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Szymon Godziek podczas zawodów Red Bull Rampage. Virgin, Utah, USA, wrzesień 2014

Robię to, co kocham.
Rozmowa z Szymonem Godźkiem
Szymon Godziek to obecnie jeden z najbardziej
znanych sportowców pochodzących z naszej gminy.
Za osiągnięcia w kolarstwie grawitacyjnym został
nagrodzony 10. miejscem w rankingu na Najlepszego Kolarza w Polsce. Nam „Szaman” opowiada o tym,

jak hobby zamienia się w sposób na życie, czy sport,
który uprawia, jest niebezpieczny oraz jak wyglądały
zawody Red Bull Rampage, w których wziął udział
jako pierwszy Polak w historii.
cd. na stronie 4
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Czy można jeszcze bardziej upokarzać?!
Pojawiające się ostatnio w prasie i środkach masowego przekazu polemiki i różne artykuły na temat górnictwa
i Śląska, to w większości stek oszczerstw, niedomówień,
kłamstw i dowód kompletnego braku znajomości tej problematyki, bazujący na niedopowiedzeniach lub zmanipulowanych danych. Smutne, że bardzo często dzieje się
to za przyzwoleniem środowisk górniczych. Mam wrażenie, że stoimy nad przepaścią (a sytuacja jest naprawdę
trudna) i wielu nam „przychylnych” chce, abyśmy zrobili
krok naprzód. Typowe podjudzanie. Słuchając różnych demagogów i ludzi niekompetentnych stwierdzam, że takie
zagrożenie istnieje. Oby politycy i decydenci potrafili ich
wyeliminować ze swojego otoczenia. W dobie obecnego
kryzysu górnictwa i całej branży paliwowej – nie tylko
u nas, ale i na całym świecie – powinniśmy szczególnie
uwrażliwić się na nowe otwarcie, na dobrą współpracę na
linii samorząd - przedsiębiorca, na życie w symbiozie.
Ten kryzys – dla górnictwa i całego otoczenia – jest
szczególny i nie łudźmy się, że szybko wrócą czasy prosperity dla tej branży – czasy, które pozwalały tolerować wszelkie niedociągnięcia i niekompetencje. Musimy sobie
uzmysłowić, że tak, jak było, już nigdy w górnictwie nie
będzie i szukać szybkich, dobrych rozwiązań, zmieniać
otoczenie, uciekać od monokultury górniczej. Po prostu
górnictwo nie będzie potrzebować tylu rąk do pracy,
a przy tym musi ono zmienić podejście do wielu spraw. Dla
całego regionu, aby wyjść na prostą, otworzyć się na inny
świat, potrzeba jeszcze dużo czasu. To, jak długi będzie to
czas, zależy tylko od nas i naszej determinacji, by wyrwać
się z kręgu monokultury górniczej. Nikt za nas tego nie
zrobi. Region ma duży potencjał intelektualny i zasobowy.
Ten okres, który jest całemu Śląskowi potrzebny na zmiany,
czy tego chcemy, czy nie – musi być nadal oparty na górnictwie, chociaż na pewno zmienionym.
Restrukturyzacja tej branży i jej dalsze trwanie nie są
możliwe bez dobrej współpracy na linii samorządy-kopalnie. To jest podstawowy warunek. Obecna sytuacja,
niestety, stawia nas, samorządowców (i mieszkańców),
w roli żebraków w stosunku do przedsiębiorcy górniczego.
Podziw bierze, z jaką determinacją „lobby górnicze” chce
pozbawić samorządy należnych im pieniędzy. To lobby,
sądząc po zażartości, z jaką walczy z samorządami, wielce
przyczyniło się do sytuacji, jaka w tej chwili panuje w tej
branży – czyli totalnej zapaści. Do szczęścia brakuje mu
jeszcze bankructwa samorządów i lokalnych społeczności.
W kwestii kosztów nie szukało się oszczędności, nie analizowało się poszczególnych, istotnych podatków i innych
obciążeń, mających decydujący wpływ na cenę tony węgla w branży, a robiło się wszystko, aby gminy górnicze,
gdzie jest prowadzona eksploatacja, otrzymywały jak najmniej, a najlepiej nic. Aby prosiły o każdy grosz i, w zależności od „widzimisię” przedsiębiorcy, coś ewentualnie dostały. Gminy nigdy nie walczyły (i nie walczą) z kopalniami,
doceniając trud pracy górniczej, jak i to, że zapewniają one
miejsca pracy dla wielu członków lokalnej społeczności.
Chociaż zdają sobie sprawę, jak dużym kosztem jest to
okupione. Jednak trzeba sobie również uzmysłowić, że
konsekwencją eksploatacji złóż jest degradacja terenów,
powodująca nieatrakcyjność, a wręcz przeszkodę dla istotnych inwestycji. Jest to niemal wyłączenie tych terenów
z tego typu działalności. To są straty, które będą mieć konsekwencje przez długie lata i, śmiało można powiedzieć
na przykładzie państw i regionów dotkniętych eksploatacją górniczą - trudne do zrekompensowania, odciskające
trwały ślad na wiele lat na regionie. Trudny do zabliźnienia.
Przecież pozostają wyschnięte studnie, zdeformowany teren, zalewiska wodne, sypiące się domy, umierające lasy.
Takich szkód nie wyrządzają najpotężniejsze huragany.
Aby zrekompensować te szkody i zapewnić rozwój społeczności mieszkających na tym terenie, potrzebne są
znaczne środki finansowe, które będą lokalnym samorządom na bieżąco umożliwiały w miarę szybkie reagowanie
i uatrakcyjnianie gmin – poprzez zbrojenie terenów niedotkniętych eksploatacją w celu rozwoju szkolnictwa, sportu
itp. Pozwoli to, po przejściu kataklizmu górniczego, w miarę szybko się otrząsnąć. Podobnie wyższe środki na fundusze środowiskowe pozwolą na bieżąco naprawiać nieuniknione straty w przyrodzie.
Na toczącym się obecnie konflikcie każdy próbuje
coś ugrać. Najmniej chodzi w tym o rzeczywistych, naprawdę pracujących górników i poszkodowane samorządy (i mieszkańców), którzy ponoszą konsekwencje działalności zakładów górniczych. Ponadto w istniejącym prawie panuje potężna asymetria na korzyść wyrządzającego
szkodę, czyli kopalń, a poszkodowanymi. Poszkodowany,
w tym gminy górnicze, nie ma w tym układzie praktycznie
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żadnych praw. Aby nie być gołosłownym, pozwolę sobie
w miarę rzetelnie przedstawić sytuację tzw. opłaty eksploatacyjnej, czyli w pewnym sensie odszkodowania za degradację terenów i infrastruktury technicznej na terenach
eksploatacji w ostatnich latach, wyłączenie rozległych obszarów z rozwoju itp.
Do 2001 roku stawka opłaty eksploatacyjnej była liczona jako 2% wartości ceny sprzedaży węgla kamiennego ogółem. Do budżetu gminy trafiało z tego 60%, a do
funduszy środowiskowych WFOiŚGW 40%. Od 2002 roku
zmienił się sposób naliczania opłaty na kwotowy. Kwotę
corocznie ustala Minister Środowiska, w oparciu o tzw. „widełki” kwotowe. Wtedy zapewniano, że gminy górnicze na
zmianie sposobu obliczeń nic nie stracą. Dla węgla kamiennego, który się u nas wydobywa, ustalono kwotę od
0,77 zł/tona do 3,87 zł/tona. I tak w 2001 r., kiedy stawka ta
jeszcze wynosiła 2%, gmina otrzymywała od jednej tony
1,73 zł (60% kwoty). Cena węgla wynosiła wtedy 144,46
zł/tona. Należy podkreślić, że stawka 2% nie była wygórowana. Po zmianie zasad, mimo wcześniejszych zapewnień, stawka ta w 2002 r., przy praktycznie niezmienionej
cenie węgla, wyniosła dla gmin 1,08 zł/tona – a więc już
uległa drastycznej obniżce. Gminy i ich środowisko zostały
oszukane i ten stan trwa do dziś. Przy potężnym lobby górniczym i jego sile finansowej, pomimo walki o swoje nabyte prawa (pytanie, czy to prawa – skoro jest to odszkodowanie), do dziś nie ma odzewu.
Obecnie, przy szacunkowej cenie węgla 350,00 zł/tona, gmina otrzymuje 1,35 zł/tona (60% kwoty), czyli dużo
mniej niż w 2001 r., a przecież, jak widać, cena szacunkowa
węgla od tego roku znacznie wzrosła (praktycznie 3 razy).
Wzrosły też – i to drastycznie – koszty, które gminy ponoszą wskutek eksploatacji – nie tylko te w infrastrukturze,
ale rozwojowe, wizerunkowe itd.
Można spróbować wyliczyć straty dla gmin wskutek
zmian wskaźnika 2%, choć nie wiem, czy można mówić
o stratach w przypadku, gdy coś się obligatoryjnie należy.
To jest przecież odszkodowanie za umyślne działanie na
szkodę lokalnej społeczności, za szkody w przestrzeni, za
degradację. Nasza gmina, wskutek zmiany przepisów
z 2001 r., do dziś nie uzyskała ok. 40 mln zł dochodu z tytułu
opłaty eksploatacyjnej. Obecnie uzyskiwane środki nawet
w minimalnym stopniu nie rekompensują strat. Bardzo
prosto to wyliczyć (patrz tabelka). A chodzi przecież tylko
o to, aby poszkodowany otrzymywał minimalne, godziwe
odszkodowanie. Inne podatki, jak VAT (23%), akcyza (ponad 20 zł) i szereg dodatkowych obciążeń od tony węgla
znacznie wzrosły. Jak się to ma do 2%, czyli ok. 4,20 zł, które
gmina powinna otrzymać według stanu na 2001 r.? Otrzymujemy jedynie 1,35 zł. Wyliczenia tego można bardzo
prosto dokonać przy średnim wydobyciu naszej kopalni
1,6 mln ton rocznie. Dane te zawarto w tabelce.
Rok 2001 i wcześniej: gmina otrzymywała 2 mln 764
tys. zł. Rok 2002: ustalono już stawkę kwotową. Po zmianie
gmina otrzymała 1 mln 036 tys. zł. Czyli widzimy, co się
stało w 2002 roku. Tego nie można nazwać inaczej, jak
okradaniem, upokarzaniem gmin górniczych. W naszej
gminie różnica w ciągu krótkiego okresu wyniosła 1 mln
728 tys. zł na minus. Ceny węgla od 2002 roku rosły i obecnie wynoszą w granicach 350 zł/tona.
A więc w roku 2014 powinniśmy otrzymać – razem
z gminami sąsiednimi – minimum 6 720 000 zł opłaty
eksploatacyjnej, a otrzymujemy 2 160 000 zł (0,35% kosztu
tony węgla). Reasumując, naszą gminę i inne gminy górnicze sukcesywnie się okrada, bo szkody powstały i pozostaną. U nas nieotrzymane środki przez okres ostatnich 15
lat to około 40 mln. To są bardzo proste rachunki.
Pytanie, gdzie byli nasi przedstawiciele – śląscy posłowie i senatorowie – w 2001 roku, kiedy zapewniali, że
uchwalają dobre prawo. Jestem przekonany, że zostali
oszukani odpowiednimi zapewnieniami przez lobby górnicze. Jak więc widzimy, to samorządy z terenów górniczych ponosiły i ponoszą przez ostatnie lata wielki ciężar
problemów – nie tylko finansowych, ale i związanych z degradacją otoczenia. Pomimo obniżenia opłaty eksploatacyjnej z 2% do 0,35% za tonę węgla i uchylania się na rzecz
poszkodowanych z innych opłat, nie uratowało to branży
przed kolejnym dramatem, krachem, ale mającym już dziś
bardzo poważne rozmiary.
Można więc śmiało stwierdzić, ze cała branża górnicza i jej doradcy ciężko pracowali, pomimo oszukania
gmin, aby ją po raz kolejny doprowadzić do upadłości, aby
ją praktycznie zamknąć. Inne górnictwo w Europie, jak
i w innych krajach, jest możliwe. Ale tam, oprócz wielu
spraw, inaczej wygląda współpraca z samorządem, odpowiedzialność za szkody. U nas, niestety, dobrze się rujnuje,
bo i się niewiele płaci. Dotychczas właścicielem kopalni był
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Skarb Państwa, więc te straty można było przeboleć, ale
gdy coraz częściej właścicielami są prywatni, zagraniczni
inwestorzy, to straty zostaną u nas, a zyski popłyną gdzie
indziej. Skarb Państwa, po okresie eksploatacji, nie będzie
w stanie zaspokoić roszczeń poszkodowanych.
Dziś, chwytając się brzytwy, włodarze spółek górniczych wydając kolejne miliony (z naszych pieniędzy) na
ekspertyzy, próbują podważyć (i już częściowo podważyli)
niedoskonałą ustawę podatku od nieruchomości. A wiedzą, że im się uda, bo udało się już w przypadku opłaty
eksploatacyjnej. Gdy orzecznictwo potoczy się tak, jak
obecnie, to budżety gmin górniczych zostaną narażone na
kolejne, poważne konsekwencje. Nastąpi blokada wszelkich inwestycji, a niektórym gminom górniczym grozi
bankructwo. Chodzi o podatek od budowli podziemnych.
Wszyscy przedsiębiorcy go płacą, ale górnictwo nie chce.
Nie ma się co dziwić, przecież to podmiot szczególny i on
powinien decydować, jakie podatki powinien płacić. Nie
zważając na jakiekolwiek prawo – interpretować go
według swojego uznania. Już niedługo inni przedsiębiorcy będą równie skutecznie unikać opłat na rzecz państwa.
Wystarczy ulokować majątek choćby 10 cm pod ziemią.
Niestety, za nieodpowiedzialne zarządzanie branżą
bardzo duże negatywne konsekwencje ponoszą samorządy – pomimo swojej otwartości na problemy górnicze
i dążenia do partnerskich relacji. Wierzę, że znajdzie się
w tym kraju ktoś rozsądny i rozwiąże te problemy z korzyścią dla obydwu stron oraz dla Polski. Nie wyobrażam
sobie dalszej działalności górniczej bez symbiozy na linii
samorząd – kopalnia. Jeśli to się nie stanie, to ten brakujący krok nad przepaścią zrobimy bardzo szybko. Właściwe
relacje będą obecnie i w przyszłości decydować o losach
górnictwa. Obecnym postępowaniem niszczymy wszelką
współpracę pomiędzy samorządami a kopalniami. Przecież to gminy uchwalają Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Bez uwzględnienia ponoszonych przez lokalne społeczności szkód i bez godziwej rekompensaty za
te uciążliwości, jestem pewien, że nastąpi wielka niechęć
do tej działalności – i to nie tylko na terenach Śląska, ale
i pozostałych regionów. Na bieżąco możemy śledzić
w środkach masowego przekazu, jak skutecznie bronią się
przed powstaniem kolejnej kopalni odkrywkowej w Wielkopolsce. Nie dziwmy się, że również sąsiednie Żory bronią
się przed eksploatacją górniczą. Doskonale sobie wyliczyli,
ze wszelkie podatki, opłaty ponoszone obecnie na rzecz
samorządów przez nasze górnictwo, a przede wszystkim
opłata eksploatacyjna, są nieadekwatne do konsekwencji.
Perspektywicznie wręcz generują straty. Hamują rozwój,
powodują zastój przedsiębiorczości, stanowiąc skuteczną
barierę dla rozwoju lokalnych społeczności.
Prowadzenie polityki w obecnej formie przez decydentów górniczych przyczyni się do wygaszenia górnictwa – i to nie tylko śląskiego, dramatu wielu śląskich i polskich rodzin. Straci na tym nie tylko Śląsk, ale i, po raz kolejny, cała Polska. Oby się nie sprawdziły słowa Marka Szołtyska dotyczące Śląska - „Zostaną jedynie „indianery” na
walizkach, czekający na „zignal”, by w odpowiednim czasie
„pi…nąć”. A Śląsk i regiony górnicze naprawdę się wyludniają.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
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Sesja Rady Gminy
Na comiesięcznej sesji Rady Gminy, zebrani
dyskutowali o kwestiach najważniejszych dla funkcjonowania gminy. Przywitano wybranych sołtysów. Przegłosowano nową uchwałę budżetową,
uwzględniającą oszczędności w bieżących wydatkach. Radni pytali także o problemy, jakie zgłaszali
mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Podjęto też
uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, połączenia szkół w Kryrach oraz przyjęto
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 20152017.
Wójt zdał sprawę z postępu inwestycji zaplanowanych w gminie, poinformował o wyborze wykonawców remontu ulic w Radostowicach oraz
remontów cząstkowych, które będą się odbywać
wiosną. Informował także o trwającej weryfikacji
zgłoszeń mieszkańców odnośnie do nieprawidłowości, jakie zgłoszono w czasie zebrań sołeckich.
W Kryrach Gimnazjum Publiczne zostanie
włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Radni podjęli decyzję o połączeniu wszystkich
jednostek edukacyjnych w Kryrach i utworzeniu

jednego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W jego
skład wejdą: Gimnazjum Publiczne, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego oraz Przedszkole Publiczne. Jak zapewniali członkowie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
i Sportu, jest to działanie podyktowanie względami
organizacyjnymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Uczniowie nie odczują zmiany, a dzięki połączeniu uda się uniknąć redukcji etatów w Gimnazjum, które w najbliższym czasie czeka mierzenie się
ze skutkami niżu demograficznego.
Zmieniono budżet na dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten
cel gmina przeznaczy w tym roku blisko 41 tys. zł,
a dofinansowania będą przyznawane m. in. na
specjalności: informatyka, j. angielski, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika,
historia, technika, terapia pedagogiczna, logopedia. Zmiana budżetu wynika z wysokiego poziomu,
na jakim już w tej chwili znajduje się kadra nauczycielska w naszej gminie.
Gminny Program Wspierania Rodziny na

lata 2015-2017. Głównym jego założeniem jest
wspieranie rodzin nieudolnych wychowawczo, finansowanie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jest to szeroko zakrojony projekt, obejmujący także warsztaty profilaktyczne dla uczniów z terenów całej gminy. Przede
wszystkim chodzi o poprawę bezpieczeństwa i jakości życia w rodzinach ze wszystkich sołectw.
Monika Panfil

