
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu działa już od ćwierć 
wieku. W tym czasie GOK stał się nieodłącznym elementem 
życia kulturalnego naszej gminy, organizując różnorodne 
przedsięwzięcia i odpowiadając na potrzeby mieszkań-
ców. To właśnie tutaj odbyły się pierwsze „Dni Suszca”, a na 
scenie sali widowiskowej wystąpiło wielu polskich i zagra-
nicznych artystów. GOK zrzesza także lokalnych artystów, 
sprawując patronat nad zespołami ludowymi i chórami. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Gminny Ośrodek 
Kultury przygotował wiele atrakcji, konkursów i wydarzeń, 
które zaplanowano na cały rok 2017. Każdy może włączyć 
się we wspólne świętowanie, biorąc udział w ciekawych 
inicjatywach proponowanych przez suszecki GOK. Zapra-
szamy do śledzenia strony internetowej Ośrodka Kultury 
oraz jego fanpage’a na portalu Facebok.

Czytaj więcej na str. 10

25-lecie Suszeckiego GOK-u
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Szczegółowe informacje w biurze GOK oraz na www.kulturasuszec.pl

Pl
ak

at
: S

eb
as

tia
n 

M
ro

ze
k

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel.: 32 212 44 91,
www.kulturasuszec.pl
e-mail: dk@kulturasuszec.pl

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

Projekt graficzny: Sebastian Mrozek         
Skad: Sebastian Mrozek i Marcin Mitura

Druk: Śląska Oficyna Drukarska
43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 26 
tel.: 32 210 22 13, www.oficynadrukarska.pl 
e-mail: biuro@oficynadrukarska.pl

Nakład:  900 sztuk

W numerze:

NOWINY
S U S Z E C K I E J   G M I N Y

UWAGA! 24 STRONY!
ISSN 1234-8457

Suszec      Kobielice       Kryry      Mizerów       Radostowice      Rudziczka

Okiem Wójta
Zebrania sołeckie
Bezpieczeństwo 
w gminie Suszec
Komunikacja lokalna 
i powiatowa
Niecodzienni goście 
w suszeckiej szkole
Gminny Konkurs 
Matematyczny
Reforma oświaty
„Kropla mej duszy” 
- wyniki konkursu
VI Wojewódzki 
Przegląd Kolędowy
Kulturalna oferta 
GOK-u
Karnawałowe bale
Złomowisko 
z Radostowic w TV
Sukces Agaty Dyrdy
Wieści z Biblioteki                                         
1% dla Marcina
Jan Chomiuk 
najlepszy w diecezji
Ptasia grypa
Odznaki Młodego 
Sportowca
Liga Futsalu 2016/2017  
zakończona
Sami się gazujemy

................ str. 2-3

..... str. 4-5

................ str. 5-6

.......... str. 5

 .... str. 8

 ......... str. 9

........... str. 8-9

.. str. 11

 ... str. 15

str. 18

..... str. 15

.. str. 15

  .... str. 16

........... str. 17

...................... str. 20

 ................... str. 20

  ................. str. 19

   ............................ str. 12-14

..... str. 10

 str. 20-21

Nr 3 (272)      Marzec 2017       Cena 2 zł



Ostatnie lata to triumf egoizmu, narcyzmu. Ego-
istycznie pojmowany interes jednostki stał się jedy-
nym kryterium dobrego życia. Naszym udziałem stał 
się sterowany filozofią neoliberalną turbokapitalizm, 
który całkowicie zlekceważył dobro wspólne. Co do 
tego, że cywilizacja Zachodu, do której tak zdążaliśmy 
i której jesteśmy częścią, wykazuje w każdej sferze 
ludzkiej egzystencji zgrzybienie i jej panowanie nad 
światem dobiega kresu – nikt już dziś nie ma złudzeń. 
Kolejne podziały, Brexit i inne „…ity” świadczą o roz-
padzie tej wspólnoty, głębokich w niej pęknięciach 
coraz to mocniej widocznych, konwulsjach świad-
czących o tym, że liberalny, oświecony politycznie 
poprawny świat doszedł do ściany. Bardzo złym 
zwiastunem jest to, że zerwanie z chrześcijańskimi 
korzeniami spowodowało rozmnożenie fundamen-
talistycznych sekt, które nie znają słowa „tolerancja”. 
Przychodzi nam szykować się na życie w okopach. 
Tak naprawdę, to sami tego chcemy. O tym, jak wy-
gląda nasza chrześcijańska, a bardziej już ateistyczna 
tolerancja, jak jesteśmy moralnie upadli, świadczy 
choćby wystawienie na naszych scenach ostatnio 
sztuki „Klątwa”, ohydnej profanacji „krzyża”. Czy np. 
Islamiści by sobie na coś takiego pozwolili? Kula 
w łeb dla wykonawców, aktorów i po sprawie. U nas 
gdyby wg prawa wytyczono proces o profanację, 
to skutkiem byłby wzrost oglądalności i zysków dla 
marnot aktorskich. To świadczy o tym, jak wielu z nas 
już nisko upadło. Czy jeszcze coś można zdekon-
struować, uczynić obiektem szyderstwa czy jakie-
goś paszkwilu? Nie ma już u nas norm, które można 
podważyć. Dlatego ta nasza cywilizacja musi umrzeć, 
a w jej miejsce musi powstać nowo zbudowana cywi-
lizacja, działająca na nowych zasadach. Znajdujemy 
się w krytycznym momencie historii. Za kilka lat po 
obecnym „Nowym Ładzie Światowym” na pewno nie 
będzie śladu. Żyjemy w okresie, kiedy piasek z górnej 
części „klepsydry czasu” prawie w całości przesypał 
się do dolnej części i za moment klepsydra zostanie 
odwrócona, aby odmierzać kolejny okres historii. 
Rozpocznie się nowy cykl, w którym będą obowiązy-
wały inne prawa, inne wartości, inne miary. Niewiele 
możemy powiedzieć o tym nowym świecie. Żyjemy 
w przewężeniu klepsydry, przez które przesypują 
się ostatnie ziarna „piasku Dziejów”. Zwrot (kolejny) 
historii dokonuje się na naszych oczach. Tej nowej 
epoki nie potrafimy przewidzieć, bo nie jesteśmy 
prorokami. Musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć 
do minimum skutki zmian, zagłady obecnego syste-
mu, skrócić okres anarchii. Najgorsze jest to, że nie 
potrafimy nawet przewidzieć najbliższych procesów 
towarzyszących przesypywaniu się resztek piasku, bo 
zbyt wiele pesymistycznych wieści, zdarzeń nie tylko 
nie poprawia nam nastroju, ale mnoży się na potęgę, 
powodując niebywałe komplikacje.

Zbyt wiele problemów, które się nagromadziły, 
jak te dotyczące klimatu, demografii, oligarchizacji 
władzy, kryzysu świata finansów, zobojętnienia re-
ligijnego, kultu szatana, kultu pieniądza, rozpadu 
rodziny itd. na obecnym etapie stało się nierozwiązy-
walnymi. Zepsucie, bezprawie, spętanie dziwacznymi 
mitami i prawie niezgłębiona bezmyślność – to nor-
malność naszej cywilizacji. Stają się nimi z niebywale 
szybką tendencją wzrostową.

Po raz kolejny w historii życia istoty ludzkiej, 
a dziś w szczególności, okazuje się i jest pewne, że tak 
będzie, że człowiek naszego oświeconego stulecia 
pozbawiony protez w rodzaju emerytury i ubezpie-
czenia, zagrożony głodem i epidemiami, pomimo 
bluźnierczego życia, stanie przed tym samym co za-
wsze wyborem – „Jak trwoga, to do Boga.” Pseudona-
uki społeczne, wyrzucające z przestrzeni społecznej 
Boga, szczególnie aktywnie realizowane w nieda-
lekiej przeszłości zawsze kończyły się dla ludzkości 
dramatem. Ideolodzy rzezi zwanej Wielką Rewolucją 
Francuską, naziści, bolszewicy, polpotowcy, globaliści 
skutecznie zniszczyli zastane społeczeństwa, wypie-

rając z życia Boga. Obecnie czynią to globaliści. Nigdy 
nie udało się im uzyskać wymarzonego raju, który 
obiecywali. Zawsze wychodziło piekło, substancja 
odwrotna. Najwidoczniej było to wbrew prawom 
rządzącym światem. Przecież jak wyglądają obec-
nie Stany Zjednoczone, które kiedyś były godnym 
podziwu krajem, a teraz może nawet wstyd jest być 
Amerykaninem? Globalizacja odbiła tam swoje ob-
licze. Ostatnie eskalacje przemocy, gróźb, rozrostu 
nacjonalizmów w świecie powinny nam otworzyć 
oczy i uwolnić głowy od jednodniowych śmiecio-
wych informacji. Powinniśmy zastanowić się choć 
przez chwilę nad przyszłością naszej materialnej, 
a szczególnie duchowej ziemskiej cywilizacji.

Droga, którą podążamy, i tu chyba nikt już nie 
ma złudzeń, kończy się nad przepaścią. Zróbmy 
wszystko, aby ją zmienić i zbudujmy na jej trasie trwa-
ły pomost, który połączy ją z przeciwległym brzegiem 
nowego świata. Nigdy nie jest za późno. Koronnym 
przykładem upadku człowieka są medialne produk-
cje, które mają niebagatelny wpływ na zbliżającą się 
katastrofę całego rodzaju ludzkiego. Za ich pośred-
nictwem następuje wielkie cywilizacyjne cofanie się 
Zachodu. Wszelkie media dostarczają spleśniałego 
chleba i opium dla narodu. Prawdy się praktycznie nie 
uświadczy. Króluje tzw. „postprawda”, czyli prawda, 
która służy określonym grupom interesu, zmanipu-

lowana. Choćby przykład ostatnich wyborów w USA. 
Nikt nie wie, czy Rosja naprawdę chciała, żeby Trump 
został prezydentem. Ale na pewno Rosjanie zrobili 
wszystko, aby po wyborach ludzie byli o tym prze-
konani. Wprowadzenie chaosu i niepewności w kon-
kurencyjnym narodzie i w świecie to dla nich wielki 
sukces. A obecne środki medialne to umożliwiają.

Dawniej urządzano igrzyska i przekazywano 
„dary zbożowe” dla ludzi biednych. Dziś rzesze bez-
robotnych, bardzo wielu już w drugim pokoleniu, żyje 
z tych „darów zbożowych” w postaci różnego rodzaju 
zasiłków. Igrzysk natomiast dostarczają im blogerzy 
i blogerki, różnej maści celebryci w mediach, którzy 
nic w życiu nie osiągnęli.

Zamiast żmudnej pozytywistycznej pracy od 
podstaw serwuje się nam propagandę, a trafia ona 
na żyzny grunt. Tak naprawdę można by to ująć 
w jedno zdanie, że pobór kolejnych rekrutów dla 
poszerzenia rzeszy niewolników trwa w najlepsze. 
Tak naprawdę cofamy się do czasów barbarzyństwa, 
kiedy to oprawcy pławili się, chełpili się w poczuciu 
wszechmocy i bezkarności. Dziś nie trzeba noży ani 
dzid – jak w przeszłości. Jest telewizja, Internet i inne 
elektroniczne środki przekazu, a celebryci, tak na-
prawdę nic sobą nie reprezentujący, udają, że są elitą, 
niszcząc w większości najbardziej wrażliwą tkankę 

duchową społeczeństw.
Patrząc na te telewizyjne show, wszędzie wrzesz-

czący tłum, a widownia (szczególnie ta przy telewizo-
rze) chce jeszcze więcej. W wielu programach nie ma 
żadnej granicy dobrego smaku. Gdy się tak naprawdę 
przyjrzeć kolejnym programom młodzieżowym czy 
dla dzieci, to tak się do nich prowadzi nabór, rekruta-
cję, aby w każdym programie znalazł się jakiś kozioł 
ofiarny, którego można upokorzyć i nim pogardzić. 
Tutaj tylko chodzi o kasę, szczególnie tę, która płynie 
od telewidzów (SMS-y, itd.). Goście w studiu się nie li-
czą, ich powinien zadowalać sam udział w programie. 
Zawodnicy to tło, hołota którą można poniewierać 
w zależności od własnego „widzimisię” albo narzu-
conego wcześniej przez autora programu scenariu-
sza stworzonego tak, aby oglądalność nie spadła. 
Premiowane są nie pracowitość, ale wariactwo, nie 
mądrość, ale bycie głośnym. Jeżeli chodzi o uczest-
ników, to niektórzy z nich w wielu programach są 
tak naprawdę poniżani, ale oni sami za sam udział 
w programie daliby się pokroić. Parcie na szkło jest 
niesamowite. To przenosi się na życie codzienne. 
Wielu z uczestników tych programów reprezentuje 
naprawdę wysoki poziom, jednak nielicznym udaje 
się gdziekolwiek później zaistnieć! Natomiast cele-
bryci dobrze żyją, budują swoją popularność, dyktują 
swoje myślenie, podpowiadają jak żyć, zwracają na 
siebie uwagę, dalej nabijają kiesę w różnych innych 
środkach przekazu. Za czasów „komuny” był teletur-
niej „Wielka gra”. Wtedy eksperci byli ukryci gdzieś 
w studiu, a odpowiadający był centralną postacią, 
która wykazywała się wiedzą. Widownia wstrzymy-
wała oddech na czas odpowiedzi. Panowała cisza, 
skupienie, liczyli się zawodnicy. Nie było rechotu, 
wymuszonych oklasków itd.

Gdy analizujemy tabelki z pomiarami stopnia 
oglądalności, to nasuwa się tylko jedno stwierdzenie: 
że straciliśmy kompletnie poczucie smaku (a tutaj 
także są granice), poczucie tego, co dobre, co wypa-
da, co nie, czego ludzie na przyzwoitym, podstawo-
wym poziomie nie powinni nigdy robić i mówić. Prze-
cież dramatem naszych czasów jest to, z czego sobie 
jeszcze nie zdajemy sprawy, że różnej maści pajace, 
klauni, pseudointelektualiści urośli w naszych oczach 
do rangi wyroczni, idoli. Czy ktoś sobie, w dobie za-
biegania, zdaje jeszcze sprawę, zadaje sobie pytanie 
dokąd nas tej przeróżnej wątpliwej maści moraliści, 
celebryci prowadzą? Wysyłane SMS-y nabijają im nie-
samowitą kasę, bo schlebiać i kierować emocjami 
widowni potrafią mistrzowsko. Morale nie tylko star-
szych, ale i dzieci kształtują ludzie, którzy z agresji, sa-
dyzmu, wulgarności, hejtu uczynili dla siebie sposób 
na życie. W latach 90-tych XX w. zachłysnęliśmy się 
pornografią, seksem, tarzaniem się w błocie, piciem 
mieszaniny moczu itd. W tym żałosny procederze 
uczestniczyła również młodzież i dzieci. Dalej roz-
budza się masowo najniższe instynkty ludzkie przy 
milczącej aprobacie większości społeczeństw. Zdajmy 
sobie w końcu sprawę, że ta wataha wilków otacza 
nas coraz to ściślej, a my będziemy mieli coraz mniej 
sił, żeby się uratować, wyjść z oblężenia. Wszyscy się 
troszczą, aby ten leżący na kanapie widz mógł do-
stać jak najwięcej chałtury, bo inaczej przełączy na 
inny kanał. Jesteśmy coraz to słabsi, przygnieceni 
codziennymi życiowymi problemami. Dźwięk bu-
dzika, pośpiech w ubieraniu, odwożenie dzieci do 
szkoły, stanie w korkach, biegiem do pracy, a tam 
wszystko na wczoraj, setki e-maili odczytywanych 
z komputerów promieniujących tak, że oczy bolą 
i znów powrót, korki, frustracje. A w końcu wyma-
rzony pilot i karmienie się byle czym, podawanymi 
nam z rozmysłem z ekranów chałturniczymi produk-
cjami. Cel jest jeden – odwlec, odwrócić uwagę od 
problemów istotnych. I nie byłoby w tym niczego 
złego, gdyby nie to, że ta bylejakość, którą pożeramy 
w nadmiarze, pcha nas coraz to bardziej w objęcia 
unicestwienia poprzez wyłączanie naszej „świadomo-