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pomyślności
i samych pięknych dni.
Życzymy również, by uśmiech
rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.
Wójt Gminy Suszec
Rada Gminy Suszec

Strajk na KWK „Krupiński”
Pod koniec stycznia oraz w lutym w naszej
gminie miały miejsce ważne dla wielu mieszkańców
wydarzenia. We wtorek, 27.01.2015 r., w kopalniach
Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończono referendum, w wyniku którego od 28 stycznia rozpoczął
się bezterminowy strajk. Wszyscy górnicy odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem akcji
protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się zarządu JSW z uchwał i decyzji, które
pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?”.
Aż 98% głosujących odpowiedziało:„TAK”.
Związkowcy domagali się m.in.:
- odwołania zarządu JSW,
- odstąpienia od wypowiedzenia porozumienia
zbiorowego zawartego w maju 2011 r.,
- pozostawienia w pracy liderów związków z kopalni „Budryk”,
- odstąpienia od planów wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy w kopalniach przy równoczesnym 5-dniowym tygodniu pracy pracownika,
- utrzymania wymiaru deputatu węglowego,
- jednorazowej wypłaty nagrody rocznej (tzw. 14.
pensji) za rok 2014,
- braku uzależnienia wypłaty nagrody w następnych latach od wyniku finansowego firmy.
W ramach protestów odbyły się różnego rodzaju manifestacje. Górnicy pracujący w KWK „Krupiński” zdecydowali się wyjść na drogi, dołączając
tym samym do protestujących górników z KWK

„Pniówek”. W dniu 3.02.2015 r. od godziny 11:00 na
ulicach Suszca pojawili się pracownicy JSW, blokując skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 935 z ulicą
Piaskową. Górnicy nieśli transparenty, na których
wypisane były hasła „Zagórowski musi odejść”. Jak
przekonywali wówczas związkowcy, nie chodziło
o zachowanie przywilejów za wszelką cenę:
- Każdy pracownik z Jastrzębskiej Spółki jest
świadomy trudnej sytuacji firmy. Trzeba zrobić miejsce i pole do negocjacji bez pana Zagórowskiego.
Chodzi o zachowanie prawa.
Po wielu dniach protestu, górnikom reprezentowanym przez związki zawodowe oraz zarządowi
JSW udało się dojść do porozumienia. 13.02.2015 r.
zakończył się trwający blisko 2 tygodnie strajk. Strony sporu osiągnęły kompromis w wielu kwestiach.
- Dobrze się stało, że związki zawodowe zrozumiały powagę sytuacji i ustąpiły w wielu kwestiach.
Szczególnie ważne są: zgoda na uzależnienie pięćdziesięciu procent czternastej pensji od zysków spółki,
zgoda na docelowe wdrożenie sześciodniowego tygodnia pracy, odpracowanie strajku w soboty na
zasadach dnia powszedniego, zgoda na likwidację
czternastek dla pracowników administracji oraz inne
ustępstwa ze strony związków, które łącznie przyniosą
spółce znaczne oszczędności i poprawią jej kondycję
finansową - stwierdził pełnomocnik rządu ds. górnictwa Wojciech Kowalczyk.
W dniu 16.02.2015 r. osiągnięto również jedno
z najważniejszych wymagań strajkujących – do dy-

misji podał się prezes JSW Jarosław Zagórowski. Jak
podkreśla jeden z górników, pracujących w KWK
„Krupiński” i biorących czynny udział w strajku:
- Ogólnie nie jesteśmy w 100% zadowoleni z całej
sytuacji. Każdy z nas traci 15% zarobku w skali roku.
Dodatkowo wprowadzenie sześciodniowego trybu
pracy też się górnikom nie podoba. Wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że trzeba wprowadzić oszczędności w spółce, dlatego załoga zgodziła się na cięcia.
Moim zdaniem trzeba w firmie maksymalnie ograniczyć administrację i ich przywileje, a nie uderzać
w ludzi, którzy ciężko pracują pod ziemią.
Dyrektor Pracy KWK „Krupiński” Franciszek
Wróbel podkreśla, że po blisko 2 tygodniach strajku
kopalni udało się rozpocząć ponownie pracę bez
większych problemów. Wszystko było dobrze zabezpieczone na czas przestoju, więc górnicy mogli,
inaczej niż w niektórych zakładach, spokojnie wrócić do fedrowania.
Przypomnijmy, że KWK „Krupiński” była budowana w latach 1976-1983 r. i zatrudnia obecnie 2540
osób. Wydobycie roczne na „Krupińskim” wyniosło
1 mln 687 tys. ton (6 723 tony na dobę) w 2014 r. Jest
to największy zakład zatrudniający mieszkańców
naszej gminy i, mamy nadzieję, będzie funkcjonować jeszcze wiele lat. Zapewne górników czeka
jeszcze kilka zmian w najbliższych latach, ale najważniejsze wydaje się, żeby wszyscy zachowali
swoje miejsca pracy.
Monika Panfil

Kronika policyjna
Mizerowianin oszukany podczas zakupów
internetowych. 37-letni mieszkaniec Mizerowa
w krótkich odstępach czasu (15.11.2014 r. oraz
29.11.2015 r.) nabył przez Internet produkty za
kwotę blisko 1670 zł. Najpierw zakupił telefon
komórkowy Nokia E52, za kwotę 312 zł, a potem
wydał 1360 zł na dwie kurtki puchowe. Żadnego
z zamówionych produktów nie otrzymał. Nie zwrócono mu także pieniędzy za towary.

Kradzież kasetki z pieniędzmi. 12.02.2015 r.,
o godz. 22:25 w Suszcu na ul. Pszczyńskiej nieznany
sprawca włamał się do biura składu budowlanego. Po
wyłamaniu drzwi wejściowych, podejrzany przeszukał pomieszczenia i skradł kasetkę metalową z pieniędzmi.
Napad na salon gier. 13.02.2015 r., o godz.
00:20 w Suszcu, w salonie gier zręcznościowych,
znajdującym się przy ul. Piaskowej, doszło do napa-

du. Nieznany sprawca, grożąc przedmiotem przypominającym pistolet, doprowadził do stanu bezbronności pracownicę, a następnie skradł telefon
komórkowy i pieniądze.
Skradziono rower. Tego samego dnia o godz.
22:25 w Suszcu na ul. Pszczyńskiej nieznany sprawca
skradł rower Merida wartości 1500 złotych. Pojazd
był pozostawiony na ulicy i stanowił własność
47-letniego mieszkańca Pszczyny.
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Robię to, co kocham. Rozmowa z Szymonem Godźkiem
te wszystkie odwiedzane miejsca były dla mnie nowe, ale po 3 latach zauważyłem, że cały czas tak
naprawdę odwiedzamy te same lokalizacje, bo zawody co roku są w tym samym mieście. Nie spędzam poza domem aż tak dużo czasu, jak np.
skoczek narciarski, ale trochę tych wyjazdów jest.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Co jest dla Ciebie
najcenniejsze w dyscyplinie, którą się obecnie zajmujesz?
Szymon Godziek: Najcenniejsze jest to, że daje mi uczucie spełniania się w czymś, co kocham. Pozwala mi na ciągłe samodoskonalenie swoich umiejętności, wymyślanie nowych trików i inspirowanie
innych ludzi. Adrenalina podczas zawodów i radość
po udanym występie jest bezcenna.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czy kolarstwo
grawitacyjne, którym się zajmujesz, to ryzykowny
sport?
Szymon Godziek: Bardzo… Upadki to codzienność. Po latach treningu nauczyliśmy się, jak
upadać, żeby nie łamać kości, ale mimo wszystko
czasami zdarzają się niekontrolowane „gleby” i kontuzje.

wiele. Takie wyróżnienie pokazuje, że kolarstwo
grawitacyjne nie jest aż tak niszowym sportem, jak
mi się wydawało, i że rozwija się w bardzo dobrym
kierunku i tempie.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Twoje motto to
„daj z siebie wszystko albo przegraj”. Czy to dewiza,
którą kierujesz się jedynie w sporcie?
Szymon Godziek: To motto, którym kieruję się
w całym moim życiu. Od zawsze ambitnie podchodziłem do wszystkiego i chciałem od życia jak najwięcej. Wiele razy zaryzykowałem i przeważnie wychodziło mi to na dobre, choć nie zawsze. Ale wiadomo, że jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Co chciałbyś
osiągnąć w swojej sportowej karierze?
Szymon Godziek: Chciałbym być najlepszy.
Chciałbym wygrać FMB World Tour, czyli puchar
świata, który łączy w sobie najważniejsze zawody na
całym globie. Myślę, że najbardziej jednak chciałbym uniknąć jakichkolwiek kontuzji i jeździć na
rowerze jak najdłużej. Nie jest to sport na całe życie
i można bardzo szybko skończyć karierę, dlatego
mam nadzieję, że uda mi się podejmować dobre de-
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Nowiny Suszeckiej Gminy: Na początku chciałabym Ci jeszcze raz pogratulować znalezienia się
wśród 10 najlepszych kolarzy w Polsce. Do tego tematu chciałabym wrócić za chwilę. Teraz kilka pytań
„wprowadzających”. Na Twojej stronie możemy
przeczytać, że Twoja dyscyplina to „Freestyle MTB”.
Możesz nam wytłumaczyć, co to znaczy?
Szymon Godziek: Freestyle MTB to odmiana
grawitacyjna ekstremalnego kolarstwa górskiego,
polegająca na skokach i wykonywaniu ewolucji
w powietrzu na rowerze. Mamy do tego przygotowane przez nas tory, które zawierają różnej wielkości skocznie, na których robimy salta i inne ciekawe triki.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak zaczęła się
Twoja przygoda z kolarstwem?
Szymon Godziek: Mój młodszy brat Dawid
mnie zaraził. On zaczął 2-3 lata przede mną, a ja z boku się przypatrywałem temu, jednocześnie zajmując się innymi rzeczami i nie myśląc o tym, że też
chcę skakać na rowerze. Pewnego dnia spróbowałem, zobaczyłem filmy z Ameryki i totalnie się w to
wkręciłem. Zaczęliśmy z Dawidem spędzać na rowerze każdy wolny czas.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czy Twoi rodzice
od początku byli pozytywnie nastawieni do Twoich
zainteresowań?
Szymon Godziek: Tak. Rodzice od samego początku nas wspierali w tym, co robimy i będę im za
to wdzięczny do końca życia. Tata nas woził na kryte skateparki do Czech, gdzie mogliśmy trenować
w zimie, kiedy za oknem był śnieg. Mieliśmy również
u nich wsparcie sprzętowe, bo wiadomo, że czasami
jakieś części się psuły i trzeba było je wymieniać.
Nawet kiedy kończyło się to wszystko czasami
w szpitalu, to i tak rodzice nigdy nam nie zakazali
rozwijać się w stronę freestyle'u.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak reagują teraz
na Twoją karierę?
Szymon Godziek: Oczywiście cieszą się z naszych sukcesów i zawsze wspierają dobrym słowem.
Na takie samo wsparcie od zawsze mogę liczyć
również od Dziadka i Babci, z którymi mieszkamy
w Suszcu.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Twój brat także
zajmuje się jazdą na rowerze. Czy konkurujecie ze
sobą?
Szymon Godziek: Dawid jeździ we Freestyle
BMX, czyli na rowerze z mniejszymi kołami – 20".
Ogólnie robimy to samo, ale na różnych rowerach,
co jest na zawodach odseparowane, dlatego nie
konkurujemy ze sobą. Myślę, że to lepiej (śmiech).
Nowiny Suszeckiej Gminy: A jak to się stało, że
hobby zamieniło się w zawodowstwo?
Szymon Godziek: Zaczęło się od tego, że
dostaliśmy wsparcie sprzętowe od polskiej firmy
Dartmoor, produkującej rowery i części do naszej
dyscypliny. Dzięki temu mogliśmy odłożyć pieniądze, które przeznaczaliśmy na psujące się części, na
wyjazdy na zawody lub treningi. Trenowanie w nowych miejscach i wyjazdy na zawody w kraju dawały
nam możliwość rozwijania się i ulepszania naszych
umiejętności. W końcu udział w zawodach zaczął
przynosić nam pierwsze małe sukcesy, zauważone
przez polskie firmy. Udało nam się zdobyć kolejne
wsparcie, co stworzyło nam możliwość pierwszych
wyjazdów za granicę. I tak się zaczęło to kręcić. Cały
czas się rozwijamy i jeździmy na zawody w różne
miejsca.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś „obywatelem świata”?
Dużo czasu spędzasz poza granicami Polski?
Szymon Godziek: Myślę, że nie. Na początku

Szymon (po lewej) i Dawid Godziek podczas zdjęć do produkcji – „The Bike Brothers”. Wrocław, lipiec 2014

Nowiny Suszeckiej Gminy: Jak wielu masz
konkurentów w Polsce?
Szymon Godziek: W naszej dyscyplinie w kraju jeździ mnóstwo dzieciaków, jednak na zawodach
na wysokim poziomie można spotkać 10 - 20 osób.
Scena rowerowa bardzo dynamicznie się rozwija
i polscy zawodnicy stoją na wysokim poziomie.
Mogę śmiało powiedzieć, że kilku z nich osiągnęło
światowe standardy. Poziom w Polsce byłby wyższy,
gdybyśmy mieli więcej miejsc do treningu. Niestety, jeszcze długo nie będziemy ich mieli. Nigdy nie
zapomnę, jak dawno temu Mama chciała nam załatwić stypendium sportowe i usłyszała, że to nie
jest sport, tylko zabawa. Niestety, wiele państw,
w tym Polska, tak na to patrzy i dopóki kolarstwo
grawitacyjne nie będzie dyscypliną olimpijską, to
niewiele się zmieni.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Ostatnio doceniono Cię w naszym kraju, stawiając Twoją osobę w jednym szeregu ze zwycięzcą Tour de Pologne Rafałem
Majką czy mistrzem świata w kolarstwie szosowym
Michałem Kwiatkowskim. Jak zareagowałeś na to
wyróżnienie? Co ono dla Ciebie oznacza?
Szymon Godziek: Dla mnie znaczy to bardzo

cyzje na każdym kroku kariery i unikać tych kontuzji,
żeby w przyszłości poskakać jeszcze ze swoimi
dziećmi (śmiech).
Nowiny Suszeckiej Gminy: Zatem tego Ci
życzymy. A jakie masz plany na przyszłość?
Szymon Godziek: Najbliższym planem jest
budowa nowego, lepszego miejsca do treningu,
które pozwoli mi wskoczyć na następny poziom
i konkurować o podium z najlepszymi na świecie.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Jako jedyny Polak
w historii zostałeś zaproszony na prestiżowy konkurs Red Bull Rampage. Opowiedz o swoich wrażeniach.
Szymon Godziek: To był mój najlepszy wyjazd
dotychczas. Razem z moją narzeczoną i fotografem
spędziliśmy w USA trzy tygodnie. Red Bull Rampage
to jedyne zawody, w których każdy zawodnik przygotowuje swoją trasę z góry na dół. Na szczycie góry
jest START, a na dole META. Trzeba wybudować jak
najlepszą trasę i zaprezentować spektakularny przejazd. Musieliśmy się pojawić w Utah 10 dni przed zawodami, żeby zacząć budowę. Codziennie spędzaliśmy po 8 godzin na pustyni przy 40-stopniocd. na stronie 5
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miejsce.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Na Twoim blogu
widać, że nawet zimą pozostajesz aktywny. Jak często i jak intensywnie trenujesz?
Szymon Godziek: Na rowerze jeżdżę mniej, ale
dużo czasu staram się spędzić na trampolinach i na
nartach. Nie mam określonego planu treningowego. Po prostu – robię to, na co mam ochotę. Przeważnie mam ochotę na ruch przez cały czas
(śmiech), więc poświęcam każdą wolną chwilę na
aktywności sportowe.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Patrząc na Twój
blog oraz fanpage można stwierdzić, że masz ogromną rzeszę sympatyków. Co powiesz wszystkim