Co nam przyniesie przyszłość?
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ści”. Repertuar środków zakłócających fale mózgowe 
jest potężny. Czcimy nic nie warte bóstwa, sami sobie 
je kreujemy, sami je strącamy tak, jakby poza nimi 
nikogo nie było. To co wcześniej było złem – chci-
wość, egoizm, bezwzględność – bierzemy  za dobro. 
Kreuje się wieczną młodość, urodę, bezpieczeństwo 
i bogactwo, co jest ułudą. Żeby taki dziwaczy świat 
utrzymać przy życiu, potrzebny jest system prania 
mózgów i inwigilacji. Postęp w dziedzinie środków 
masowego przekazu i łączności, oprócz „ogłupie-
nia” znakomicie w tej mierze ułatwia działania. Ale 
nie dziwmy się, że jest coraz gorzej, bo czytelnictwo 
praktycznie zamiera, a dobre sztuki wystawiane są 
przy pustej widowni. Panuje lenistwo umysłowe, 

roszczeniowość, pogoń za łatwą rozrywką. Jedno 
w tym wszystkim zastanawia. Ustroje tyrańskie, oli-
garchiczne, dyktatorskie zainteresowane są systema-
mi inwigilacji i indoktrynacji. Rządy demokratyczne 
nie mają takiej potrzeby. Zadajmy sobie więc pytanie: 
skąd ten postępujący szał powszechnej inwigilacji 
obecnie panujący w świecie Zachodu? Czyżby spod 
dobrotliwej maski demokracji po raz kolejny wyzie-
rała ponura morda nowego totalitaryzmu? Czyżby 
gilotyny znów miały zostać uruchomione? Religia 
politycznej poprawności do tego prowadzi. Jesteśmy 
bardzo blisko. Kreuje się na bohaterów ludzi, któ-
rzy być może wnieśli wiele do historii, ale też budzą 
wiele kontrowersji. Przykładem może być choćby, 

rozgrywająca się na naszych oczach sprawa „Bolka”, 
rozdzierająca nasze społeczeństwo. Prawdziwymi bo-
haterami i autorytetami naszych czasów i przeszłych 
są tak naprawdę wolontariusze, ludzie bezinteresow-
ni i ci, którzy ryzykują, niosąc bezinteresownie pomoc 
innym. Tak, jak ostatnio młoda dziewczyna Helena 
Kmieć czy ci, którzy posługują przy umierających 
w hospicjach itp. Czy ktoś o nich pamięta, stawia im 
pomniki? Jedynie empatia, współczucie i szacunek 
dla innych, pokora, pozwolą nam wyzwolić się z mo-
ralnej choroby i wrócić do zdrowia. Nie tylko nam, 
ale całej wspólnocie. Podejmujmy ten wysiłek dla 
przyszłości naszych dzieci.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

staje udostępnienie lokalu. 
Radni dopytywali o koszty związane z prawdo-

podobnym funkcjonowaniem placówki. Pani Katarzy-
na Damasiewicz ma już doświadczenie w podobnej 
działalności. Zarządza m.in. placówkami w Pszczy-
nie, Jankowicach czy Wyrach. Placówka w Suszcu 
mogłaby pomieścić do 40 dzieci. Radni muszą teraz 
rozważyć możliwości utworzenia żłobka w gminie 
i przeanalizować wszystkie możliwości. 

Oprac. Monika Panfil
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Podczas lutowej Sesji Rady Gminy Radni pod-
jęli uchwały w sprawie: przyjęcia Planu gospodar-
ki niskoemisyjnej dla gminy Suszec; dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego; uchwalenia na 2017 r. planu do-
finansowania form doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Suszec; określenia kryteriów w postępowa-
niu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów klas 
pierwszych szkół podstawowych; przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i zago-
spodarowania przestrzennego Gminy. Komisja Rewi-
zyjna przedstawiła wyniki kontroli stanu zatrudnienia 
na stanowiskach administracji i obsługi w szkołach 
i przedszkolach gminnych, a Wójt zdał sprawę ze swo-
jej działalności w ubiegłym miesiącu. Dyskutowano 
także o możliwości utworzenia w Suszcu żłobka.

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla naszej gminy

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument 
strategiczny gminy, mający wpływ na lokalną go-
spodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on 
informacje o ilości wprowadzonych do powietrza 
pyłów i gazów cieplarnianych na terenie miny oraz 
wskazuje propozycje konkretnych działań ograni-
czających te ilości. W wykazie inwestycji prioryte-
towych planowanych do realizacji w ramach Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suszec wy-
mienione są: termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach; termomoderni-
zacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach; 
termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kry-
rach; budowa instalacji fotowoltaicznej przy Urzędzie 
Gminy w Suszcu; budowa instalacji fotowoltaicznej 
na potrzeby zasilania oczyszczalni ścieków komu-
nalnych w Suszcu; budowa oświetlenia zasilanego 
energią odnawialną na ternie gminy Suszec; wymia-
na tradycyjnych opraw oświetleniowych na oprawy 
energooszczędne (LED-owie) na terenie całej gminy 
wraz wykonaniem instalacji sterującej włączaniem/
wyłączaniem oświetlenia; budowa centrum prze-
siadkowego na ternie gminy Suszec; zakup taboru 
autobusowego na potrzeby transportu niskoemi-
syjnego (2 autobusy); zakup samochodu ratowni-
czo-gaśniczego; edukacyjne projekty dot. ochrony 

środowiska i odnawialnych źródeł energii. 
Warto wiedzieć, że gminy posiadające opraco-

wany plan gospodarki niskoemisyjnej są traktowane 
preferencyjnie podczas oceny wniosków o dofinan-
sowanie np. ze środków Unii Europejskiej. Szacuje 
się, że zadania inwestycyjne wskazane w Planie dla 
naszej gminy pochłoną kwotę ok. 8 mln zł. Gmina 
Suszec już podjęła działania zmierzające do pozy-
skania środków zewnętrznych, aby wkład własny 
gminy był możliwie niski. 

Dostosowanie szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Od 1 września br. każda 6-letnia szkoła podsta-
wowa działająca na podstawie ustawy o systemie 
oświaty zostanie przekształcona w 8-letnią szkołę 
podstawową, a gimnazja ulegną likwidacji poprzez 
wygaszenie. W naszej gminie dotychczasowe klasy 
gimnazjalne zostaną włączone w struktury ośmio-
letnich szkół podstawowych. Włączenie gimnazjum 
spowoduje, że cały zasób kadrowy i materialny li-
kwidowanego gimnazjum zostanie przekazany na 
potrzeby zadań oświatowych szkoły podstawowej. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół w naszej gminie do nowego 
ustroju, która musi być zaopiniowana przez Kuratora 
Oświaty. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, możliwe 
będą zmiany zaproponowane w projekcie. Więcej 
na ten temat można przeczytać na str. 9. 

Nauczyciele mogą się dokształcać
 Co roku nauczyciele ze szkół i przedszkoli 

w naszej gminie mogą skorzystać z różnorakich 
form doskonalenia zawodowego. W tym roku prze-
widziano na ten cel kwotę 84 458 zł dla całej gminy. 
Nauczyciele skorzystają w bieżącym roku między 
innymi z takich studiów podyplomowych i kursów 
kwalifikacyjnych, jak: tyflopedagogika, edukacja 
wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogi-
ka, resocjalizacja i socjoterapia, pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczna – Autyzm, zespół Aspergera, 
doradztwo zawodowe, surdopedagogika. 