młodym fanom kolarstwa, którzy chcieliby pójść
w Twoje ślady?
Szymon Godziek: Jeżeli czegoś naprawdę
chcesz i dążysz do tego, to się uda. Czasami jest gorzej, czasami lepiej.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Czujesz się nadal
związany z Suszcem?
Szymon Godziek: Tak. Spędzam dużo czasu
u moich rodziców i nadal czuje się suszczaninem.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Dziękuję bardzo
za rozmowę. Życzę Ci wielu sukcesów w sportowej
karierze.
Rozmawiała
Monika Panfil
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wym upale, kopiąc trasę łopatami i kilofami. Na
koniec udało mi się zakwalifikować i zająć ostatecznie 10 miejsce w finale, co przeszło moje oczekiwania i plany, jakie miałem jadąc tam. Oprócz tego
mieliśmy okazję zobaczyć Las Vegas i Los Angeles,
co też bardzo dobrze wspominam.
Nowiny Suszeckiej Gminy: Chciałbyś to powtórzyć?
Szymon Godziek: Oczywiście, że tak. Zajęcie
10 miejsca w finale daje mi gwarancję, że zostanę
zaproszony na kolejną edycję. Tym razem będę miał
ze sobą większe doświadczenie i dobrą ekipę budowniczych, dlatego chcę walczyć o jak najlepsze
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Wybory sołtysów i rad sołeckich
W lutym w naszej gminie odbyły się zebrania
sołeckie. W związku z kończącą się kadencją urzędujących sołtysów oraz rad sołeckich, były to spotkania sprawozdawczo-wyborcze. Wybierano w czasie ich trwania nowych, a w praktyce niemal wszędzie tych samych, włodarzy. Na każdym spotkaniu
kompletowano także radę sołecką – organ pomocniczy dla sołtysów. Zebrania stanowiły też okazję dla
mieszkańców, aby wysłuchać i zapoznać się z wydarzeniami, planowanym budżetem oraz sprawozdaniami z działalności niektórych organów funkcjonujących w gminie. Ramowo plan każdego spotkania wyglądał podobnie: wybierano prowadzącego
spotkanie; Komenda Powiatowa Policji przedstawiała statystyki z interwencji oraz zdarzeń na terenie gminy Suszec; przewodniczący zarządu Gminnej Spółki Wodnej prezentował sprawozdanie z jej
działalności w danym sołectwie za ubiegły rok; sołtysi zdawali sprawę z ubiegłorocznych działań oraz
prezentowali budżet na 2015 r.; przeprowadzano
wybory sołtysa oraz rady sołeckiej; wójt dzielił się
z mieszkańcami spostrzeżeniami oraz problemami,
z jakimi gmina boryka się w ostatnim czasie oraz
prezentował budżet na bieżący rok. Mieszkańcy
wszystkich miejscowości mogli także zadawać pytania włodarzom gminy oraz dyskutować o problemach, które dotykają ich najbardziej.
Raport Policji – Suszec jedną z najbezpieczniejszych gmin w powiecie.
Według statystyk policyjnych, gmina Suszec
pozostaje nadal jedną z najbezpieczniejszych w powiecie. Nie oznacza to jednak, że przestępczość maleje. Wręcz przeciwnie, w niektórych kategoriach
policjanci odnotowali znaczący wzrost ilości wykroczeń. Dzielnicowi zwracali szczególną uwagę na
kilka spraw. Wzrasta ilość przestępstw dokonywanych przez Internet. Coraz częściej kupujący nie
otrzymują towarów, które nabyli na aukcjach lub
w sklepach internetowych. Rośnie także ilość kie-

rowców prowadzących samochód pod wpływem
alkoholu. Pomimo kontroli, coraz więcej nietrzeźwych siada za kierownicą – na co nie reagują pasażerowie (nieraz trzeźwi i posiadający prawo jazdy).
Policjanci apelowali także, aby zwracać uwagę na
posesje sąsiadów. Coraz częściej dochodzi bowiem
do włamań i kradzieży, a bardzo często nie można
znaleźć żadnych świadków zdarzeń. Nie chodzi tu
o wścibstwo - jak podkreślali dzielnicowi - ale o życzliwe zainteresowanie się, czy u naszych sąsiadów
nie dzieje się nic niezwykłego, co zwróciłoby naszą
uwagę.
Gminna Spółka Wodna – mogłoby być lepiej
Według raportów, jakie przedstawiał przewodniczący, Damian Gębała, ściągalność należności na
rzecz spółki nie sięga w niektórych przypadkach nawet 70%. Gminna Spółka Wodna obejmuje swym
działaniem 5 sołectw (Kobielice, Kryry, Mizerów,
Radostowice, Suszec) i zajmuje się konserwacją rowów, znajdujących się w jej ewidencji. Jak podkreślał przewodniczący, mieszkańcy często nie zdają
sobie sprawy z tego, jak istotne jest utrzymanie rowów w dobrym stanie. Tam, gdzie nie ma kanalizacji, stanowią one nie tylko system odwadniający
w wypadku powodzi czy podtopień, ale często służą
jako rowy do odprowadzania ścieków. Tym bardziej
należy o nie dbać. Damian Gębała starał się uświadomić mieszkańcom, jak ważne jest – dla wspólnego dobra – aby spółka funkcjonowała i posiadała
fundusze. To niewielki wydatek dla jednego gospodarstwa, ale duży zastrzyk finansowy dla GSW. Przewodniczący podkreślał także wkład urzędu gminy,
dofinansowującego działalność spółki. Apelował
również, aby opłacać składki, umożliwiające działanie GSW i służące wspólnemu dobru – utrzymaniu
w dobrym stanie rowów chroniących nas przed zalaniem.
Budżet i problemy gminy – okiem wójta
W swoim wystąpieniu Marian Pawlas skupił się

na kilku podstawowych kwestiach, istotnych dla
funkcjonowania gminy. Przedstawiał budżet na bieżący rok, w którym uwzględniono wiele remontów
dróg i ulepszeń na terenie gminy. Skupił się także na
problemach, jakie ma Suszec jako gmina górnicza.
Wójt podkreślał, jak istotna jest obecnie walka o finanse – zwłaszcza wobec trwającego wciąż sporu
o podatek od budowli podziemnych, który, zdaniem sądów, został niesłusznie naliczony i który
gmina powinna zwrócić kopalni za kilka poprzednich lat. W swoim wystąpieniu, pan Pawlas zajął się
również problemem oświetlenia na terenie gminy,
remontem dróg, które są przewidziane w planach
na najbliższe lata, kanalizacją gminy (zwłaszcza
w Kryrach, gdzie trwa właśnie kolejny etap podłączania mieszkańców do sieci), segregacją i odbiorem śmieci oraz ich bezprawnym spalaniem.

Wyniki wyborów
oraz przebieg spotkań w poszczególnych
miejscowościach:
Mizerów
Spotkanie w Mizerowie było pierwszym z serii
zebrań wiejskich. Pani sołtys przedstawiła plan rzeczowo-finansowy na rok 2015. Do dyspozycji sołectwa pozostaje kwota 7280 zł, którą planuje się przeznaczyć na organizację Festynu Rodzinnego (pikniku) oraz cyklicznej imprezy „Jesienna Podróż przez
Pokolenia”, w której zawsze uczestniczy wielu
mieszkańców – zwłaszcza seniorów. Następnie wybrano sołtysa na kadencję 2015-2019. Jedyną kandydatką była Lucyna Budziszak i to ona zwyciężyła w wyborach. Znacząca większość z obecnych
(z 71 przybyłych aż 63 osoby) głosowała za kandydaturą pani sołtys. Zmieniła się za to rada sołecka.
Z dotychczasowej, w składzie: Eugeniusz Waleczek, Krzysztof Świerczek, Eugeniusz Szweda, Piotr
Figura, pozostało tylko dwóch radnych. W skład
nowej rady sołeckiej weszli: Eugeniusz Waleczek,
cd. na stronie 6
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cd. ze strony 5
Jolanta Brandys, Krzysztof Świerczek oraz Roman
Goliasz. Pani sołtys w swoim wystąpieniu podziękowała za wybór na kolejną kadencję. Zapewniła także:
- Będę kontynuować plany i to,
co rozpoczęłam w poprzedniej
kadencji. Cieszę się, że teraz
w radzie jest też kobieta – na
pewno dobrze będzie się nam
współpracować. Zachęcam także mieszkańców do przedstawienia planów i pomysłów na
imprezy. Dobrze wiecie, że raSołtys Mizerowa
zem możemy zdziałać o wiele
Lycyna Budziszak
więcej.
Mieszkańcy mogli także zapytać włodarzy gminy
o sprawy dla nich najpilniejsze. W czasie dyskusji poruszono problemy nowej nawierzchni na najbardziej
zniszczonych drogach, wody zbierającej się przy garażach na osiedlu, zakładania chipów psom z terenów
gminy, dziur na przystanku autobusowym. Rozmawiano też o stworzeniu nowego, oznakowanego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu.

Rudziczka
W spotkaniu wiejskim w Rudziczce uczestniczyło
77 mieszkańców. Zebrani wysłuchali sprawozdania
z ostatniego roku działalności sołtysa oraz rady. Przyjęli
także plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. Sołectwo ma
do dyspozycji kwotę 6810 zł i w ramach tego budżetu
przewidziano organizację Dnia Seniora, Festynu Rodzinnego, Dożynek sołeckich oraz Turniejów sportowych. Rudziczka otrzymała także dotację celową
w kw. 3000 zł od Urzędu Gminy, za którą zostaną zakupione 4 namioty, wykorzystywane przy organizacji
imprez okolicznościowych.
W Rudziczce do wyborów na sołtysa stanęło
dwóch kandydatów: Stanisław Godziek (dotychczasowy sołtys) oraz Jacek Szymanowski (mieszkaniec sołectwa od 6 lat, przedsiębiorca prowadzący własną
działalność gospodarczą, ojciec dwójki dzieci). Zdecydowaną większością głosów zwyciężył Stanisław Godziek (na 76 ważnych głosów otrzymał 57). Sołtys podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go mieszkańcy.
Obiecał także:
- Będę się starał kontynuować
to, co już zacząłem i wykonywać
najlepiej, jak potrafię, swoje
obowiązki. Mam pewne plany
i ambicje – są sprawy, które
chciałbym dokończyć. Dziękuję
Wam wszystkim i zapraszam do
współpracy.
Tak, jak w Mizerowie,
w Rudziczce także zmienił się
Sołtys Rudziczki
skład rady sołeckiej. UstępująStanisław Godziek
ca rada w składzie: Ewa Miguła,
Maria Adamska, Andrzej Hoła, Henryk Pruciak, została
zastąpiona nową: Józef Chmiel, Jacek Szymanowski, Andrzej Hoła, Władysław Błądek.
Mieszkańcy Rudziczki prowadzili ożywioną dyskusję z wójtem oraz, obecnym na spotkaniu, dyrektorem z kopalni KWK „Krupiński”, Franciszkiem Wróblem na temat szkód górniczych – zwłaszcza na ul. Szkolnej, rozruchu kopalni po strajku oraz przewidzianych
remontach dróg. Z sali padły także pytania o oświetlenie ulic i egzekwowanie kar za spalanie śmieci. Poruszono temat boiska sportowego (pytano o projekt
ogrodzenia oraz dyskutowano o przejawach wandalizmu na obiekcie) oraz zaproponowano zawiązanie
spółki wodnej, która została rozwiązana w Rudziczce
kilka lat temu.

Suszec
W Suszcu, podobnie jak w innych miejscowościach, mieszkańcy wybierali swojego sołtysa. W sprawozdaniu podsumowującym działalność za poprzednie lata, Tadeusz Paszek wymienił wiele inicjatyw, jakie podjęto w tym czasie – m.in. organizacja Dożynek,
pikniki rodzinne, spotkania opłatkowe. Zwrócił także
uwagę na godną pochwały aktywność mieszkańców
osiedla, którzy podjęli się organizacji wielu imprez.
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W wyborach na kadencję 2015-2019 zgłoszono
tylko jednego kandydata. Głosem 78 osób (na 81 zebranych) wybrany został ponownie Tadeusz Paszek.
Sołtys podziękował zebranym. Stwierdził także:
- Zaczyna się dla mnie czwarta
kadencja. Suszec jest tak duży,
że czasem jest trudno być w każdym miejscu. Może byłoby lepiej, gdyby każda dzielnica stanowiła osobne sołectwo. Niemniej będę zarządzał sołectwem Suszec najlepiej, jak potrafię. Mam nadzieję, że znajdą
się ludzie, którzy będą chcieli ze
Sołtys Suszca
mną współpracować i będą
Tadeusz Paszek
mieli czas i chęci, żeby działać
dla wspólnego dobra naszej miejscowości.
W skład nowej rady sołeckiej – organu pomocniczego sołtysowi – weszli: Grzegorz Bodziuch, Bogusław Waleczek, Paweł Lala, Stanisław Malcharek, Lidia Kijonka oraz Wojciech Gąsior. Z rady ustąpili: Antoni Mocko, Barbara Mańka i Andrzej Muras.
Sołtys przedstawił także budżet na bieżący rok
(23 925 zł) oraz zaplanowane działania: organizację
Dożynek, Dnia Seniora, Sylwestra, imprez sportowych
(pikników, rajdów, zabaw). Dodatkowo, za dotację z UG
zostanie zakupionych 6 ławostołów, które będą wykorzystywane przy organizacji imprez. Podczas dyskusji,
zatroskani mieszkańcy pytali wójta m. in. o planowane
remonty dróg, oświetlenie najbardziej niebezpiecznych ulic oraz stworzenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Piaskowej. Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Sołtys zgłosili również potrzeby lokalowe dla prowadzenia swojej działalności. Pytano także
o zasady działania świateł na ul. Szkolnej oraz parkowanie samochodów na tejże ulicy w niedziele.

cach także wybrano włodarza na najbliższe cztery lata.
Ponieważ nie zgłoszono żadnego kontrkandydata, 76
osób spośród 78 wybrało na kolejną kadencję Barbarę
Matulę. Pani sołtys obiecała, że będzie nadal działać na
rzecz lokalnej społeczności:
- Cieszę się z wyboru. Daję sobie
te 4 lata, aby dokończyć wszystkie sprawy, które rozpoczęłam
w poprzednich latach. Dotychczas w radzie współpracowałam z samymi mężczyznami.
W tym roku to się zmieni i już
bardzo się cieszę z takiego obrotu spraw.
Nowymi radnymi zostali:
Sołtys Radostowic
Jerzy Wala, Joanna Krosny,
Barbara Matula
Zbigniew Koc oraz Zbigniew
Szczotka. Ustąpująca rada działała w składzie: Mirosław Kozik, Ireneusz Chudek, Jerzy Wala, Zbigniew
Szczotka. Sołectwo w tym roku dysponuje budżetem
8480 zł, z czego zaplanowano zorganizowanie: Dnia
Seniora, Spotkania Opłatkowego i Festynu sportoworekreacyjnego.
Wójt Marian Pawlas rozpoczął wystąpienie od gratulacji dla Radostowic za zorganizowanie dożynek sołecko-gminnych, a prezes PGK, Mieczysław Malcharek, informował o planowanym w najbliższym czasie
zakończeniu wymiany wodociągów oraz zachęcał do
picia wody nawet bezpośrednio z kranu – ręcząc za jej
czystość. Zebrani dopytywali wójta o otwarcie urzędu pocztowego w Radostowicach, remonty dróg (ul.
Jemiołowa, Wysoka), zgłaszali problemy ze złomowiskiem, znajdującym się na terenie sołectwa oraz
pytali o plany na przyszłość gminy – zatroskani sytuacją
kopalni, zadawali pytania o nowych inwestorów.

Kryry

Serię zebrań sołeckich kończyło spotkanie w Kobielicach. I tutaj, niemalże jak w każdej miejscowości
naszej gminy, władza sołecka pozostała w tych samych
rękach. Choć frekwencja była dosyć niska (44 osoby),
wystarczyła do dokonania prawomocnego wyboru. 43
głosami mieszkańcy Kobielic wybrali Bronisławę
Czarnecką na swojego sołtysa. Pani Bronisława ucieszyła się z wyboru:
- Chciałabym serdecznie podziękować mieszkańcom. Mam
nadzieję, że w tej kolejnej kadencji będę mogła wypełniać to,
czego się podjęłam, odpowiadać na wasze uwagi, pomysły
i zastrzeżenia. Dla mnie to jest
ważny obowiązek, który staram
się jak najlepiej wypełniać.
Pani sołtys pomagać bęSołtys Kobielic
dą: Teresa Sojka, Marek MaBronisława Czarnecka chalica, Tadeusz Błąkała oraz
Marcin Czech – czyli nowa rada sołecka. Zastępują oni
dotychczasowych radnych: Danutę Lazar, Teresę Sojkę,
Katarzynę Machalicę oraz Adama Kościelnego.
Do dyspozycji sołectwa pozostaje kwota 7100 zł,
którą planuje się przeznaczyć na: Festyn Rodzinny połączony z Dożynkami, Gminny Konkurs Piosenki Religijnej oraz Spotkanie Opłatkowe.
Podczas zebrania wybrano także nowego członka
zarządu GSW – Antoniego Kusia.
Mieszkańcy Kobielic dyskutowali z wójtem na kilka tematów. Jak wszędzie, pytano o planowane remonty dróg, oświetlenie przy posesjach, sankcje wobec
tych, którzy nie segregują śmieci. Zgłaszano także problem spalania plastików na przydomowych ogrodach.
Padło również pytanie o planowaną przebudowę
oczyszczalni ścieków przy ul. Pszczyńskiej.

Spotkanie sołeckie w Kryrach zebrało najwięcej
mieszkańców. Nie dość, że dotychczasowy włodarz
sołectwa zmarł i należało wybrać jego następcę, to
mieszkańcy mieli dużo pytań do wójta oraz prezesa
PGK odnośnie do trwających prac kanalizacyjnych.
Uczczono minutą ciszy zmarłego sołtysa oraz Radnego
Gminy Suszec – Józefa Klimka. Wysłuchano także sprawozdania z działalności rady sołeckiej za poprzedni rok
oraz przyjęto plan rzeczowo-finansowy na rok 2015.
Przy budżecie 7125 zł zaplanowano: Festyn, Dożynki,
Dzień Seniora. Dofinansowanie z UG (3000 zł) przeznaczono na zakup namiotów.
Zebrani wybrali nowego sołtysa. Zgłoszono 3 kandydatów: Teresę Sikorę, Marka Otrębę oraz Wojciecha
Brudka. W II turze wyborów walczyło ze sobą dwóch
panów, a ostatecznie przy 119 oddanych głosach, Wojciech Brudek otrzymał 67 i został nowym włodarzem
sołectwa. Jak sam przyznał:
- Jestem lekko zaskoczony, ale
cieszę się z wyboru. Będę musiał
teraz wiele się nauczyć i dowiedzieć. Chcę kontynuować to, co
rozpoczął pan Klimek. Wiem, że
przede mną sporo pracy, ale liczę na wsparcie rady w zarządzaniu Kryrami.
Rada sołecka, wybrana na
lata 2015-2019 to: Rafał Folek,
Sołtys Kryr
Benedykt Gruszka, Wojciech
Wojciech Brudek
Łakota oraz Marek Otręba.
Zastąpili oni poprzednią radę, w składzie: Jan Basta,
Rafał Folek, Tadeusz Paździor, Sebastian Garus. Wybrano także nowego członka zarządu Spółki Wodnej, którym został Wojciech Łakota.
Podczas dyskusji i pytań, panowała gorąca atmosfera. Mieszkańcy byli bardzo zainteresowani tematem
kanalizacji oraz uzgodnieniami z PGK, jakie poczynili
w poprzednich latach. Pytali także o zabezpieczenia
dróg po wkopaniu rur. Poruszali również temat rodziców niekorzystających z parkingów pod szkołą, oświetlenia ulic oraz przekwalifikowania chodników, które
mogłyby służyć jako ścieżki rowerowe.

Radostowice
Podobnie jak w innych sołectwach, w Radostowi-

Kobielice

Podsumowując zebrania sołeckie, można stwierdzić, że była to dobra okazja do spotkania władz gminy
i sołectw z mieszkańcami i wysłuchania ich problemów. Podczas zebrań wybrano także zarządców poszczególnych miejscowości na najbliższe 4 lata. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy
w rozpoczynającej się kadencji.
Monika Panfil

7

WYDARZENIA

Ale, ale Babski Comber!
Podobno kobiety potrafią się bawić lepiej niż
mężczyźni. Według pań, które zebrały się 4 lutego
w Remizo-Świetlicy w Rudziczce, wystarczy dobre
(damskie!) towarzystwo, aby zabawa trwała w najlepsze. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich już jedenasty raz zorganizowały Babski Comber, a uczestniczki, jak zwykle, nie zawiodły. W środę wieczorem rudzicka sala zmieniła się nie do poznania. I to
nie tylko za sprawą dekoracji, ale przede wszystkim
dzięki fantastycznym przebraniom, w jakich wystąpiły przybyłe panie. Tym razem tematem przewodnim „Combra u Babki” były groszki, kropki i kropeczki (w poprzednich latach był to np. „Dziki Zachód”,
„My, Cyganie”,„Bajkowy Świat” czy„Zlot Czarownic”).
Wszystkie uczestniczki miały szansę zaprezentować
swoje stroje podczas uroczystego przywitania. Każda z pań, po przedstawieniu się oraz podaniu informacji, skąd pochodzi, przechodziła przez obręcz, za
co, w nagrodę, otrzymała pamiątkowy kufel, który
towarzyszył jej do końca zabawy.
W sumie na Babskim Combrze bawiło się ok. 90
kobiet, przybyłych nie tylko z pobliskich miejscowości, jak Kleszczów czy Suszec, ale także bardziej oddalonych. Wśród zebranych były panie z Sosnowca,
Rybnika, Wisły Małej i Wielkiej, Strumienia, a nawet
z Żywca. Przekrój wiekowy przybyłych także robił
wrażenie, gdyż najmłodsze uczestniczki miały niespełna 30 lat, a najstarsza blisko 80. Wszystkich jednoczył zaś wspólny cel – dobra zabawa.
- Panie chcą się bawić. Mamy tutaj stałe bywalczynie, które są z nami każdego roku. Babski Comber
to dla nich okazja, żeby odejść od codziennych
obowiązków, odetchnąć i odpocząć od mężów, dzieci
i wnuków. Zawsze są chętne do świętowania i nigdy
nie mamy problemów z zapełnieniem sali – przeko-

nuje pani Małgorzata Przontka, organizatorka,
a zarazem przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rudziczce.
Babski Comber to święto kobiet. Prowadząca
całą imprezę – pani Małgorzata Kania – podkreślała ten fakt od samego początku zabawy:
- Odczepcie się od chłopa, męża, kochanka
i przyjaciela. Zamiast o mężczyźnie, myślcie o tańcu
i zabawie. Wyłączcie telefony i skupcie się na tym,
gdzie jesteście!
Wtórowała jej zaś, dbająca o oprawę muzyczną,
pani Mariola Zyzańska, która uczyła przybyłe panie obowiązkowego hymnu:
Ale, ale Babski Comber!
Ale, ale, ale fajnie!
Ale fajnie się bawimy,
Na sali w Rudziczce tańczymy!
Kobiety, które bawiły się na „Combrze u Babki”
bardzo chętnie śpiewały wspólnie piosenki, brały
udział w zabawach i konkursach, tańczyły do znanych przebojów. Atrakcji nie brakowało – oprócz
pysznego jedzenia i doskonałego towarzystwa, organizatorki przygotowały liczne niespodzianki. Była
nauka tańca, konkursy sportowe, konkurencje,
w których uczestniczki musiały opowiadać kawały
albo śpiewać – za co otrzymywały drobne upominki.
Jednak niewątpliwie wydarzeniem wieczoru
okazało się przedstawienie, przygotowane przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Autorka sztuki
„Czerwony Kapturek inaczej”, pani Małgorzata Kania, odegrała w nim także główną rolę – rezolutnej,
nowoczesnej babki, która lubi brać sprawy w swoje

Dzień Seniora w Rudziczce
NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r., w pierwszym dniu stanu wojennego, został internowany
i przetrwał, do listopada 1982 r., wiele miesięcy odosobnienia w różnych miejscach kraju. Swe wspomnienia zawarł w pamiętniku „Zapiski internowanego”. Po uwolnieniu był jeszcze kilkukrotnie aresztowany i przesłuchiwany przez UB.

zdj. Monika Panfil

We wszystkich sołectwach naszej gminy co
roku odbywają się spotkania najstarszych mieszkańców. Jest to okazja do wspólnego spędzenia
czasu, rozmów i śpiewów. Nasi seniorzy chętnie
uczestniczą w takich wydarzeniach. W Rudziczce
dzień seniora odbywa się w lutym i jest połączony
z obchodami Światowego Dnia Chorego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, Sołtys Stanisław Godziek wraz z Radą Sołecką oraz Proboszczem ks. Janem Burkiem zorganizowali spotkanie
najstarszych mieszkańców w Remizo-Świetlicy. Odbyło się ono 11.02.2015 r.
Tradycyjnie, wspólne świętowanie rozpoczęła
msza święta w Kościele pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego. Następnie seniorzy udali się na salę, gdzie
zaserwowano poczęstunek przygotowany przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz
gminy – Wójt Marian Pawlas oraz Radny Gminy Suszec Henryk Pruciak.
Każdego roku Kapituła Starszych wybiera
jedną osobę, którą pragnie uhonorować w wyjątkowy sposób – za zasługi dla lokalnej społeczności.
Tym razem postanowiono nagrodzić pana Józefa
Kulę – urodzonego 5.11.1931 r., związanego z Rudziczką od ponad pół wieku za sprawą małżeństwa
– najpierw z Anną, a następnie z Marią, z którą doczekał jubileuszu 50 lat po ślubie. Pracował on jako
nauczyciel w Czerwionce-Leszczynach, a następnie
w fabryce sygnałów kolejowych w Żorach oraz prowadził własne gospodarstwo rolne. Jako synowi
powstańca śląskiego, zawsze były mu bliskie problemy społeczne narodu, dlatego został członkiem

- Zawsze imponował wszystkim swoją otwartością, niezłomną postawą oraz pobożnością. Jest to
postać znana w naszej gminie i poza nią. Ważna była
dla niego służba kościelna, której od zawsze oddawał
się bezinteresownie. Jest oddanym i pełnym poświęcenia człowiekiem. Za długoletnią, ofiarną służbę
ludziom, należy się panu Józefowi nasza wdzięczność
– tłumaczył Stanisław Godziek, wręczając dyplom
uznania oraz upominki. Wyróżniony Józef Kula nie
krył wzruszenia:
- Nigdy nie spodziewałem się, że dożyję dzisiejszego dnia. Za wszystko, co mnie dobrego spotkało, chcę, w Waszej obecności, Bogu i Wam podzię-

ręce. Nie obserwuje biernie biegu wydarzeń, ale
czynnie działa – przegania wilka, świętuje z koleżankami na Babskim Combrze i nawet „załatwia”
u wójta budowę nowej sali w Rudziczce. Całe przedstawienie kończyły słowa: Z bajki morał wynika stary – mierz, babciu, siły na zamiary!
Zdaje się, że wszystkie zebrane panie doskonale odczytały ten przekaz, gdyż w wyśmienitych
humorach wytrwały do późnych godzin nocnych,
bawiąc się w najlepsze ze swoimi siostrami,
przyjaciółkami, znajomymi i koleżankami. Udowodniły, jak ważna jest kobieca siła i jak ważne są
kobiece spotkania. Jak przyznała pani Maria Gorol:
- Co roku biorę udział w Babskim Combrze. Nie
było mnie tylko 3 albo 4 razy z powodów osobistych.
Zawsze obiecuję sobie, że to ostatni raz, ale nie potrafię sobie odmówić tej przyjemności i każdego roku
znów tutaj jestem. Wspaniała atmosfera. Brawa należą się organizatorkom – zwłaszcza przewodniczącej
Koła Małgorzacie Przontce – która potrafiła zjednoczyć tyle kobiet na wspólnym świętowaniu.
My także dołączamy się do gratulacji, bo rudzicki Babski Comber to fantastyczne przedsięwzięcie i prawdziwe święto wszystkich kobiet.
Monika Panfil

zdj. Monika Panfil
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kować. Będę żył, jak długo Pan Bóg da i będę służył
Jemu i ojczyźnie.
Następnie zebrani mieli sposobność do wspólnych rozmów, wspomnień i śpiewów. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało dla zebranych dodatkowo dwie atrakcje. Panie zaprezentowały przedstawienie „Czerwony Kapturek inaczej”, które opowiadało o postaci energicznej babki, walczącej
o swoje prawa. Babcia Czerwonego Kapturka dała
się tutaj poznać jako silna, niezależna starsza pani,
pełna wigoru i poczucia humoru. Główną aktorką,
a także autorką scenariusza była pani Małgorzata
Kania. Seniorzy bardzo dobrze odebrali sztukę,
śmiejąc się z żartów, żywo uczestnicząc w odbiorze
oraz nagradzając brawami aktorki. Drugą atrakcją
tego dnia był występ pań z Koła w tradycyjnych, nowo uszytych strojach ludowych. Jak podkreślały,
z pomocą pana Pruciaka bardzo długo zabiegały
o ich otrzymanie oraz o to, aby były one unikatowe
i identyfikowały ten region. Dzięki pomocy wielu
mieszkańców udało się stworzyć strój charakterystyczny dla Rudziczki, który panie z dumą prezentowały. Odśpiewały także kilka piosenek, przygotowanych na tę okazję. Zebrani chętnie włączyli się
we wspólne śpiewy i zabawę.
- Staram się być co roku na tych spotkaniach.
Mam już 79 lat, nie z wszystkimi mam kontakt na co
dzień, bo jest tu też sporo młodszych osób. Dzień
Seniora to dobra okazja, żeby się spotkać z większością mieszkańców. Cieszę się, że komuś nadal chce
się go organizować – mówiła pani Anna Gibas.
Wtórowała jej pani Maria Gorol, dziękując wszystkim organizatorom za umożliwienie spotkania najstarszym mieszkańcom. W Dniu Seniora uczestniczyli goście z Rudziczki, Lasok i Dąbi – razem blisko
80 osób.
Monika Panfil
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Pożegnanie niezwykłego człowieka
jako Mikołaj – w przedszkolu i w czasie rorat. Dopiero w 2014 r. nie podjął się tego zadania z powodu
choroby. Nigdy nie odmawiał prośbom dzieci.
A one, np. uczniowie szkoły podstawowej, przygotowywały dla niego przedstawienia i chętnie pomagały przy różnych inicjatywach.
- Wszystkie prace tata wykonywał w czynie społecznym, dlatego też określano go mianem społecznika. Umiał zawsze gromadzić ludzi do pomocy
i tym sposobem jego imprezy społeczne oraz wszel-

zdj. archiwum rodzinne

9.02.2015 r., po trwającej rok walce z chorobą,
zmarł Józef Klimek – społecznik, człowiek czynu,
dobry przyjaciel i gospodarz Kryr. Urodzony
19.03.1952 r. Przez 25 lat pracował w KWK „Borynia"
– najpierw jako ślusarz, potem koordynator do
kontaktów z firmami zewnętrznymi. W latach 20072015 pełnił funkcję sołtysa sołectwa Kryry przez
dwie kadencje. W latach 2010-2014 działał jako
Radny Gminy Suszec, w listopadzie 2014 r. został
wybrany na kolejną kadencję. Był członkiem Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Suszec, a także Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Ładu i Porządku. Należał również do Zarządu Spółki Wodnej w Suszcu, Polskiego Związku
Pszczelarskiego koło Suszec oraz innych organizacji.
Przez wiele lat Józef Klimek angażował się
w życie lokalnej społeczności, koordynował wiele
przedsięwzięć w zakresie lokalnych inicjatyw
w swoim sołectwie. Miał swój udział w utworzeniu
siłowni zewnętrznych ze sprzętem typu outdoor
fitness czy budowie parkingu przy szkole w Kryrach.
Zachęcał wszystkich mieszkańców do angażowania
się w działania społeczne. Dzięki jego inicjatywie
i wspólnej pracy, kryrzanom udało się odnowić
boisko i wybudować altankę, w której do dziś odbywają się imprezy integracyjne. Pociągnięci jego
przykładem mieszkańcy, nie szczędzili czasu ani sił
(blisko 1500 roboczogodzin poświęcono na budowę tego obiektu!), dla zrealizowania wspólnego
celu.
Pan Józef był organizatorem wielu imprez cyklicznych w Kryrach – takich jak dożynki, spotkania
opłatkowe, dni seniora. Z jego inicjatywy odbywały
się festyny rodzinne, biesiady. Dbał o każdego
mieszkańca i jego potrzeby. Pamiętał o różnych grupach zawodowych, np. dla górników organizował
biesiady i wyjazdy (np. do kopalni Guido). Ściśle
współpracował także z organizacjami z terenu
sołectwa, takimi jak OSP, KGW, Rada Parafialna,
a także ze szkołami i przedszkolem. Jako sołtys
czynnie zaangażował się w remont kościoła w Kryrach – pozyskiwał sponsorów i nadzorował przebieg
robót. Pomagał także przy pracach kanalizacyjnych,
jakie obecnie trwają w sołectwie. Rozmawiał z ludźmi i pomagał przy załatwieniu formalności.
Należy zaznaczyć także, że pan Józef dał się
poznać nie tylko jako dobry sołtys, ale także jako
fantastyczny mąż, ojciec i dziadek. Miał dwie córki
i czworo wnucząt (jednego chłopca i trzy dziewczynki). Zawsze znajdował czas dla rodziny, chciał
się zajmować dziećmi i pomagać w opiece. Kochał
zwłaszcza tych najmłodszych. Co roku występował