Zmiany Studium szansą na rozwój gminy
Na lutowej Sesji podjęto uchwałę o przystąpie-

niu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Suszec. Zmiany biorą pod uwagę tylko te wnioski 
mieszkańców i firm, których uwzględnienie stworzy 
możliwości powstania usług na nowych terenach, 
a to z kolei może przyczynić się do powstania nowych 
miejsc pracy na terenie naszej gminy.

Będzie żłobek w Suszcu?
W ostatniej Sesji uczestniczyła Katarzyna Dama-

siewicz – prezes i założycielka Spółdzielni Socjalnej 
Pedagogów Śląskich. Firma, której prezesem jest Pani 
Katarzyna, jest zainteresowana wynajmem części 
budynku przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu. Jak mówiła 
Pani Damasiewicz:

- Po oględzinach oraz licznych konsultacjach mogę 
stwierdzić, że na górze budynku, w pomieszczeniach po 
byłych gabinetach lekarskich, możliwe byłoby utwo-
rzenie żłobka. Koszty związane z adaptacją tej części 
budynku poniosłaby moja firma. W gestii gminy pozo-

Sesja Rady Gminy

Przebudowa ul. Bartniczej 
w Radostowicach

Niebawem rozpoczną się prace na drogach 
gminnych, w tym w Radostowicach. Końcem lutego 
ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „Przebu-
dowa ul. Bartniczej w Radostowicach – Etap II – od-
cinek od posesji nr 3 do skrzyżowania z ul. Dębową”. 
Jest to odcinek o długości ok. 227 mb. W ramach 
prac przewiduje się: wykonanie robót rozbiórkowych, 
wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Bartniczej w re-
jonie posesji nr 3, korytowanie pod projektowane 
nawierzchnie, wykonanie warstw konstrukcyjnych 
jezdni i nawierzchni z betonu asfaltowego na łącznej 
powierzchni ok. 865 m2, wykonanie warstw konstruk-
cyjnych i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 
oraz uporządkowanie terenu robót. Wykonawcę 
wyłoniono na przełomie lutego i marca. Podpisanie 
umowy ma zaś nastąpić w połowie marca. Planowane 
zakończenie prac przewiduje się na 14 lipca 2017 r.

Zebranie strażackie 
w Suszcu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców gminy na zebranie strażackie, które odbędzie się 
w niedzielę – 26 marca 2017 r. o godz. 14:00 w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Będą kontrole 
oddawanych śmieci

W związku z występowaniem procedur palenia 
śmieci i potrzebą podjęcia działań w celu ogranicze-
nia zanieczyszczeń powietrza, Gmina będzie przepro-
wadzała kontrole posesji. W szczególności kontroli 
będzie podlegać oddawanie śmieci zmieszanych, 
popiołu oraz śmieci segregowanych.

Przeprowadzanie kontroli jest zgodne z Prawem 
ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą kontrole 
mogą odbywać się w godzinach od 6:00 do 22:00 
na posesjach prywatnych, natomiast tam, gdzie 
prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą 
być prowadzone przez całą dobę. Uniemożliwienie 
kontroli stanowi przestępstwo i na mocy art. 225 
Kodeksu Karnego zagrożone jest karą do trzech lat 
pozbawienia wolności.

Urząd Gminy Suszec
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Podczas zebrania padło wiele pytań od miesz-
kańców, dotyczących przyłączania się do istniejącej 
kanalizacji oraz kolejnych etapów kanalizowania Kryr. 
Na wątpliwości obecnych odpowiadał Prezes PGK 
Mieczysław Malcharek. Poruszano także temat wy-
wozu śmieci, pytano o losy tzw. „Domu Nauczyciela”, 
dyskutowano o planach termomodernizacji budynku 
szkoły oraz remontach dróg.

Zebranie w Radostowicach
We wtorek 21 lutego z mieszkańcami Radosto-

wic spotkali się włodarze naszej gminy. W trakcie 
zebrania poruszono wiele istotnych tematów. Wójt 
przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. 
Zapowiedział też inwestycje, w tym postawienie 
lamp drogowych zasilanych energią odnawialną 
(ogniwami fotowoltaicznymi i energią wiatrową). 
Skupił się także na problemach aktualnych w tym 
roku – Kopalni, smogu, poszukiwaniu inwestorów, 
którzy chcieliby rozwijać swój biznes w naszej gminie.

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej zrela-
cjonował jej działania w 2016 roku. W Radostowicach 
naliczono składki na kwotę 16 337,50 zł, a udało się 
zebrać 12 999 zł. Oznacza to, że ściągalność wynio-
sła 80% i stanowiła jedną z najlepszych w gminie 
Suszec. Przewodniczący GSW zaznaczał, że rowy są 
własnością prywatną, a dzięki istnieniu Spółki oraz 
dofinansowaniu z Urzędu udaje się je utrzymywać 
w dobrym stanie. W Radostowicach nie ma oczysz-
czalni ścieków, więc rowy są bardziej eksploatowane 
i wymagają częstej konserwacji. Trzeba więc zrozu-
mienia mieszkańców dla działań i zadań GSW.

Pani Sołtys Barbara Matula przedstawiła spra-
wozdanie z działalności Rady Sołeckiej, a także 
omówiła harmonogram imprez planowanych przez 

Sołtyskę i Radę w bieżącym roku. Całkowity budżet 
wynosi 11 940 zł i zostanie przeznaczony na reali-
zację następujących zadań: Dzień Seniora (3000 zł), 
Spotkanie Opłatkowe (3000 zł), Festyn Sportowo-
-Rekreacyjny (2200 zł), zakup namiotów (3500 zł), 
kwiaty itp. (240 zł).

Mieszkańcy skierowali do władz pytania i wnio-
ski. Chcieli wiedzieć m.in. co zmieniło się w planach 
rozbudowy przedszkola. Wójt wyjaśnił, że ze wzglę-
du na reformę oświaty zwolnią się pomieszczenia 
w budynku gimnazjum i tam zostanie przeniesiona 
część oddziałów przedszkolnych. Mieszkańcy pytali 
także o remonty dróg, plany zagospodarowania prze-
strzennego oraz dofinansowania do pieców. Radny 
Jan Matula wyjaśniał sprawę bezpieczeństwa na 
ul. Pszczyńskiej w okolicach Piekarni „Vito”.

Zebranie w Suszcu
Jako czwarte z kolei odbyło się zebranie w Susz-

cu. Miało ono miejsce 22 lutego i zgromadziło 71 
mieszkańców wsi. Uczestnikami zebrania byli: Wójt 
Gminy Suszec Marian Pawlas, Zastępca Wójta Czesław 
Smusz, Sekretarz Gminy Roman Szopa, Przewodni-
czący Rady Gminy Andrzej Urbanek, Radni: Irena Mu-
ras, Damian Gębała, Jan Spyra i Józef Marcisz, Sołtys 
Tadeusz Paszek, Komendant Gminny OSP Jan Koch, 

Przez cały ubiegły miesiąc mieszkańcy naszej 
gminy spotykali się na zebraniach sołeckich. Jak co 
roku, były one doskonałą okazją do podsumowania 
minionych 12 miesięcy, zapoznania się z planami 
Sołtysów i Rad Sołeckich na 2017 rok, spotkania 
z włodarzami Gminy Suszec czy zgłoszenia własnych 
uwag odnośnie do funkcjonowania miejscowości. 
Podczas tegorocznych zebrań Wójt Gminy złożył 
mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności 
w minionym roku, zaprezentował plany na nad-
chodzące miesiące, a także odpowiadał na pytania 
przybyłych. W lutym odbyły się zebrania sołeckie 
w większości miejscowości naszej gminy. Najpierw 
spotkali się mieszkańcy Kobielic, następnie Kryr, po-
tem Radostowic i Suszca. Pod koniec miesiąca odbyły 
się zebrania w Mizerowie, a na początku marca w Ru-
dziczce. Zostaną one opisane w kolejnym numerze 
„Nowin Suszeckiej Gminy”. Mieszkańcy, zaintereso-
wani lokalnymi problemami, przybyli na spotkania, 
aby przedyskutować najistotniejsze dla nich kwestie.