Sołtys i Radny Kryr - Józef Klimek z wnuczką Martyną

kie inwestycje się udawały. Bo w grupie tkwi siła. Więc
tata zawsze był wdzięczny mieszkańcom wsi za pomoc. I na pewno teraz chciałby powiedzieć wszystkim
– od przedszkolaka do seniora – „Dziękuję za to, że
byliście mi pomocni przez te 8 lat mojego sołtysowania, aby coś dla Kryr zrobić" – mówi Magdalena
Lukasek, córka pana Józefa.
Jego żona dodaje zaś:
- Czasem było tak, że przyjeżdżał do domu,
przebierał się i już jechał dalej. Zawsze było coś do
załatwienia. Nasz dom był otwarty – każdy mógł do
nas przyjść i otrzymać pomoc. Jego to cieszyło, ta
praca dawała mu siły do walki i do życia. Nawet

powiedział, że jeśli ludzie go wybiorą, to chciałby zostać sołtysem na kolejną kadencję. Mówił, że zrobił
sobie porządek i teraz miałby spokojną pracę.
Wszyscy współpracownicy pana Józefa oraz
ludzie, których spotkał na swojej drodze, wspominają go jako ciepłego, życzliwego człowieka. Dla
niego najważniejsi byli inni, a ich problemy stawały
się jego problemami. Jak mówią ci, którzy się zetknęli z panem Józefem: „To był najlepszy sołtys, jaki
mógł być. Człowiek, który zawsze na celu miał dobro
innych. Bardzo życzliwy i uprzejmy. Na ulicy z daleka
z uśmiechem kłaniał się innym. Niesamowity człowiek! Wzór jako sołtys.”; „Takiego sołtysa Kryry już nie
będą miały”; „Wspaniały człowiek. Wielka strata dla
wszystkich, JÓZEF WIELKI.”
Słowa pożegnania od Wójta Gminy Suszec:
„Drogi Józefie! Często życie ludzkie pozbawione jest
radości i nadziei. Ty potrafiłeś swoimi radościami
i wielką nadzieją dzielić się z innymi nawet w chorobie. Doceniałeś wartość danego sobie czasu, wagę
każdej chwili i wypowiedzianego słowa. Zawsze
z optymizmem patrzyłeś do przodu.
Twoim kochanym Kryrom, gdzie praktycznie
w każdym miejscu pozostawiłeś niezatarte ślady,
oddawałeś się bez reszty, troszcząc się o rozwój tej
pięknej miejscowości. Ileż to spraw z Twoją pomocą
udało się załatwić. Nawet w czasie Twojej ciężkiej
choroby byłeś do dyspozycji przy rozwiązywaniu
pojawiających się trudności – chociażby przy budowie kanalizacji. Byłeś człowiekiem czynu, nigdy nie
stałeś z założonymi rękami.
Śmiało można powiedzieć, że byłeś człowiekiem
na właściwym miejscu, do tańca i różańca. Pomimo, że
Twój zegar życia się zatrzymał, Twoja charyzma i dobroć będzie dalej owocowała. Nie zapomnimy
Twojego zaangażowania w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Żyłeś dla innych. Będziemy Cię pamiętać jako
człowieka o otwartym sercu dla każdego.”
Monika Panfil

Serdeczne podziękowania
wszystkim tym, którzy łącząc
się z nami w bólu, uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej naszego
kochanego Męża, Ojca, Dziadka,
Sołtysa i Radnego Kryr
śp. Józefa Klimka
składa Żona Teresa oraz córki
Agnieszka i Magdalena z rodzinami.

Zadając pytanie jak z piosenki, możemy odpowiedzieć, że bardzo, bardzo wiele. Wystarczy
chęć i odrobina dobrej woli. Już po raz kolejny
Przedszkole z Radostowic włączyło się w pomoc
dzieciom z Afryki.
Pierwszą akcję przeprowadziliśmy pod hasłem
„Kup pan szczotkę” – której celem była zbiórka past
i szczoteczek do zębów. Druga zaś polegała na zbieraniu artykułów szklonych – w szczególności zależało nam na długopisach i ołówkach.
Jak zwykle, obydwie akcje cieszyły się ogromnym zaangażowaniem naszych dzieci i ich rodziców. Dzieci w bardzo krótkim czasie zapełniły
pudełka potrzebnymi rzeczami.

Mamy nadzieję, że dzięki tym akcjom, nasze
dzieci będą otwarte na potrzeby innych ludzi i, że
nasza praca zaowocuje tym, że zwiększy się ich
wrażliwość. Organizując takie przedsięwzięcia
uczymy także przedszkolaków, że dając radość
innym, czujemy się jeszcze bardziej potrzebni.
Dziękuję Wam kochane przedszkolaki! Macie powody do dumy, bo przecież tak wiele od
Was zależało. Znów okazało się, że Wasze małe
serduszka są „wielkie”!
Krystyna Dajka
Przedszkole Publiczne w Radostowicach

zdj. Przedszkole Publiczne w Radostowicach
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Juwana Jenkins
w Suszcu!
W życiu najczęściej bywa tak, że nowe inspiracje
i pomysły rodzą się ze spotkania. Kultura jest przestrzenią dla spotkania – tego najważniejszego,
kiedy spotyka się człowiek z człowiekiem, ale także
spotkania człowieka ze sztuką. Trudno też przewidzieć, że te spotkania w niedalekiej przyszłości
wpłyną na naszą rzeczywistość i nasze najbliższe
otoczenie. I trochę to jak w muzycznej karuzeli,
która zaprasza coraz szersze gremium i zaraża
dobrą nutą.
Z takiego spotkania przywieźliśmy do Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu XVIII Międzynarodowy Festiwal BLUESTRACJE, który został stworzony przez miłośnika tej muzyki, dyrektora chorzowskiego Domu Kultury Batory Tomasza Ignalskiego.
Śląsk tak jak bogaty jest węglem, bogaty jest
bluesem, wypełniony znakomitymi festiwalami,
takimi jak ten, który zawita do nas: Kleks Blues
w Lublińcu, Blues Alive w Chorzowie, Blues & Rock
Festiwal w Czechowicach-Dziedzicach czy katowicki Rawa Blues Festiwal.
Jesteśmy zdania, że o jakości kultury w danym
środowisku nie świadczą nazwiska artystów zapraszanych do instytucji kultury, ale pasje mieszkańców i więzi społeczne. Powołując do życia
nowe działanie, chcielibyśmy, aby zgromadziło
ono wokół siebie nie tylko widzów, ale wrażliwych,
zaangażowanych uczestników. Wszystkich tych,
którzy noszą w sercu miłość i szacunek do tego
gatunku muzycznego, ale też wszystkich tych,
którzy w „nowym i nieznanym” potrafią odnaleźć
siebie i nowe pasje. Zapraszamy więc do zaangażowania się w tę nową inicjatywę.
Już 26 kwietnia 2015 roku, na suszeckiej scenie,
wystąpi znakomita artystka z Filadelfii Juwana
Jenkins z zespołem The Old Dogs. Artystka od
kilkunastu lat mieszka w Pradze. Jest nie tylko
wyrazistą, przepełnioną soul-gospelowym żarem
wokalistką, ale także aktorką i nauczycielką akademicką. Ma w swym dorobku dwie płyty: Ten After
Ten i The Blues Keeps You Alive.
Juwana Jenkins & The Old Dogs zapewniają
wspaniałą rozrywkę, zarówno wykonując swoje
własne energetyczne kompozycje, jak i te, znane
z klasycznych wykonań legend bluesa - Freddiego
Kinga, Earla Kinga, Etty James, Big Mamy Thornton, Bessie Smith, Howlin' Wolfa i Muddy'ego
Watersa.
Zespół miał okazję otwierać koncerty takich sław,
jak: Johnny Winter, Eric Burdon, Glenn Hughes,
Thin Lizzy, The Rainbow, Ten Years After, Poppa
Chubby, Robben Ford. Juwana Jenkins & Old Dogs
z powodzeniem koncertują też w licznych klubach
muzycznych i na festiwalach w Czechach, Niemczech, Chorwacji, Słowacji i Polsce.
Jesteśmy przekonani, że tak jak zwykle, dostarczy ognistych wrażeń muzycznych, bo przy tej
muzyce nie da się usiedzieć na miejscu!
ALW

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na spotkania podróżnicze

„BYĆ KOBIETĄ”
Opowiadamy

O ŚWIECIE

6 marca 2015 godz.18:00
9 kwietnia 2015 r., godz. 17:30 oraz 20:30
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22
a

Bilety do nabycia w kasie GOK oraz na stronie biletynakabarety.pl w cenie 50 zł

WSTĘP WOLNY

S
R
U
K
CNĄ
O
N
N
A
K
OKARTKĘ WIEL
K
NA
konkurs adresowany
jest do dzieci ze szkół
podstawowych
oraz gimnazjów z terenu
powiatu pszczyńskiego

każdy uczestnik
może nadesłać
1 pracę
o wymiarach
kartki pocztowej A5

miejsce dostarczania prac:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

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

termin dostarczenia
prac upływa:
10 marca 2015 roku
decyduje data stempla pocztowego
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Harmonogram zajęć
W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi do
harmonogramu zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawiamy jego zaktualizowaną wersję.
Wszystkie szczegóły dotyczące zajęć można znaleźć
na naszej stronie: www.kulturasuszec.pl

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:
Jump Crew
Freesmile
taniec nowoczesny
poniedziałek

gr. I: 18:00 - 19:00
gr. II: 19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

Disco Robaczki
taniec nowoczesny
wtorek

gr. I: 17:15 - 18:00
gr. II: 18:00 - 18:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi 15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne
środa
Zespół Śpiewaczy
Mizerowianie
wtorek

20:00
zajęcia bezpłatne

Zajęcia w SP i GP Radostowicach,
ul. Dworcowa 56:
Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał
SP Radostowice

Zumba
wtorek

18:00 - 19:00
15 zł / spotk., 45 zł / mies.
GP Radostowice

Modelarstwo
środa

16:00 - 18:00
40 zł / mies.
GP Radostowice

Regionalny Zespół
Śpiewaczy
Radostowianki
środa

18:00
zajęcia bezpłatne
SP Radostowice

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / MARZEC 2015
Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:

Zajęcia dla dzieci i młodzieży:

Klub Jasia i Małgosi 14:30 - 16:00
zajęcia bezpłatne
poniedziałek
Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
wtorek

13:30 - 14:45
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Gitarowo

16:00 - 17:30

Taniec Nowoczesny
13:30 - 14:30
nowa grupa
zajęcia bezpłatne
piątek
On The Beat
taniec nowoczesny
piątek

14:30 - 15:30
zajęcia bezpłatne

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:
Point Squad
taniec nowoczesny
wtorek

16:45 - 17:45
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi 15:00 - 16:30
zajęcia bezpłatne
piątek

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:

Balet
poniedziałek

gr. I: 15:30 - 16:30
gr. II: 16:30 - 17:30
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Gitarowo
poniedziałek

17:00 - 18:30
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Kolorowe Łapki
zajęcia plastyczne
poniedziałek

15:00 - 16:00
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Ognisko muzyczne
poniedziałek

14:00 - 16:00
płatne u prowadzącego

Taniec Nowoczesny
15:15 - 16:15
nowa grupa
zajęcia bezpłatne
wtorek
Zumba
„Mama z dzieckiem”
wtorek

16:30 - 17:30
50 zł / mies., 135 zł / kwartał

Klub szachowy
wtorek

16:00 - 18:00
zajęcia bezpłatne

Rytmika
środa

15:30 - 16:30
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Dziecięcy Zespół
16:30 - 18:00
Taneczny „Akolada” 30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Klub Jasia i Małgosi 16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne
poniedziałek

Akademia
Młodego Artysty
zajęcia plastyczne
środa

15:00 - 16:30
10 zł / mies., 27 zł / kwartał

Balance Crew
taniec nowoczesny
wtorek

18:00 - 19:00
zajęcia bezpłatne

Język angielski
dla dzieci
czwartek

gr. I: 15:45 - 16:30
gr. II: 16:40 - 17:25
30 zł / mies., 81 zł / kwartał

Chill Out
taniec nowoczesny
wtorek

19:00 - 20:00
zajęcia bezpłatne

Klub Jasia i Małgosi 16:30 - 18:00
zajęcia bezpłatne
czwartek
Klub Malucha
„Puchatek”

16:00 - 17:00
płatne u prowadzącego
80 zł / mies.

Zajęcia dla dorosłych:
Kurs prawa jazdy
poniedziałek

Zajęcia w GOK:
wtorki: 16:30 - 17:30
mama z dzieckiem
15 zł / spotkanie
lub 50 zł / mies.
czwartki: 17:45 - 18:45
dla dorosłych i nastolatków
15 zł / spotkanie lub 50 zł / mies.

Zajęcia

17:30 - 19:00
płatne u prowadzącego

Latino solo / sexy
dance
poniedziałek

18:00 - 19:00
40 zł / mies., 108 zł / kwartał

Język angielski
dla dorosłych
wtorek

gr. I: 16:45 - 18:15
gr. II: 18:30 - 20:00
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Chór
Pogodna Jesień
wtorek

10:30 - 12:00
zajęcia bezpłatne

Fitness

18:30 - 19:30

Język angielski
dla dorosłych
środa

gr. III: 16:45 - 18:15
60 zł / mies., 162 zł / kwartał

Zumba
czwartek

17:45 - 18:45
15 zł / spotkanie,
50 zł / miesiąc

w GP Radostowice:
wtorki: 18:00 - 19:00
dla dorosłych i nastolatków
15 zł / spotkanie lub 45 zł / mies.

Noc
Do serca
przez żołądek w bibliotece
Przepisów kulinarnych w książkach, na stronach internetowych - jest mnóstwo. Ale zależy
nam, by nasze, śląskie i przede wszystkim używane przez mieszkanki Gminy Suszec, znalazły
się w jednym miejscu, na SUSZECKIM BLOGU
KULINARNYM.
Z przepisów tych, łatwych w wykonaniu, z efektem zawsze udanym (bez żadnych zakalców!),
będą mogły skorzystać osoby młode (nastolatki,
kawalerowie, młode gospodynie) dopiero zaznajamiające się z tajnikami kuchni lub szukające nowych pomysłów.
Zależy nam, by na blogu zamieszczone były
przepisy: przede wszystkim śląskie (regionalne
- z powiatu pszczyńskiego), zebrane i stosowane
przez nasze gospodynie – mieszkanki Gminy Suszec, z dokładnym opisem i własnymi uwagami
dot. wykonania, najlepiej z załączonym zdjęciem
wykonanej potrawy lub wypieku oraz historią
przepisu w rodzinie – rekomendacją, opisem typu
„takie ciasto piekła moja babcia”, „mam od sąsiadki”,
„zawsze się udaje” itp. Przepis można podpisać
(imię, nazwisko) lub podać bardziej anonimowo np.
„Maria z Radostowic”.
W razie pytań prosimy o kontakt:
- www.suszeckie-kulinaria.blogspot.com
- suszeckie.kulinaria@gmail.com
- gbp@suszec.pl
- tel.: 32 44 88 692
Zapraszamy również do odwiedzin bloga
„Suszeckie Ślady Przeszłości” (zob.: skarbysuszca.blogspot.com), którego prowadzenie zapoczątkowano w 2012 r. w ramach udziału w projekcie
Centrum Edukacji Obywatelskiej pn. „Kulturalnie
i obywatelsko w Bibliotece” i do dzisiaj działającemu dzięki zaangażowaniu młodzieży z Suszca.

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza na NOC Z ANDERSENEM.
Informujemy, że w dniach 27-28 marca 2015 r.
organizujemy po raz siódmy „Noc z Andersenem”.
Impreza ta przypomina o obchodzonym 2 kwietnia
na całym świecie Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci, dla upamiętnienia dnia urodzin
duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Imprezę tę zapoczątkowała Knihovna Bedricha Benese Buchlowana z Czeskiej Republiki.
W ubiegłym roku impreza ta odbyła się w 1397
miejscowościach w 16-stu krajach świata. Udział
wzięło aż 81 559 osób, w tym 53 dzieci z Gminy Suszec.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu ponownie chcą wziąć udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu, którego celem jest
rozbudzenie potrzeb czytelniczych oraz idei głośnego czytania, promowanego m.in. przez Fundację
ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, wspierającą
zdrowie psychiczne, umysłowe i moralne dzieci
i młodzieży.
Spotykamy się w piątek o 20:00 (odbiór dzieci
w sobotę o 8:30). Przyjmiemy maksymalnie 50.
dzieci z klas I-VI, uczniów szkół podstawowych
z Gminy Suszec. Chętni zgłaszają się po zgodę, którą musi podpisać rodzic. Rodzice zaopatrują swoje
dzieci w prowiant – kanapki i napoje. Tradycyjnie
przynosimy karimaty i poduszki oraz lampki lub
latarki. Obowiązkowo jakiś strój – śmieszne lub bajkowe przebranie i piżamy.
Dzieci zostaną ubezpieczone i zagwarantowana
jest opieka pielęgniarki, a pieczę nad całością sprawować będą bibliotekarki.
Kontakt: 32 44 88 692, gbp@suszec.pl

Krzyżówka

NOWINY
SUSZECKIEJ GMINY

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania przysła-
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nych tekstów. Redakcja nie zwraca
materiałów niezamówionych. Na
podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych
zarówno w formie elektronicznej, jak
i papierowej bez zgody wydawcy
jest zabronione.

Coś fajnego
dla każdego!
Wiosna, wiosna... Kiedy wszystko budzi się do
życia, trudno wysiedzieć w domu, dlatego też
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu serdecznie zaprasza na zajęcia!

SUSZECKIE GRUPY ZABAWOWE
W każdą środę, o godz. 11:00 w GBP w Suszcu
dzieci w wieku 2 - 3 lat mogą wraz z rodzicami wziąć
udział w cyklicznych zajęciach pt. Suszeckie Grupy
Zabawowe.
Podczas nich dzieci i rodzice biorą udział w grach
i zabawach, uczą się bawić w grupie, ćwiczą zdolności manualne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci,
które nie uczęszczają do przedszkoli.

WARSZTATY Z DECOUPAGE
„Piejo Kury Piejo”, czyli wielkanocny decoupage,
odbędzie się w czwartek, 12 marca 2015 r., o godz.
17:00 w GBP w Suszcu. Zajęcia, które są bezpłatne,
poprowadzi Pani Barbara Szweda.
Zapisy na warsztaty przyjmuje GBP w Suszcu, tel.:
32 44 88 692, e-mail: gbp@suszec.pl

POZNAJ ŚWIAT PLASTYKI
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu oraz Filie
w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i Radostowicach
udostępniają bezpłatnie INTERAKTYWNY PROGRAM EDUKACYJNY do nauki plastyki.
Program, opracowany przez plastyków i historyków sztuki, kierowany jest do dzieci i młodzieży ze
szkół podstawowych i gimnazjum.
Wszelkich informacji o programie i jego obsłudze
udzielają bibliotekarki.
Serdecznie zapraszamy!

GBP
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Rekrutacja dzieci do przedszkoli gminnych
Termin rekrutacji: 9 marca – 23 marca 2015 r.
W bieżącym roku szkolnym tj. 2015/2016 rekrutacja dzieci do przedszkoli gminnych odbędzie się
w dniach 9 - 23 marca br. Zasady naboru dzieci już
od zeszłego roku zostały unormowane ustawowo.
Przypominamy, iż w nadchodzącym roku szkolnym,
zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wszystkie
6 – latki są objęte obowiązkiem szkolnym, wszystkie
5 – latki są objęte obowiązkiem przedszkolnym natomiast 4 – latki mają prawo do wychowania przedszkolnego, o ile złożą wnioski o przyjęcie do przedszkoli. Tak w zasadzie nabór na wolne miejsca
w przedszkolu będzie dokonywany na dzieci 3
–letnie. Nowością w tym roku jest określenie przez
Radę Gminy kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole
dysponuje nadal wolnymi miejscami. Nadal obowiązuje zasada, iż do publicznego przedszkola
przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów
zamieszkałych na terenie gminy. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci
do przedszkoli na terenie gminy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli
przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmować
2 etapy i przeprowadza się je co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Ważne jest to, iż rodzice dzieci
już przyjętych i uczęszczających do przedszkola nie
muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż w ciągu 7 dni przed terminem
rozpoczynającym rekrutację do danego przedszkola, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
Zgodnie z ustawą, na pierwszym etapie postępowania, jeżeli liczba kandydatów z terenu gminy
przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu,
będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które
określił ustawodawca. Kryteria te będą miały jednakową wartość punktową, a są nimi:
1) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej
dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jeżeli po zakończeniu tego etapu, przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie będą brane pod uwagę kryteria ustalone
przez organ prowadzący, czyli gminę. W dniu
29 stycznia br. Rada Gminy Suszec uchwaliła 5 kryteriów i przyporządkowała im punktację :
1) obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka
są zatrudnieni na umowie o pracę lub na podstawie
umowy cywilno-prawnej albo uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą
6 punktów
2) jeden z rodziców/opiekun prawny dziecka jest
zatrudniony na umowie o pracę lub na podstawie
umowy cywilno-prawnej albo uczy się w trybie
stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub
wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą
4 punkty
3) czas pobytu dziecka w przedszkolu :
a) 6 godzin dziennie – 1 punkt
b) 7 godzin dziennie – 2 punkty
c) 8 i więcej godzin – 3 punkty
4) korzystanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka ze świadczeń pomocy społecznej oraz
z zakresu świadczeń rodzinnych w GOPS w Suszcu
w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku – 1 punkt
5) rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola już uczęszcza do tego przedszkola – 1 punkt
Terminy naboru:
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami:
9.03 – 22.03. 2015 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
do 30.03.2015 r. do godz. 15:00
3. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego:

31.03 – 10.04.2015 r. do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
15.04 - 17.04.2015 r. do godz. 15:00
5. Termin postępowania uzupełniającego:
8.06 – 12.06.2015 r.
Deklaracja o kontynuowaniu pobytu dziecka
w przedszkolu, jak i wniosek o przyjęcie dziecka do
przedszkola publicznego na terenie gminy wraz
z wzorami załączników, będą dostępne bezpośrednio w danym przedszkolu lub na stronie internetowej danego przedszkola. We wniosku rodzice
powinni określić kolejność 3 wybranych przedszkoli
– w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szczegółowe inne informacje o naborze
będą podane na stronie internetowej danej placówki i na tablicach ogłoszeń. Proszę o zapoznanie
się na bieżąco z informacjami, a dodatkowe informacje można uzyskać również w Gminnym Zespole
Oświaty i Sportu w Suszcu (tel.: 32 2124299 lub 609
581 625).
W celu zapewnienia jak największej liczby
miejsc w przedszkolach i po analizie ilości dzieci
3, 4 i 5-letnich chętnych do przyjęcia do przedszkoli,
utrzyma się dodatkowe oddziały przedszkolne
w Kobielicach, Mizerowie, Kryrach, a także w Rudziczce. Wszystko będzie zależeć od ilości złożonych
wniosków. Obecnie przedszkola gminne i oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych (Kobielice) dysponują łącznie ok. 508 miejscami i ta
liczba powinna być wystarczająca dla wszystkich
dzieci w wieku 3-5 lat. (ok. 509 dzieci). Jeśli będą
wolne miejsca w danym przedszkolu, to będzie
szansa przyjęcia również 2,5 - latków. Przedszkole
w Suszcu na dzień dzisiejszy posiada 184 miejsca
(w 8 oddziałach). Lecz ze względu na dużą ciasnotę
w starym przedszkolu, możliwe jest, iż nie będzie
tam oddziału popołudniowego. W Przedszkolu
w Radostowicach będą 2 oddziały, ale przy braku
miejsc dla wszystkich chętnych, część dzieci przejdzie do oddziałów w Kobielicach. Na terenie gminy
mamy również, funkcjonującą już od zeszłego roku,
niepubliczną formę wychowania przedszkolnego
tj. Prywatny Punkt Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Suszcu, z możliwością przyjęcia 16 dzieci. Warto
też zapoznać się z ofertą tej placówki.
Opr. Z. Łoza

Gimnazjaliści obywatelami świata
czajami oraz prezentując atrakcje naszej okolicy.
W niedzielę, 22 lutego, wolontariuszki pojechały odwiedzać kolejne szkoły. Wywarły na naszych uczniach silne wrażenie, a także zawarły przyjaźnie, które, mamy nadzieję, będą trwać jeszcze
przez długi czas.
Zofia Dytkowicz

zdj. Gimnazjum Publiczne w Kryrach

zwrotów w języku serbskim i japońskim i składania
orgiami. Tańczyli także serbski taniec ludowy i przymierzali japońskie kimono. Odbył się również turniej tenisa stołowego Japonia - Polska.
Cały projekt nie byłby możliwy bez wsparcia rodziców, którzy przyjęli wolontariuszki w swoich
domach, zapoznając je z polskimi tradycjami i zwy-

zdj. Gimnazjum Publiczne w Kryrach

W pierwszym tygodniu po feriach Gimnazjum
Publiczne w Kryrach dołączyło do projektu Global
Citizen School World Talks, który organizowany jest
przez największą, międzynarodową organizację
studencką AIESEC. Jest to projekt, w którym zagraniczni wolontariusze, dzięki interaktywnym
warsztatom w języku angielskim, przybliżają
uczniom różne aspekty swojej kultury, budują
w nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamywanie stereotypów oraz
przbliżają istotne tematy dotyczące globalnych
problemów świata.
Językiem wykładowym pozostaje angielski, co
sprawia, że uczniowie stale poprawiają swoje
zdolności rozumienia i posługiwania się tym językiem.
Dzięki nawiązaniu współpracy z komitetem
AIESEC UE Katowice, przez tydzień przebywały
w Kryrach dwie wolontariuszki: Kana Yamanaka
z Japonii i Milana Todorovic z Serbii. Na warsztatach
uczniowie uczyli się między innymi podstawowych
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IV Wojewódzki Przegląd Kolędowy
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Stanisław Gmitruk – Wiceprzewodniczący Sejmiku
Woj. Śląskiego, Danuta Kożusznik i Krystian Kiełbasa – Radni Sejmiku Woj. Śląskiego, Andrzej
Krawczyk – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Łucja Krutak - Prezes Gminnego ZRKiOR w Miedźnej, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Katowicach, Witold Panas – Zastępca Dyrektora Oddz.
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach,
Andrzej Grzyb i Stanisław Gardoń – Zastępcy
Dyrektora Śląskiego Oddz. Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie, Artur Janosik – Burmistrz Miasta
i Gminy Pilica, Józef Wydra – Prezes Gminnego
ZRKiOR w Pszczynie, Zbigniew Łopatecki – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Katowicach,
Marian Brandys – Kierownik Powiatowego Biura
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Pszczynie, Grzegorz Wanot – Zastępca Burmistrza Miasta Pszczyna.
Całą imprezę prowadziła pani Łucja Krutak.
Co ważne, w tym przeglądzie nie ma nagród ani wyróżnień, gdyż nie o rywalizację tutaj chodzi. Zebrani

mają zaprezentować swoje tradycje, wymienić się
doświadczeniami, miło spędzić czas. Co roku GOK
odwiedzają przedstawiciele innych rejonów, dotychczas niezapraszanych. To gwarantuje różnorodność oraz bogactwo kulturowe, jakie prezentują
uczestnicy Przeglądu. Być może kiedyś uda się zgromadzić przedstawicieli wszystkich powiatów Śląska
– to byłoby coś niezwykłego. Już nie możemy się doczekać kolejnej edycji tego ważnego kulturalnego
wydarzenia.
GOK Suszec

zdj. Agata Lisowicz - Wala

28 stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu już po raz czwarty odbył się Wojewódzki Przegląd Kolędowy, organizowany wspólnie
przez GOK, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych oraz Gminę Suszec. Przy
filiżance aromatycznej kawy, domowych ciastach
i blasku świec powróciliśmy do magicznego okresu
Świąt. Ideą przeglądu jest propagowanie tradycji
noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek, upowszechnianie tradycji amatorskiego ruchu artystycznego jako ważnego czynnika kulturotwórczego
oraz integracja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu. Przegląd skierowany jest do zespołów
wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woj. śląskiego. Podczas
tegorocznego przeglądu wystąpiły następujące
zespoły: Niezapominajki, Grodzianki, Witkowianie, Zespół Śpiewaczy gminy Konopiska, Karolinki, Pisarzowianki, Bierownianie, Jurajskie Gospodynie, Bojszowianie, Echo oraz Międzyrzeczanie. Reprezentowały one powiaty: pszczyński, kłobudzki, bielski, częstochowski, rybnicki, zawierciański, bieruńsko-lędziński.

Kabaret Młodych Panów znów zachwycił

zdj. Dawid Musiolik

Salwy śmiechu, sala wypełniona po brzegi oraz
dwie godziny doskonałej rozrywki – to znaki rozpoznawcze Kabaretu Młodych Panów, który dwukrotnie wystąpił w GOK-u w dniu 20 lutego 2015 r.
Rybnicka formacja zaprezentowała swój jubileuszowy program, który tak reklamują: „Program
«10/10, czyli urodziny! » to porcja wykwintnych skeczy, przygotowanych na bazie najświeższych spostrzeżeń, ze szczyptą ironii. Z pewnością wszystkie
dania zadowolą nawet najbardziej wymagające
podniebienia. W kabaretowej kuchni wykorzystane
zostaną tylko naturalne produkty, bez konserwan-

tów. W menu nie przewidziano odgrzewanych kotletów! Pikanterii potrawom doda świeżo mielony
żart, a nie taki z dowcipnej torebki… Widzowie, ze
śmiechu będą ugotowani. Idealnie – al dente!”
Miejscem akcji większości skeczy była restauracja. Jak artyści przyznali później, tematy kulinarne
pojawiają się w ich twórczości od dawna, ale dopiero urodzinowa trasa stała się okazją do przyjrzenia się bliżej temu zagadnieniu.
- Teraz każda stacja telewizyjna ma swój program o gotowaniu. Wpisaliśmy się w ogólny trend.
Pomysły na skecze bierzemy z codzienności – z tego,
co się nam przydarza i z tego, co obserwujemy wokół
siebie. A kulinarne przybranie wydaje się nam bardzo
na czasie – przyznał Robert Korólczyk.
Wydaje się, że Kabaret Młodych Panów z roku
na rok staje się coraz lepszy. To nie pierwszy raz,
kiedy artyści gościli na suszeckiej scenie i zawsze
udaje im się zgromadzić pełne widownie. Jak sami
mówią, bardzo ich to cieszy. Ważne jest, że nie
powtarzają starych, znanych już skeczy, ale
prezentują zupełnie nowy program. Zachwycona
publiczność żywo reagowała na humorystyczne
scenki. Był skecz o zmianie płci, były męskie rozmowy o kobietach, był nabór do policji oraz,

cieszące się niesłabnącą popularnością, Opowieści
Biblijne. Wszystko okraszone zabawnymi dialogami, zwrotami akcji i, jak to u Młodych Panów, gwarą
śląską.
- Ludzie lubią się śmiać z sytuacji, które znają.
Lubią widzieć w prezentowanych postaciach znajomych, sąsiadów – ludzi, których spotykają na co
dzień. A my im takie uniwersalne typy pokazujemy
- tłumaczył Łukasz Kaczmarczyk.
Zapytani o plany na najbliższe dni, kabareciarze przyznali, że mają szczelnie wypełniony grafik.
- Zaraz stąd wyruszamy w trasę. Na szczęście
mamy niedaleko do domów, więc na chwilę tam wrócimy. Choć generalnie nasze rodziny muszą sobie
radzić z naszą ciągłą nieobecnością. W najbliższym
czasie planujemy wyjazdy za granicę. Ale wrócimy
do Suszca 9 kwietnia! – komentował Łukasz Kaczmarczyk.
Kabaret Młodych Panów zapewnił suszczanom
blisko cztery godziny (dwa występy po 2 godziny
każdy) rozrywki. Na twarzach widzów opuszczających salę GOK-u w piątkowy wieczór malowały się
uśmiech i zadowolenie. Nic więc dziwnego, że na ich
kwietniowe występy zostało już tylko kilka biletów.
Monika Panfil

Ferie z GOK-iem. Nie ma czasu na nudę

zdj. GOK Suszec

W czasie ferii dzieci miały możliwość różnorakiego spędzenia czasu. Dla tych, którzy szukali
pomysłu na twórcze zajęcia, idealną odpowiedzią
były propozycje Gminnego Ośrodka Kultury. Wśród
rozlicznych atrakcji, jakie przygotowano dla młodszych i starszych uczestników, znalazły się: zajęcia
plastyczno-ruchowe, wyjazdy do kina i na lodowisko, wspólne dobranocki, bal przebierańców, zajęcia kulinarne, modelarstwo, zajęcia z zumby dla
dzieci, wycieczki – do Zakopanego oraz do Warszawy. Dzieci i młodzież nie mieli czasu na nudę. Należy
zaznaczyć, że młodzi mieszkańcy gminy licznie
uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach. Największymi atrakcjami okazały się wycieczki oraz bal
przebierańców. Każda z propozycji trafiała do
cd. na stronie 16
Atrakcje podczas wycieczki do Zakopanego
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cd. ze strony 15
innego grona zainteresowanych.
Karnawałowy Bal Przebierańców dla wróżek
i czarodziei, a także innych stworzeń magicznych
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – zarówno w Suszcu, jak i w Mizerowie. Bajkowe postaci
(wraz z opiekunami) na kilka godzin opanowały sale
domów kultury – rozsiewając czar, urok i bawiąc się
w najlepsze. Nad całą imprezą czuwała grupa „Pozytywka” – organizująca dzieciom czas, prowadząca
animacje i zabawy. Najmłodsi uczestnicy nie chcieli
kończyć balu – tak dobrze się bawili.
Wyjazd do Zakopanego był przeznaczony dla
dzieci od 7 roku życia. W planie przewidziano zimo-