Podczas zebrań Wójt Gminy Suszec, Marian 
Pawlas, referował działania i inwestycje zrealizowane 
w ciągu minionego roku. Skupił się przede wszystkim 
na kondycji finansowej naszej gminy oraz na tego-
rocznym budżecie. Część swojego wystąpienia Wójt 
poświęcił sytuacji Kopalni „Krupiński”, która wciąż jest 
największym płatnikiem podatków w naszej gminie. 
Jej wkład do budżetu wynosi co roku blisko 8 mln 
zł. Największe wydatki w naszej gminie związane są 
z kolei ze szkolnictwem (rocznie wydatkujemy na 
edukację 22 mln zł, przy czym subwencja wynosi 
jedynie 13 mln zł). Wójt podkreślał w swoim wystą-
pieniu, jak ważna jest nasza świadomość i wiedza 
na temat przychodów i wydatków. To ona pozwala 
zrozumieć tempo realizacji inwestycji we wszystkich 
sołectwach. W trakcie zebrania Wójt skupił się tak-
że na komunikacji gminnej. Na początku tego roku 
uruchomiono komunikację powiatową, kursującą na 
trasie Pszczyna-Żory-Pszczyna. W gestii gminy Su-
szec pozostaje zaś organizacja transportu pomiędzy 
poszczególnymi sołectwami. Urząd planuje dalszą 
współpracę z MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz 
powiatem pszczyńskim, aby zapewnić mieszkańcom 
jak najlepszą komunikację. W najbliższym czasie pla-
nowane są także kolejne inwestycje w całej gminie. 
Jedną z większych, możliwą dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej, będzie stawianie lamp hybrydo-
wych w miejscach, które do tej pory nie mogły być 
doświetlone ze względu na trudności techniczne. 
Podczas swojego wystąpienia Wójt poruszył także 
temat smogu. Zwrócił uwagę na skalę problemu 
oraz uczulał mieszkańców, by zwracali uwagę na 
to, co i w jaki sposób spalają w swoich piecach. 
Poinformował także, że nie ma w tej chwili planów 
na dofinansowywanie zakupu nowych pieców dla 
mieszkańców. Są za to szanse na dofinansowania do 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt zachęcał 
wszystkich, którzy mogliby skorzystać z programu, 
aby zainteresowali się tą propozycją i złożyli stosow-
ne wnioski.  

Podczas spotkań Radny, a zarazem Przewod-
niczący GSW Damian Gębała zdawał sprawę z dzia-
łalności Gminnej Spółki Wodnej w tych sołectwach, 
w których ona działa.

Zebranie w Kobielicach
14 lutego odbyło się pierwsze z zebrań. W Kobie-

licach na spotkanie przybyło ok. 30 osób. Z ramienia 
urzędów i instytucji pojawili się: Wójt Gminy Suszec 
Marian Pawlas, Zastępca Wójta Czesław Smusz, Se-
kretarz Gminy Roman Szopa, Radni Szymon Sekta 
i Antoni Kuś, Pani Sołtys Bronisława Czernecka, Dy-
rektorka Szkoły Renata Sekta oraz Prezes PGK Mie-
czysław Malcharek. Na spotkaniu obecni byli również 
przedstawiciele policji.

Na początku wystąpił Prezes Gminnej Spółki 
Wodnej. Zaprezentował ogólną sytuację w GSW oraz 

przedstawił stan finansów za rok 2016. Kobielice to 
bardzo zdyscyplinowane sołectwo. Naliczone składki 
na rzecz Spółki wyniosły 17 247 zł, a od mieszkańców 
zebrano 13 456,62 zł + wykonawstwo zastępcze 1050 
zł, co dało razem 14 506,62 zł, czyli 84% kwoty. Jest 
to najlepszy wynik w całej gminie. W ubiegłym roku 
wykonano wiele robót na terenie Kobielic. Było to 
możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie Spółka 
otrzymała od Urzędu Gminy. 

Wystąpienie pani Sołtys w głównej mierze doty-
czyło finansów. Zdała ona sprawę ze organizowanym 

w zeszłym roku przedsięwzięć. Na 2017 rok przewi-
dywane są następujące wydarzenia: Święto Rodzi-
ny (włączenie się do imprezy organizowanej przez 
Szkołę Podstawową poprzez opłacenie dmuchańców 
– 1000 zł), Festyn Rodzinny i Turniej Przedsiębiorców 
na zakończenie roku szklonego – 24 czerwca (koszt 
1500 zł), Dożynki Gminne (koszt 500 zł), Konkurs Pio-
senki Religijnej (fundowanie upominków – koszt 385 
zł), Spotkanie Opłatkowe (koszt 3300 zł), na artykuły 
biurowe i wiązanki przewidziano 500 zł. Razem da-
je to do dyspozycji Sołtyski i Rady Sołeckiej kwotę 
7185 zł. Poza tym, ze środków otrzymanych z Urzędu 
Gminy, planuje się doposażenie pomieszczenia w SP 
w Kobielicach, które ma być użytkowane przez Radę 
Sołecką (kwota 4000 zł). 

Mieszkańcy Kobielic w czasie spotkania zgłaszali 
swoje uwagi i spostrzeżenia. Dotyczyły one między 
innymi potrzeby naprawy chodników, najpilniejszych 
remontów dróg, postawienia lamp na niektórych 
ulicach czy ustawienia tablic z nazwami ulic. Rozma-
wiano także o termomodernizacji budynku szkoły, 
udrażnianiu rowów czy planach na remont parkingu 
przy kościele.

Zebranie w Kryrach
Na spotkaniu, które odbyło się w niedzielę 19 

lutego pojawili się: Wójt Gminy Suszec Marian Paw-
las, Zastępca Wójta Czesław Smusz, Sekretarz Gminy 
Roman Szopa, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Urbanek, Radni Marcin Kudła i Janusz Beer, dyrektor 
z KWK „Krupiński” Franciszek Wróbel, Sołtys Wojciech 
Brudek, Dyrektorka ZSP Anna Antończyk, Prezes PGK 
Mieczysław Malcharek. Na sali obecni byli również 
przedstawiciele policji i kryrskiego OSP. W spotkaniu 
uczestniczyło blisko 100 mieszkańców Kryr.

Damian Gębała przedstawił działania Gminnej 
Spółki Wodnej w Kryrach w 2016 roku. W tym sołec-
twie naliczone składki wyniosły 24 124 zł. Udało się 
zebrać 13 599 zł + wykonawstwo zastępcze 3758 zł, 
co razem dało kwotę 17 357 zł, czyli 72%. Przewodni-
czący GSW apelował o solidarność i uiszczanie skła-
dek, które umożliwiają wykonanie wielu inwestycji. 

Sołtys Wojciech Brudek zdał sprawę z działań 
swoich i Rady Sołeckiej w ubiegłym roku. Zapre-
zentował także roczny plan finansowy na 2017 rok. 
Obejmuje on, podobnie jak rok temu: Festyn (koszt 
2500 zł), Dożynki Sołeckie (2500 zł), Dzień Seniora 
(2000 zł), wiązanki (225 zł). Łącznie daje to kwotę 
7225 zł na imprezy w sołectwie. Dodatkowe środki 
(4000 zł) zostaną przeznaczone na zakup ławostołów.

Zebrania sołeckie
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Wielu mieszkańców Radostowic przybyło na zebranie
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Prezes PGK Mieczysław Malcharek. Na sali obecni byli 
również przedstawiciele policji.