WYDARZENIA / SPORT
we atrakcje na Gubałówce: snow rafting (czyli jazdę
za skuterem śnieżnym w pontonie) oraz zimową
rurę, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, a także
spacer po Krupówkach. Aura dopisała uczestnikom
wycieczki i, choć momentami w śniegu i chłodzie,
wszyscy miło spędzili czas. Zakopane niewątpliwie
pozostanie na długo w pamięci biorących udział
w wyjeździe.
Ostatni dzień ferii przeznaczono na całodniowy
wyjazd do Warszawy. Propozycja wycieczki była
skierowana do młodzieży od 13 roku życia. Zaplanowano na ten dzień zwiedzanie Centrum Nauki
Kopernik. Uczestnicy wyjazdu mieli niepowtarzalną
okazję sprawdzenia działania wielu urządzeń oraz
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poznania w praktyce wielu praw fizyki. Mogli sobie
uświadomić, jak interesująca i zabawna może być
nauka. Zafascynowana młodzież twórczo spędziła
8 godzin w popularnym Centrum Nauki i z uśmiechami na twarzach wróciła do domów.
Podsumowując ferie 2015 r. organizowane
przez GOK, można je zaliczyć do bardzo udanych.
Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, biorący
udział w przygotowanych atrakcjach przyznają, że
były to dobrze spędzone dwa tygodnie. W sumie
w czasie ferii z propozycji Ośrodka skorzystało
blisko 600 dzieci. Oby jak najwięcej takich inicjatyw
w przyszłości!
Monika Panfil

TENIS STOŁOWY
Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce: Fabian Bieniek, II miejsce: Paweł Mura,
III miejsce: Wojciech Ścierski, IV miejsce: Hubert
Paździor, V miejsce: Kamil Strzoda, VI miejsce: Karol Jędrzejek.
Kategoria: gimnazjum – dziewczęta
I miejsce: Karolina Pustelnik, II miejsce: Paulina
Rojek, III miejsce: Monika Krzysteczko, IV miejsce:
Weronika Bernet.
Kategoria: gimnazjum – chłopcy
I miejsce: Szymon Pastuszka, II miejsce: Antoni
cd. na stronie 17

zdj. Monika Panfil

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
Kategoria: rocznik 2000 i młodsi:
1. UKS „Czapla” Kryry, 2. UKS Suszec II, 3. UKS Warszowice, 4. UKS Suszec I, 5. LKS Mizerów
Kategoria: rocznik 2002 i młodsi:
1. UKS Warszowice, 2. UKS Suszec, 3. LKS Mizerów,
4. UKS„Czapla” Kryry
Kategoria: rocznik 2004 i młodsi:
1. UKS Warszowice, 2. LKS Mizerów, 3. LKS Brzeźce
Jak mówi Jacek Sławacki, trener LKS Mizerów:
- Takie turnieje to świetna okazja do spotkania się z lokalnymi klubami, ale także do uatrakcyjnienia treningów. Spotykamy się w klubie, bez względu na

zdj. Monika Panfil

PIŁKA SIATKOWA
Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce: Izabela Kalika, Karolina Smołka, Natalia
Kaletka.
Kategoria: gimnazjum – dziewczęta
I miejsce: Karolina Pustelnik, Karolina Urbanek,
Paulina Rojek, II miejsce: Wanesa Szymańska , Emilia Marcol, Anna Marcol, III miejsce: Anna Gałuszka,
Weronika Bernet, Monika Krzysteczko.
Kategoria: gimnazjum – chłopcy
I miejsce: Kamil Gajczak, Antoni Litera, Roman Grabiec, II miejsce: Paweł Wiencek, Szymon Pastuszka,
Marcin Urbanek, III miejsce: Kacper Pławecki, Kamil Pławecki, Michał Fedorowicz, IV miejsce: Radosław Gałuszka, Łukasz Witosza, Marcin Piasecki.

zdj. Hala Sportowa Suszec

wszystko, 2 razy w tygodniu i trenujemy. Wyjazdy na
tego typu turnieje, jak ten organizowany cyklicznie
przez Halę, to świetna okazja do sprawdzenia się i potrenowania w, trochę innych niż normalnie, warunkach. Najważniejsze, że chłopakom się chce i że się starają.
W piątek, 13.02.2015 r. rozegrano także turnieje
piłki siatkowej oraz tenisa stołowego. Oto klasyfikacja końcowa turniejów:

Niektórzy twierdzą, że młodzież trudno wyciągnąć z domu, że nikt już nie uprawia sportu i że
coraz więcej osób unika aktywności fizycznej. Patrząc na to, ile dzieci i młodzieży skorzystało z atrakcji, jakie zapewniła Hala Sportowa w Suszcu w czasie
tegorocznych ferii, można mieć wątpliwości co do
słuszności powyższego stwierdzenia. Przez dwa tygodnie – od 2 do 13 lutego – można było spotkać na
hali wielu młodych ludzi, uprawiających sport. Do
wyboru były: piłka nożna, siatkówka i tenis stołowy.
Dodatkowo, w drugim tygodniu ferii zaplanowano
turnieje i zawody sportowe oraz wyjazdy zorganizowanych grup na narty.
W dniach 9-11 lutego rozegrano turnieje piłki
nożnej halowej w trzech kategoriach wiekowych:
rocznik 2004 i młodsi, rocznik 2002 i młodsi oraz
rocznik 2000 i młodsi. W każdej z kategorii mierzyły
się zespoły pochodzące z terenów naszej gminy,
a czasem również spoza niej – jak np. UKS Warszowice czy LKS Brzeźce. W turnieju rozgrywanym
11 lutego (kat. 2000 i młodsi) zwyciężył zespół UKS
„Czapla” Kryry w składzie: Daniel Czwiorok, Szymon
Focek, Krzysztof Gorzko, Marcin Gorzko, Oskar
Kumor, Kamil Niedziela, Krzysztof Poręba, Marcin
Smołka oraz Jakub Tomala.

zdj. Hala Sportowa Suszec

Sportowe ferie

cd. ze strony 16
Litera, III miejsce: Paweł Wiencek, IV miejsce: Roman Grabiec, V miejsce: Kamil Gajczak.
Hala Sportowa zorganizowała także dla chętnych wyjazdy na narty do Wisły – na stok Nowa Osada. Z okazji skorzystało każdorazowo po 27 osób.
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Organizatorzy zapewnili uczestnikom opiekę, a ci
wybierali jeden z dwóch wariantów wyjazdu – albo
samodzielnie i we własnym zakresie korzystali ze
stoku, albo chcieli się nauczyć jazdy na nartach
w czasie zajęć prowadzonych przez instruktora.
Obie opcje cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Najmłodsza uczestniczka wyjazdu miała zaledwie

6 lat! Organizatorzy przyznają, że ferie zimowe na
Hali Sportowej okazały się dużym sukcesem i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony
dzieci i młodzieży. Nie pozostaje nic innego, jak
cieszyć się, że mamy w gminie tak aktywnych młodych ludzi.
Monika Panfil

Młodziki LKS Mizerów wśród najlepszych
wali zaledwie ośmiu minut, by trafić do siatki Płomienia dziesięć razy! Pięć bramek zdobyła Martyna
Klos, cztery Mateusz Grabowski, a jedną Maksymilian Biela i z wynikiem 10:0 Mizerowianie wkroczyli
do czwórki najlepszych drużyn turnieju!
Jeśli ktoś myślał, że to już wszystko na co stać
ambitną i zawziętą drużynę z Mizerowa, w półfinale
musiał przecierać oczy ze zdumienia. W starciu
z rewelacyjnym Banikiem Ostrawa Mizerowianie
wspięli się na szczyty swoich możliwości. Fenomenalna gra defensywna całego zespołu, fantastyczne
interwencje bramkarza i zabójcza skuteczność przy
wyprowadzaniu kontrataków, zapewniły graczom
LKS niespodziewany triumf nad czeskim faworytem
i awans do Wielkiego Finału.
W finale Mizerowianom zabrakło chyba sił
i koncentracji. Już na początku popełnili kilka
prostych błędów, które ułatwiły Zabrzanom strzelenie bramek i ustawiły mecz. Przy stanie 0:2 nastąpiło przebudzenie i po kilku świetnych akcjach
gracze LKS byli bliscy zdobycia gola kontaktowego.
Niestety, tym razem zawiodła skuteczność. Udało
się postraszyć zawodników z Zabrza, lecz nie udało
się zmniejszyć strat. Zamiast tego to rywale zadali
decydujący cios, ustalając końcowy wynik na 0:3.
Mimo finałowej porażki, zawodnicy LKS Mizerów osiągnęli niesamowity sukces, udowadniając
po raz kolejny, że jako drużyna są w stanie walczyć
jak równy z równym nawet z najlepszymi zespołami
z wielkich miast. Fantastyczną postawę Mizerowian
docenili kibice zgromadzeni na trybunach, którzy

Stypendyści sportowi

Sportowych „Jazda Parami na czas" w kat. Junior
Młodszy;
Małgorzata Manowska - Mistrzyni Śląska
w kolarstwie szosowym w wyścigu indywidualnym
na czas oraz w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii żak;
Patrycja Paszek - zdobywczyni II miejsca
w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Młodzieżowców i Młodzieżówek w Tenisie Stołowym
w grze mieszanej oraz III miejsca indywidualnie;
Agata Paszek - zdobywczyni II miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Młodziczek w Te-

Ogłoszono listę stypendystów oraz zdobywców nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w naszej gminie. Wyróżnieni to:
Patryk Brząkalik - zdobywca I miejsca w Halowych Mistrzostwach Śląska Juniorów w biegu na
600 m;
Mateusz Manowski - Górski Mistrz Polski w kolarstwie szosowym w kat. Junior Młodszy, Mistrz
Śląska w Mistrzostwach Śląska Uczniów Klubów

GKS Krupiński Suszec
Zespół GKS Krupiński Suszec rozpoczął przygotowania do II rundy sezonu 2014/2015 18 stycznia na własnych obiektach sportowych: hali i siłowni). Następnie, od 30 stycznia do 6 lutego, zawodnicy przebywali na obozie sportowym w Wiśle (DW
Storczyk). Po zgrupowaniu zespół rozegrał mecze
próbne:
14.02.15 GKS Krupiński -Tęcza Błędów 1-3
(bramka: Świenty)
21.02.15 GKS Krupiński - Górnik Wesoła 3-1
(bramki: Malcher, Kania, Świenty)
Obecnie treningi przeplatane są grami kontrolnymi, których plan przedstawia się następująco:
25.02.15
28.02.15
04.03.15
07.03.15
14.03.15

GKS Jastrzębie ( godz.17.30, Jastrzębie)
Piast II Gliwice (godz.16.00, Knurów)
Sarmacja Będzin
Podbeskidzie II Bielsko-Biała
Jedność Jejkowice

podczas ceremonii zakończenia turnieju to właśnie
ich nagrodzili najgłośniejszymi brawami. Ekipie
z Mizerowa, oprócz pucharu za zajęcie II miejsca,
przyznane zostało jedno indywidualne wyróżnienie: Kacper Gruszka został wybrany najlepszym
bramkarzem niedzielnych zawodów. Brawo dla całej drużyny!
Skład LKS Mizerów: Kacper Gruszka, Szymon Grabowski, Szymon Czysz, Martyna Klos, Przemysław
Buława, Mateusz Grabowski, Nikodem Pojda i Maksymilian Biel.
Jacek Sławacki

zdj. Jacek Sławacki

Drużyna młodzików LKS Mizerów wywalczyła
II miejsce w międzynarodowym Halowym Turnieju
Piłki Nożnej, organizowanym przez MKS Żory. Młodzi Mizerowianie zaskoczyli wszystkich, stając się
prawdziwym „czarnym koniem” zawodów, które odbyły się w niedzielę 15 lutego 2015 r. na Hali Sportowej w Suszcu. Prezentując nieprawdopodobną
waleczność i świetną, skuteczną grę, piłkarze LKS
doszli aż do Wielkiego Finału, zostawiając za plecami renomowane zespoły z Żor, Ostrawy, Mikołowa
czy Katowic.
Początek niedzielnych zmagań nie zapowiadał
aż tak efektownego występu Mizerowian. W meczu
otwarcia „Pomarańczowi” ulegli pierwszej ekipie
gospodarzy, uchodzącej za głównego faworyta do
końcowego triumfu. Po trzech seriach obie drużyny
(zarówno LKS Mizerów i AKS Mikołów) miały na
koncie po 4 punkty i o awansie do czołowej czwórki
zadecydować miały wyniki ich ostatnich meczów.
Po zwycięstwie Mikołowian z 1.FC Katowice, sytuacja LKS Mizerów wydawała się beznadziejna. Żeby
wyprzedzić AKS, Mizerowianie musieli pokonać
Płomień Ochojec różnicą co najmniej dziewięciu
bramek. Po sześciu minutach pojedynku z Ochojcem na tablicy wyników wciąż widniał rezultat 0:0,
lecz to, co się stało w następnych kilku minutach,
zaparło dech w piersiach dosłownie wszystkim. Worek z golami otworzyła Martyna Klos i kolejne bramki posypały się niczym z rogu obfitości.
Mizerowianie grali fenomenalnie, wykorzystując niemal każdą nadarzającą się okazję. Potrzebo-

nisie Stołowym w grze podwójnej oraz III miejsca
w Drużynowych Mistrzostwach Śląska Młodziczek;
Joanna Szklanny - Vice Mistrzyni Śląska w jeździe indywidualnej na czas, Mistrzyni Śląska w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego,
Vice Mistrzyni w kolarstwie szosowym w wyścigu
indywidualnym na czas;
Michał Szklanny - Vice Mistrz Śląska w kolarstwie szosowym w wyścigu dwójkami na czas.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
GZOiS

GKS Krupiński Suszec - Terminarz rozgrywek II rundy sezonu 2014/2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PRZECIWNIK
GTS Bojszowy
Jedność 32 Przyszowice
Iskra Pszczyna
Górnik Pszów
Gwarek Ornontowice
Forteca Świerklany
JSP Szczakowianka
Unia Racibórz
Drzewiarz Jasienica
LKS Bełk
LKS Unia Turza Śląska
GKS Radziechowy Wieprz
Czarni – Góral Żywiec
GKS Katowice II
Podlesianka Katowice

DATA
21.03.15
28.03.15
04.04.15
11.04.15
18.04.15
25.04.15
02.05.15
09.05.15
16.05.15
23.05.15
27.05.15
30.05.15
06.06.15
10.06.15
13.06.15

MIEJSCE
U siebie
U siebie
Na wyjeździe
U siebie
Na wyjeździe
U siebie
Na wyjeździe
U siebie
Na wyjeździe
U siebie
Na wyjeździe
U siebie
Na wyjeździe
U siebie
Na wyjeździe