Pierwszym punktem spotkania było wystąpienie 
policjantów w Komendy Powiatowej w Pszczynie. 
Funkcjonariusze zachęcali do korzystania z Mapy 
Zagrożeń, która umożliwia szybszą reakcję policji na 
zgłoszenia. Przedstawili także pokrótce stan bezpie-
czeństwa w powiecie i naszej gminie. Zwrócili uwagę 
na fakt, że gmina Suszec jest jedną z najbezpiecz-
niejszych w powiecie. Mieszkańcy prosili policjan-
tów o interwencje w różnych rejonach Suszca (np. 
na ul. Pszczyńskiej). Następnie Gminny Komendant 
OSP przedstawił sprawozdanie z działalności Straży 
w 2015 roku. Zaprosił też wszystkich na zebranie 
sprawozdawcze OSP.

Jak co roku, prezentujemy informacje przygoto-
wane przez Komendę Powiatową Policji w Pszczynie 
dotyczące tego, jak wygląda stan bezpieczeństwa 
w całym powiecie oraz w poszczególnych gminach. 
Zestawienie to dotyczy także naszej gminy. Poniższe 
dane odnoszą się do roku 2016.

Przestępstwa
W 2016 roku na terenie podległym KPP w Pszczy-

nie, przy spadku ogólnej ilości przestępstw stwier-
dzonych (o 49), zanotowano 5,4% wzrost wykrywal-
ności w porównaniu do roku 2015. Jest to największa 
wykrywalność, jaką odnotowała Komenda Powia-
towa Policji w Pszczynie w przeciągu ostatnich lat. 
W zeszłym roku odnotowano również spadek ilości 
przestępstw kryminalnych (o 349 w porównaniu do 
2015 r.), przy jednoczesnym spadku wykrywalności 
tych przestępstw w odniesieniu do roku poprzed-
niego o 1,2%. Struktura przestępczości kryminal-
nej w ubiegłym roku nie uległa znaczącej zmianie. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, większość prze-
stępstw (47,4%) dotyczyła zaboru mienia (kra-
dzieże i kradzieże z włamaniem). Sporo jest nadal 
przestępstw związanych z uszkodzeniem mienia 
(6,7%). Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii stanowiły 10,5% wszystkich przestępstw 
w powiecie. Przestępstwa związane z uszkodzeniem 
ciała stanowiły w 2016 r. 2,9% udziału w strukturze 
przestępstw kryminalnych, a bójki i pobicia – 0,7%. 

W gminie Suszec statystyki przedstawiają się 
następująco w siedmiu podstawowych kategoriach 
przestępstw (w porównaniu do roku 2015):

- kradzieże z włamaniem – w 2015 r. było to 18 
przypadków, a w 2016 r. 7 przypadków;

- kradzież mienia – w 2015 r. odnotowano 26 
przypadków, a w 2016 r. 19 przypadków;

- kradzież pojazdu – w 2015 r. zdarzyły się 2 ta-
kie przypadki, a w 2016 r. nie odnotowano takich 
przypadków;

- rozbój, wymuszenie rozbójnicze – w 2015 r. 
zgłoszono 3 takie sytuacje, a w 2016 r. nie odnoto-
wano takich sytuacji;

- uszkodzenia mienia – w 2015 r. odnotowano 
12 przypadków, a w 2016 r. jedynie 8 przypadków;

- uszkodzenia ciała – w 2015 r. 8-krotnie zgłasza-

Gmina Suszec współtworząc w 1991 roku Mię-
dzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu 
Zdroju przekazała wszystkie ciążące na niej obowiąz-
ki w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
do tego Związku. 

Będąc nadal członkiem Związku gmina Suszec 
nie może we własnym zakresie samodzielnie orga-
nizować transportu publicznego. Ograniczenia te 
spowodowały, że inicjatywy gminy dotyczące komu-
nikacji publicznej na jej terenie muszą zostać zaak-
ceptowane przez Międzygminny Związek Komuni-
kacyjny, mimo że w całości wymagają finansowania 

Damian Gębała, Przewodniczący Gminnej Spółki 
Wodnej, przedstawił sytuację Spółki w minionym 
roku. W Suszcu naliczono składki na kwotę 36 746 zł, 
z czego mieszkańcy uiścili w sumie 24 597 zł. Stanowi 
to zaledwie 67% całości. Wobec ilości wykonanych 
robót, wynik ten nie należy do najlepszych. 

Tadeusz Paszek zdał sprawę z działalności Rady 
i Sołtysa w minionym roku. Zwrócił także uwagę na 
brak zainteresowania niektórymi imprezami przez 
mieszkańców. W planach na 2017 rok znajdują się: 
Dożynki Sołeckie (kwota 6000 zł), Dzień Seniora (7000 
zł), Sobótki (5000 zł), pikniki, rajdy, zawody sporto-
we (2000 zł). Kwota na nagrody wynosi 1000 zł, a na 
kwiaty i wiązanki, materiały biurowe – 965 zł. Łącznie 
daje to kwotę 21 965 zł.

no taki problem, a w 2016 r. 1-krotnie;
- bójka, pobicie – w 2015 r. zdarzyły się 2 takie 

sytuacje, a w 2016 r. roku nie odnotowano takich 
sytuacji.

Przestępczość o charakterze gospodarczym
W 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego 

odnotowano wzrost ilości czynów przestępczych 
o charakterze gospodarczym (o 300 czynów) w całym 
powiecie. W minionym roku poziom wykrywalności 
w tej kategorii przestępstw wzrósł o 21,8% w stosun-
ku do roku 2015 i ukształtował się na poziomie 88,9%.

Przestępczość nieletnich
W zakresie przestępczości nieletnich w 2016 

roku policjanci KPP w Pszczynie ujawnili 23 nieletnich 
sprawców czynów karalnych, co stanowi o 8 mniej niż 
w roku poprzednim. Spadła też ilość czynów karal-
nych o 30 w stosunku do 2015 roku. Wskaźnik udziału 
nieletnich sprawców w ogólnej liczbie podejrzanych 
uległ spadkowi o 1,1%. Niestety, w gminie Suszec, 
po gminie Pszczyna, odnotowano największą ilość 
nieletnich sprawców czynów karalnych w Powiecie 
w 2015 r. (5 osób). Nieletni w naszej gminie popełnili 
w ubiegłym roku 4 czyny karalne. Policja występowa-
ła też w gminie Suszec 4-krotnie w związku z przeja-
wami demoralizacji nieletnich. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W 2016 r. odnotowano także mniejszą niż rok 

wcześniej ilość zdarzeń i wypadków drogowych 
w powiecie pszczyńskim. W całym powiecie było 
to: 66 wypadków, 9 wypadków ze skutkiem śmier-
telnym, 62 osoby zostały ranne, a 10 zginęło. Odno-
towano przy tym wzrost ilości kolizji z 990 w 2015 
r. do 1150 w roku 2016. Zatrzymano też więcej (aż 
216) nietrzeźwych kierowców. W 2016 r. w gminie Su-
szec odnotowano 2 przypadki śmiertelne w wypadku 
drogowym oraz 11 rannych w różnych zdarzeniach 
w ruchu drogowym. W naszej gminie w 2016 r. miało 
miejsce 12 wypadków drogowych oraz 62 kolizje 
drogowe.

Działania interwencyjne
W 2016 r. policja interweniowała ogółem w na-

szej gminie 438 razy. To o 20 interwencji więcej niż 
w 2015 r. W ubiegłym roku 121 razy odnotowano 
w gminie Suszec interwencje domowe, czyli o 16 wię-

z budżetu gminy Suszec. Nowy kształt komunikacji 
organizowanej przez Powiat Pszczyński spowodował 
perturbacje w dotychczasowym funkcjonowaniu 
komunikacji na terenie gminy Suszec, co dotyczy 
zwłaszcza Mizerowa i Kryr, gdyż autobusy komuni-
kacji powiatowej kursują jedynie z Pszczyny do Żor 
i z powrotem po drodze wojewódzkiej DW935.