GODZINA
15.00
15.00
13.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.00
17.00
18.00
17.00
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Szkółka piłkarska w naszej gminie
Już niebawem w gminie Suszec powstanie
Szkółka Piłkarska o nazwie „FOOTBALL PROJECT”.
Założycielami oraz pomysłodawcami tego projektu
jest trzech związanych ze sportem mężczyzn: Arkadiusz Lazar – na co dzień koordynator szkolenia
młodzieży w klubie Podbeskidzie Bielsko-Biała, Dariusz Kołodziej – czynny piłkarz Podbeskidzia Bielsko-Biała (klubu grającego obecnie w Ekstraklasie)
oraz Damian Zdolski – również czynnie grający
piłkarz. Panowie chcą wykorzystać doświadczenie,
jakie zdobyli zajmując się piłką nożną profesjonalnie, aby dobrze przygotować dzieci do gry i dać
im solidne podstawy przy budowaniu kariery sportowej. Twarzą Szkółki ma być Arkadiusz Milik – pochodzący ze Śląska zawodnik, grający obecnie
w drużynie Ajax Amsterdam oraz w Reprezentacji
Polski. Przewidziane są nawet imprezy sportowe
z jego udziałem.
Planowane jest utworzenie trzech grup, w których dzieci będą trenować i rozwijać różne umiejętności. Kryterium podstawowym będzie wiek uczestników:
I GRUPA: dzieci w wieku 4-5 lat. Tematem przewodnim będzie „Swobodny świat gry” – trening będzie polegał na wszechstronnym szkoleniu rozwojowo-ruchowym, badającym predyspozycje dzieci
i określającym, jaka dziedzina sportu jest najlepsza
dla danego uczestnika.
II GRUPA: dzieci w wieku 6-8 lat. Ten etap szkoleniowy skupia się na budowaniu gibkości, szybkości, siły oraz ogólnego zarysu motoryki i koordynacji – czyli podwalin potrzebnych w dalszym rozwoju zawodników. Jest to bardzo ważny czas, w którym rozpoczyna się nauka indywidualnej taktyki
piłkarskiej. Rozwijane są wówczas umiejętności ruchowe ukierunkowane na grę w piłkę nożną.
III GRUPA: dzieci w wieku 9-10 lat. Tutaj następuje już rozróżnienie predyspozycji zawodników
o większym i mniejszym potencjale piłkarskim. Rozpoczyna się także bardziej specjalistyczny trening
techniki.
Jak podkreślają założyciele, Szkółka skupia się

na grach i zabawach, bez presji na wyniki. Główny
nacisk kładzie się na zajęcia motoryczno-ruchowe
oraz budowanie dobrych nawyków. Nie oznacza to
jednak braku wsparcia dla najlepszych. Założyciele
chcą pomóc „otwierać drzwi" do profesjonalnych
Klubów wyróżniającym się młodym zawodnikom,
umożliwiając w ten sposób ich dalszy indywidualny
rozwój. Po zakończeniu szkolenia w „FOOTBALL
PROJECT” młodzi piłkarze będą mieć możliwość
przejścia do najlepszych klubów, obecnych w Ekstraklasie, i tam dalszego trenowania pod okiem
profesjonalistów.
Inspiracją dla powstania Szkółki były wzorce
stosowane w Niemieckim Związku Piłki Nożnej.
-Jesteśmy w stałym kontakcie z tamtejszymi trenerami i szkoleniowcami. Nie tylko chcemy zastosować ich wzorce, ale czerpiemy z ich doświadczeń i sięgamy po ich porady – przekonuje Arkadiusz Lazar
- Współpracujemy także z oficjalnym fizjoterapeutą
Reprezentacji Polski Mężczyzn i Kobiet do lat 19. Nasi
podopieczni wstępnie będą oceniani pod względem
motorycznym, uwzględniając ich predyspozycje do
profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Będą mogli
również skorzystać z jego porad fizjoterapeutycznych.
Treningi będą się odbywać 2 razy w tygodniu
po 1,5 godziny, bazą docelową będą Orliki na terenie gminy Suszec, a w okresie zimowym hala sportowa w Suszcu. Raz w miesiącu planowane są zajęcia z zawodnikiem z Ekstraklasy, a w późniejszej fazie wyjazdy szkoleniowe, turnieje i obozy – zarówno
w kraju, jak i za granicą. Bogaci w wieloletnie doświadczenie, organizatorzy zapewniają o pełnym
profesjonalizmie oraz wysokim poziomie Szkółki
Piłkarskiej. Jak podkreślają założyciele, jest to projekt skierowany do mieszkańców gminy Suszec, ale
mile widziani są także uczestnicy z innych miejscowości. Założyciele podkreślają, że na zajęcia może przybyć każdy, kto lubi grę i chce rozwijać w sobie
tę pasję. Niech nie ogranicza Was miejsce zamieszkania – z radością przyjmiemy wszystkich chętnych.
Przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę i zaszcze-

Witamy na świecie

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Suszec.
1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej zapisanej w Księdze Wieczystej KA1P/00011923/3
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków w/w część nieruchomości
oznaczona jest numerem działki 2275/18 o pow. 0,0924 ha (użytek ŁIV), obręb Radostowice, karta mapy 2.
2. Cena wywoławcza wynosi 92.400,00zł netto. Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 12.000,00 zł.
4. Działka nr 2275/18 położona jest przy ul. Ks. Popiełuszki, ma kształt zbliżony do trapezu. Działka jest nieogrodzona,
częściowo zadrzewiona, teren płaski. Uzbrojenie podstawowe (woda, prąd) w zasięgu.
5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
sołectwa Radostowice na północ od ulicy Pszczyńskiej z wyłączeniem terenów na zachód od ulicy Dworcowej w centrum
sołectwa uchwalonego przez Radę Gminy Suszec Uchwałą Nr XXXII/62/268/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zgodnie z wyżej
wymienionym planem przedmiotowa działka oznaczona jest symbolami: J43U – co stanowi zapis planu tereny usług
komercyjnych, J25MN– co stanowi zapis planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w części nieruchomości.
7. Część nieruchomości, będąca przedmiotem zbycia, nie są obciążone w żaden sposób, ani nie są przedmiotem żadnych
zobowiązań.
8. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 27 marca 2015 roku o godz. 10.00
10. Wadium może być wnoszone w pieniądzu na konto Gminy Suszec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Żorach
Oddział Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004.
11. Wadium należy wpłacić do dnia 23 marca 2015 r. na w/w konto Gminy Suszec - decyduje data wpływu na konto.
12. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014r., poz. 518 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
13. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
14. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
15. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub unieważnić przetarg. Ogłoszenie w pełnej
treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na stronie internetowej www.suszec.pl .
16. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1,
pok. nr 1A, tel. 32/ 449 30 73.

Przedstawiamy nowonarodzonych
mieszkańców naszej gminy

Nina Sylwia Wilczek
z Kryr, córka Agaty
i Wacława
urodzona: 10.02.2015
waga: 3810 g
wzrost: 53 cm
Witamy na świecie to nowa rubryka naszego miesięcznika. Przedstawiamy w niej
nowonarodzonych mieszkańców gminy
Suszec. Również twoja pociecha może trafić
na nasze łamy.
Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres maiilowy redakcji: nowiny.suszec@gmail.com
wraz z opisem malucha. Publikacja jest bezpłatna.

pienie w dzieciach miłości do piłki nożnej.
Rodzice będą w stałym kontakcie z trenerami,
bo, jak mówią założyciele, rodzic ma być partnerem
w tym przedsięwzięciu. Organizatorzy zapewniają,
że w ramach miesięcznej opłaty dzieci otrzymają
jednakowe, firmowe stroje oraz skorzystają z profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń, jakiego używa się
na treningach piłkarskich w klubach.
W późniejszym czasie planowany jest także zakup ujednoliconych dresów oraz toreb sportowych
dla wszystkich zawodników.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na spotkanie organizacyjne w dniu 6.03.2015 r.
o godz.16:00 na Hali w Suszcu.
Monika Panfil

NUMER 3 (248)

Bezpłatna mammografia
już w marcu
Badanie mammograficzne to obecnie najskuteczniejsza metoda wykrywania raka piersi. Mogą
z niego skorzystać BEZPŁATNIE panie w wieku
50-69 lat i nie wymaga ono skierowania lekarskiego.
Aby uniknąć kolejek, chętne panie mogą się
wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu:
586-662-444 (7 dni w tygodniu). Informacje o badaniach dostępne są również na stronie internetowej
www.mammo.pl Podczas wizyty potrzebne będą:
dowód osobisty, zdjęcia i płyta z poprzedniej mammografii, jeżeli była już wykonywana.
Mammobus będzie stał: w Pszczynie na Rynku
w dniach 10 - 13 marca 2015 r. oraz w Suszcu przy
Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 16 marca 2015 r.
Monika Panfil

Kombatanci poszukiwani
W związku ze zbliżającą się rocznicą zakończenia wojny, Starostwo Powiatowe w Pszczynie poszukuje osób, które walczyły w tym czasie po stronie polskiej (wojsko polskie, wojska sprzymierzone,
partyzanci itp.). Prosi się mieszkańców o podawanie
nazwisk takich osób do sołtysów.
Monika Panfil

Kandydaci na radnego
Informujemy, że w dniu 17.05.2015 r. odbędą
się wybory uzupełniające do Rady Gminy Suszec.
Komitety wyborcze muszą się zawiązać i zarejestrować do dnia 8 marca br. Kandydaci na radnego
mogą pochodzić z terenu całej gminy, ale wybierać
go będą tylko mieszkańcy jednego okręgu Kryr.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Podatek rolny
i od nieruchomości
Przypominamy o zbliżającym się terminie zapłaty I raty podatku rolnego i od nieruchomości.
Równocześnie informujemy mieszkańców Kryr, że
w związku z wyborem nowego sołtysa oraz koniecznością przeszkolenia go jako inkasenta, opłaty
podatku za pierwszy kwartał można dokonać bezpłatnie w Banku Spółdzielczym w Żorach oraz w jego suszeckich oddziałach (placówka na ul. św. Jana
23 oraz punkt w budynku Urzędu Gminy), a także
przez Internet – z własnego rachunku bankowego.
Inne formy uiszczania opłaty (na poczcie czy w oddziałach innych banków) wiążą się z dodatkowymi
prowizjami. Mieszkańcy pozostałych sołectw mogą
również uiścić opłatę bez prowizji u sołstysów.
Przypominamy także, że przy racie podatku naliczana jest opłata na rzecz Gminnej Spółki Wodnej.
Opłaty należy dokonać do dnia 15.03.2015 r.

Uwaga pasażerowie!
Zmiany w MZK
MZK Jastrzębie przygotowało kilka zmian dla
pasażerów. Od początku tego roku zmieniły się wytyczne odnośnie do uprawnień do bezpłatnego lub
ulgowego przejazdu komunikacją miejską:
1. prawo do bezpłatnych przejazdów nabywają
dzieci z rodzin wielodzietnych do 20 roku życia - na
podstawie dokumentu tożsamości oraz Karty Dużej
Rodziny lub Karty 3+ (wydawanych przez urząd miasta/gminy);
2. prawo do ulgowych przejazdów nabywają
wszystkie osoby po ukończeniu 65 lat;
3. uprawnienia do ulg tracą emeryci, którzy nie
ukończyli 65 roku życia;
4. prawo do bezpłatnych przejazdów zachowują
osoby po 70 roku życia.
Poza tym od marca 2015 r. zostanie uruchomio-
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ny system e-biletu, co wiąże się z nowymi cennikami. W związku z czym od marca do końca czerwca
2015 będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy,
kiedy to ważne będą równocześnie dwa rodzaje
cenników:
cennik e-biletów - opłaty za przejazd jednorazowy
będą zależne od ilości przejechanych przystanków
(cennik przystankowy),
cennik biletów papierowych - gdzie cena biletów
jednorazowych zależy od długości przejechanego
czasu (taryfa czasowa).
Bilet papierowy wraz z cennikiem będą ważne
do końca czerwca 2015 roku, w tym czasie bilet papierowy zastąpiony zostanie całkowicie e-kartą, służącą jako nośnik biletów elektronicznych (e-biletów). Jak zapewniają władze MZK, aktywacja cennika przystankowego nie jest związana z podwyżką
opłat za przejazdy komunikacją miejską, a jedynie
z wprowadzeniem nowej formy biletów. Ceny biletów papierowych i e-biletów są porównywalne.
Dane: MZK Jastrzębie, Oprac. Monika Panfil

Przetarg na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec zostało wywieszone
ogłoszenie o I przetargu pisemnym na dzierżawę na
okres 3 lat czterech szałasów drewnianych zlokalizowanych na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Gwaruś” wraz z gruntem pod nimi.
Wadium należy wpłacić do dnia 16 marca 2015 r.,
natomiast oferty można składać do dnia 18 marca
2015 r. godz. 9.30. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 1A – tel. 32/4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UGS

Wykazy nieruchomości
do dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykazy działek gruntowych, stanowiących
własność Gminy Suszec przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu. W wykazach
znajdują się działki nr 467/15 i 468/14 o łącznej powierzchni 0,9885 ha przeznaczone do rolniczego
użytkowania na czas określony powyżej 3 lat położone w Rudziczce, karta mapy 1, w rejonie ul.
Spółdzielczej, a także działki nr 1686/58 i 1196/58
o łącznej powierzchni 2,4181 ha przeznaczone do
rolniczego użytkowania na czas określony do 3 lat
położone w Rudziczce, karta mapy 1, w rejonie ul.
Kwiatowej. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 1A – tel. 32/4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UGS

Informacja dla
użytkowników wieczystych
Niniejszym przypominamy, że opłatę roczną
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Suszec należy wpłacać bez
wezwania na konto BS Żory o/Suszec nr 15 8456
1019 2001 0000 0446 0002 w terminie do 31 marca każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania wieczystego. W tytule przelewu należy wpisać „opłata za użytkowanie wieczyste”. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.
Informacje dotyczące wysokości opłaty można
uzyskać w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami pod nr tel. 32/ 4493073.
UGS

Sprostowanie
W poprzednim numerze (nr 2) z lutego 2015 r. w artykule „Wyjątkowe jubileusze par małżeńskich" nastąpił
błąd. Podano złe dane jubilatów: Stefania i Eugeniusz Kokot, podczas gdy powinny one brzmieć: Róża i Józef
Kokot. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Suszec o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec
oraz w sołectwach Kobielice i Radostowice.
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice
i Radostowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian.
Na podstawie art. 17 pkt 9, w związku z pkt 13 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2012,647, ze zm.) oraz podjętych przez Radę Gminy Suszec Uchwał:
1) Nr XVI/6/139/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w części sołectw Rudziczka i Suszec oraz Nr IV/21/2015
z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wyłączenia terenu z granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec;
2) Nr XVI/8/141/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w sołectwach Kobielice i Radostowice; zawiadamiam,
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww.
projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na
środowisko, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian
(w wyniku rozpatrzenia uwag, odpowiednio dla każdego
projektu planu, na podstawie art..17 pkt 12 ww. ustawy
przez Wójta Gminy, jakie wpłynęły w trakcie wyłożonych
do publicznego wglądu ww. projektów planów), w dniach
od 23 lutego 2015 r. do 23 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Suszec, 43 – 267 Suszec, ul. Lipowa 1, pokój nr 1, (na
parterze) w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:30,
w pozostałe dni pracy urzędu od godz. 8:00 do godz. 15:00.
Konsultacje z udziałem głównego projektanta (odpowiednio dla każdego projektu planu), w każdy poniedziałek od
godz. 10:00 do godz. 16:30 oraz w każdy wtorek i piątek od
godz. 10:00 do godz. 15:00.
Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w ww. projektach
planów rozwiązaniami, w zakresie dokonanych zmian,
odbędą się odpowiednio dla każdego projektu planu:
1) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice w dniu 10 marca 2015 roku. o godz.
16:00 w Gimnazjum Publicznym przy ul. Dworcowej 56
w Radostowicach.
2) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec w dniu 13 marca 2015 roku o godz. 16:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w ww. projektach planów (w zakresie
dokonanych zmian), może wnieść uwagi. Uwagi należy
składać na piśmie do Wójta Gminy Suszec, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2015 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262), lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235), lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
Uwagi mogą również dotyczyć prognoz oddziaływania na środowisko (odpowiednio dla każdego projektu
planu).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag (odpowiednio dla każdego projektu planu), jest Wójt Gminy Suszec, a w przypadku uwag, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, dodatkowo Rada Gminy.
Wójt Gminy Suszec

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie - AKCJA PIT za 2014 r.
Informuję podatników o dodatkowych terminach i godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Pszczynie:
Zeznania roczne za 2014 r. (termin składania zeznań do 30.04.2015 r.) można składać:
1) osobiście w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 7.00–18.00, wtorek–piątek w godz. 7.00–15.00, wydłużone godziny pracy: 29 kwietnia 2015 r. (środa) w godz.
7.00–18.00, 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) w godz. 7.00–18.00, Dzień Otwarty: 7 marca
2015 r. (sobota) w godz. 7.00–15.00;
2) listem poleconym za opłatą pocztową na adres: Urząd Skarbowy w Pszczynie, ulica
3 Maja 4, 43-200 Pszczyna;
3) elektronicznie poprzez system e-Deklaracje (strona: www.e-deklaracje.gov.pl). Zachęcam do korzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji drogą elektroniczną poprzez Portal Podatkowy;
4) dodatkowe punkty przyjmowania zeznań: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 11 marca i 8 kwietnia w godz. 7.30-14.30, Urząd Gminy Pawłowice 11 marca, 8 i 22 kwietnia
w godz. 7.30–14.30, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli 11 marca i 8 kwietnia
w godz. 7.30-14.30, Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 11 marca i 8 kwietnia w godz.
7.30-14.30, Urząd Gminy Kobiór 12 marca w godz. 11.00-16.30 oraz 9 kwietnia w godz.
7.30 – 14.30.
Wpłat dokonać można:
1) na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Pszczynie na konto:
NBP O/O Katowice Nr 20101012123060302223000000
2) w kasie Banku Spółdzielczego (znajdującej się na parterze w nowym budynku Urzędu
Skarbowego w Pszczynie) czynnej: poniedziałek w godz. 7.00–16.30, wtorek-piątek
w godz. 7.00–13.30, w dniach 29 i 30 kwietnia (wydłużone godziny pracy) w godz. 7.00 –
17.00, w dniu 7 marca (Dzień Otwarty) w godz. 8.00 – 13.00.

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

taniec

nowoczesny

dla dzieci i młodzieży

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

wtorek

15:15-16:15
zajęcia prowadzi Karolina Głowińska, zapisy przyjmujemy w biurze GOK

Wesprzyj lokalne działania i pomóż
swojej społeczności!

Jubiler
SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński
* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,
* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.

ul. Brzozowa 3, 43-267 Suszec
tel. 784 319 424

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