Szczegóły związane z planowaną komunikacją 
lokalną w gminie Suszec mogły być określone dopie-
ro po ukształtowaniu się ostatecznej wersji rozkładu 
jazdy komunikacji powiatowej, w nowym kształcie 
uruchomionej od początku stycznia tego roku. Ko-

Mieszkańcy zadawali włodarzom wiele pytań. 
Dotyczyły one m.in. możliwości regulacji sygnaliza-
cji świetlnej znajdującej się na ul. Szkolnej i Dolnej, 
nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Suszca, odwodnienia terenów, na któ-
rych znajdują się garaże na Osiedlu, oświetlenia lub 
przeniesienia przystanku autobusowego MZK przy 
Osiedlu, utrzymywania w dobrej kondycji rówów 
melioracyjnych, odśnieżania chodników i dróg pod-
czas zimy oraz planowanych remontów dróg. Dopy-
tywano o koszty i przygotowanie gminy na reformę 
oświaty. Wnioskowano też o organizację spotkania 
z mieszkańcami dotyczącego terenów zdegradowa-
nych przez szkody górnicze.

Monika Panfil

cej niż rok wcześniej. W innych wypadkach policjanci 
interweniowali w 2015 r. 301 razy (w stosunku do 293 
takich interwencji w 2015 r.) oraz 16 razy brali udział 
w interwencjach publicznych (w 2015 r. interwencje 
te zdarzyły się 20 razy). Ogólnie więc policja poja-
wiała się w naszej gminie częściej niż rok wcześniej.

Policjanci z Komendy Powiatowej w Pszczynie 
uważają gminę Suszec za jedną z najbezpieczniej-
szych w powiecie. Mimo to wzrosła na tych terenach 
w ostatnim roku ilość wypadków i kolizji drogowych. 
Policja częściej też musiała interweniować w różnych 
sytuacjach (np. domowych).

KPP w Pszczynie
Oprac. Monika Panfil

munikację lokalną (gminną) było trzeba dostoso-
wać właśnie do kształtu komunikacji powiatowej, 
komunikacji organizowanej przez Międzygminny 
Związek Komunikacyjny, rozkładu jazdy komunikacji 
realizowanej na naszym terenie przez przewoźni-
ków prywatnych, a także w części do rozkładu jazdy 
pociągów na linii Pszczyna–Rybnik oraz autobusów 
Lokalnej Bezpłatnej Komunikacji Żorskiej, dociera-
jących do Rudziczki.

Założenia organizowanej komunikacji lokalnej 
w gminie Suszec, wstępnie pozytywnie uzgodnione 
w MZK w minionym roku, mogły przyjąć formę reali-

Bezpieczeństwo w gminie Suszec

Komunikacja lokalna gminy Suszec tuż, tuż

Kronika policyjna
Uszkodził ogrodzenie posesji i odjechał
Policjanci poszukują świadków celem ustalenia 

sprawcy, który w dniu 27 stycznia 2017 r. około godz. 
6:00 w Mizerowie, na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia 
z ul. Dworską kierując n/n pojazdem – prawdopodob-
nie ciągnikiem siodłowym marki Daf koloru zielone-
go z naczepą o n/n numerach tablic rejestracyjnych – 
uszkodził ogrodzenie posesji. Po spowodowaniu 
uszkodzeń oddalił się z miejsca zdarzenia. Osoby, 
które posiadają informacje na temat tego zdarze-
nia mogą kontaktować się osobiście z policjantami 
Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie przy ul. 
Bogedaina 18, telefonicznie: 32 449 32 00 lub 997.

Kosztowne uszkodzenie samochodu
6 lutego 2017 r. około godz. 15:30 w Suszcu 

na ul. Branica nieznany sprawca, przy użyciu ostrego 
narzędzia, dokonał uszkodzenia powłoki lakierniczej 
samochodu Ford C-Max powodując straty w wyso-
kości 1500 zł.

Kierował mimo cofniętych uprawnień
Dnia 25 lutego 2017 r. o godz. 15:45 w Kobieli-

cach na ul. Pszczyńskiej policjanci KPP w Pszczynie 
zatrzymali do kontroli mieszkańca Radostowic, który, 
mimo cofniętych uprawień, kierował samochodem 
Ford Escort.

KPP w Pszczynie
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odbywa się automatycznie co 15 sekund (w starszych 
telefonach może zachodzić konieczność ręcznego 
odświeżania zawartości strony).

Dostęp do serwisu jest również możliwy dzięki 
bezpłatnej aplikacji mobilnej stworzonej dla użyt-
kowników telefonów z systemem operacyjnym Win-
dows Phone. Aplikację można pobrać z witryny www.
microsoft.com/pl-pl/store/apps/kiedyprzyjedzie/9n-
blggh6c3k0. Wkrótce udostępniona zostanie także 
wersja aplikacji mobilnej dla telefonów z systemem 
operacyjnym Android. 

W przyszłości możliwe będzie włączenie do sys-
temu kolejnych przewoźników realizujących przewo-
zy na terenie powiatu pszczyńskiego.

Serwis kiedyprzyjedzie.pl funkcjonuje w ponad 
25 polskich i dwóch czeskich miastach. Korzysta-
ją z niego pasażerowie komunikacji miejskiej m.in. 
w Opolu, Jaworznie, Tychach czy Koszalinie.

Oprócz tego na stronie Starostwa Powiatowego 
w Pszczynie pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać 
odjazdy interesujących ich linii. W rozkładzie znaleźć 
można także kursy autobusów dalekobieżnych, któ-
rych trasa przebiega przez powiat pszczyński.

Uaktualniony rozkład jazdy jest dostępny na 
stronie internetowej: www.rozkladjazdy.powiat.
pszczyna.pl. 

Powiat Pszczyński

Komunikacja powiatowa rozwija się coraz 
prężniej – od stycznia mieszkańcy mogą korzystać 
z przejazdów nową, powiatową linią na trasie Pszczy-
na-Żory, na której kurs w obrębie miasta Pszczyna dla 
m.in. młodzieży i seniorów kosztuje jedynie złotówkę. 
Dodatkowo od kilku dni pasażerowie komunikacji 
powiatowej mają także możliwość sprawdzenia na 
przystankach tej linii nie tylko rozkładu jazdy, ale i tra-
sy oraz czasu dojazdu do konkretnego przystanku. 
Wszystko dzięki rozwiązaniu wykorzystującemu 
technologię kodów QR.

Całkowicie nowa linia użyteczności publicznej 
ruszyła w styczniu na trasie Pszczyna-Żory i jest efek-
tem kolejnych prac nad rozwijaniem komunikacji 
powiatowej. Linia posiada osiem kursów – od ponie-
działku do piątku – oraz trzy kursy w sobotę. Łącznie 
na tej trasie znajduje się 26 przystanków. 

- Powiat pszczyński jest jednym z nielicznych po-
wiatów w Polsce, które podjęły się organizacji komu-
nikacji zbiorowej, więc w pewnym sensie przecieramy 
szlaki. Do tej pory kursy były realizowane przez pry-
watnych przewoźników, a samorządy współfinanso-
wały część przejazdów. Linia Pszczyna-Żory jest więc 
pierwszą, której organizatorem jest wyłącznie powiat 
pszczyński, a jej wprowadzenie było możliwe dzięki 
finansowemu połączeniu sił powiatu, gminy Pszczyna, 
gminy Suszec i miasta Żory. Jeśli przyjęte przez nas roz-
wiązania się przyjmą, nie wykluczamy, że w przyszłości 
komunikacja zostanie poszerzona o pozostałe gminy 
– mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Od stycznia dojazd z Pszczyny do Żor jest nie 
tylko tani (bilet na kurs w obrębie miasta Pszczyna 
kosztuje jedynie złotówkę dla uczniów, studentów, 
emerytów i rencistów, a maksymalna cena biletu na 
całą trasę Pszczyna-Żory wynosi 6 zł), ale i wygodny. 
Trasę obsługują dwa nowoczesne samochody: au-
tobus marki IVECO, jeżdżący na mniej obleganych 
kursach, pomieści 35 osób (23 miejsca siedzące, 12 
stojących), posiada także miejsce dla osoby niepeł-
nosprawnej. Z kolei duży, przestronny, niskopod-
łogowy autobus MAN A 78 za jednym razem może 
zabrać aż 105 pasażerów (32 miejsca siedzące, 73 
stojące). Tutaj również znajdziemy miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej. 

Od kilku dni pasażerowie komunikacji powia-
towej mają także możliwość sprawdzenia na przy-
stankach tej linii nie tylko rozkładu jazdy, ale i trasy 
oraz czasu dojazdu do wybranego przez siebie miej-
sca na trasie Pszczyna-Żory. Wszystko dzięki rozwią-
zaniu wykorzystującemu technologię kodów QR, 
czyli dwuwymiarowych obrazków, zawierających 
zaszyfrowaną informację zapisaną w postaci czarno-
-białych punktów. Wystarczy telefon z dostępem do 
Internetu i aplikacją skanującą kody. Po zeskanowa-
niu kodu pasażer będzie mógł zobaczyć na wyświe-
tlaczu swojego telefonu stronę serwisu: pszczyna.
kiedyprzyjedzie.pl

Jak jeszcze skorzystać z serwisu?
Przede wszystkim odwiedzając stronę interne-

tową pszczyna.kiedyprzyjedzie.pl. W oknie wyszu-
kiwania należy wpisać nazwę żądanego przystanku, 
jego numer lub też po powiększeniu obszaru mapy 
wskazać interesujący nas przystanek. Godziny od-
jazdów są dostępne po wciśnięciu przycisku „pokaż 
odjazdy”. Ikonka autobusu widniejąca w kolumnie 
„odjazd” oznacza, że mamy do czynienia z prognozą, 
uwzględniającą ewentualne opóźnienia związane 
z aktualną sytuacją drogową. W drugiej z zakładek 
można z kolei znaleźć planowy rozkład jazdy.

Z serwisu można także skorzystać za pomocą 
mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, 
ułatwiającej dostęp do serwisu przy pomocy telefo-
nów komórkowych oraz innych urządzeń przeno-
śnych (wersja mobilna uruchamia się domyślnie po 
otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu po 
wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje prze-
kierowany do strony zawierającej panel wyszukiwarki 
oraz listę wybranych przystanków. Po wprowadzeniu 
nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela pro-
gnoz odjazdów. Zielone ikony przy prognozach ozna-
czają, iż mamy do czynienia z informacją, uwzględ-
niającą aktualne warunki drogowe i związane z nimi 
opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz 
przyjazdów autobusów dla wybranego przystanku 

Kolejne nowości w komunikacji powiatowej
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zacyjną dopiero pod koniec stycznia tego roku, gdyż 
w tym czasie zaczął działać zarząd Związku w uzupeł-
nionym składzie. Dopiero w tym momencie zrodził 
się dokument określający szczegółowy podział zadań 
do wykonania, zatwierdzona została taryfa dla nowej 
komunikacji, przyjęty został rozkład jazdy na nowych 
liniach komunikacji lokalnej, a Wójt Gminy Suszec 
został upoważniony do przeprowadzenia postępo-
wania w celu wyłonienia przewoźnika w ramach tej 
komunikacji. Wcześniej na ten cel w budżecie na-
szej gminy zostały zabezpieczone niezbędne środki 
finansowe. 

Gmina Suszec, działając w imieniu MZK, skiero-
wała zaproszenia do złożenia oferty na realizację ko-
munikacji lokalnej do pięciu przewoźników. Analiza 
trzech złożonych ofert, uwzględniając obowiązujące 
regulacje prawne, zmusiła gminę do unieważnienia 
całego postępowania ze względu na braki w złożo-

nych dokumentach bądź wygórowane, niemożliwe 
do spełnienia przez gminę, oczekiwania finansowe 
oferentów. Wobec powyższego, bez zbędnej zwłoki, 
podjęto negocjacje z przewoźnikiem, który w unie-
ważnionym postępowaniu zaoferował najniższą 
cenę. Zarząd MZK planuje podpisać umowę z tym 
przewoźnikiem z początkiem marca, a sama komu-
nikacja ruszy 15 marca br.

Komunikacja lokalna obejmować będzie 
 trzy linie: 1. MIZERÓW-MIZERÓW-MIZERÓW, 2. MI-
ZERÓW-SUSZEC-MIZERÓW, 3. MIZERÓW-RUDZICZ-
KA-MIZERÓW.

Każda linia ma swój początek w Mizerowie 
– Borkach, na przystanku Mizerów SKLEP. Do obsługi 
linii wykorzystywane będą busy marki MERCEDES 
– najstarsze wyprodukowane w 2008 roku, a od no-
wego roku szkolnego 2017/2018 dodatkowo będzie 
wykorzystywany autobus Solaris Urbino, wyprodu-

kowany w 2013 roku z 82 miejscami. Od tego czasu 
nie będzie specjalnego dowozu gimnazjalistów do 
szkoły w Kryrach. 

Dzienny bilet na wszystkie linie komunikacji lo-
kalnej będzie kosztował 1 zł, a miesięczny również 
na wszystkie linie 15 zł. Bilety będzie można nabyć  
u kierowcy. 

Komunikacja lokalna będzie realizowana w dni 
robocze. Rozkład jazdy został opracowany tak, by 
uzyskać maksymalną ilość połączeń w kierunku 
Pszczyny i Żor. Do południa wykonywane będą 4 kur-
sy, a po południu 3.

Po podpisaniu umowy uruchomiona zostanie 
kampania informacyjna skierowana do mieszkańców 
naszej gminy. Mamy dzieję, że długo oczekiwana 
komunikacja lokalna będzie dobrze służyć naszym 
mieszkańcom.

Urząd Gminy Suszec



komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. 
- Żeby system komunikacji działał dobrze w całym 

powiecie, muszą się w to zaangażować wszystkie samo-
rządy. Powiat wspólnie z gminą Suszec i Kobiór od wielu 
lat realizuje komunikację i to się udaje. Mieszkańcy jeż-
dżą busami, jest coraz więcej przystanków i chętnych 
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Podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskie-
go radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian 
w Statucie Województwa. Przyznają one inicjatywę 
uchwałodawczą grupie co najmniej 10 tys. mieszkań-
ców regionu. Aby inicjatywa radnych weszła w życie, 
wymagane są jeszcze uzgodnienia z Prezesem Rady 
Ministrów.

Takie rozwiązania są już stosowane w polskich 
samorządach. Inicjatywę grupie mieszkańców przy-

Na początku miesiąca, 1 lutego 2017 r., w Urzę-
dzie Gminy odbyło Walne Zebranie Delegatów Gmin-
nej Spółki Wodnej. Uczestniczyło w nim 24 członków, 
Przewodniczący GSW Damian Gębała, Wójt Marian 
Pawlas, Sołtys Wojciech Brudek oraz przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego z Pszczyny.

Zebraniu przewodniczył Antoni Kuś. W czasie 
spotkania dokonano oceny działalności Gminnej 
Spółki Wodnej za ubiegły rok oraz uchwalono plan 
rzeczowy i finansowy przewidujący działania na rok 
2017. W 2016 r. Zarząd GSW zbierał się 6-krotnie 
i skupiał się na następujących problemach: realiza-
cji wniosków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów w 2016 r.; realizacji zadań statutowych; 
ściągalności składek członkowskich oraz właściwym 
wydatkowaniu pieniędzy spółkowych; zwiększeniu 
efektywności działania spółki wodnej na terenie 
gminy; zanieczyszczeniu rowów ściekami bytowo-
-gospodarczymi przez mieszkańców gminy w miej-
scach, gdzie brak kanalizacji; szkodach górniczych 
i dewastacji terenów rolnych przez działalność 
gospodarczą zakładu górniczego; zabezpieczeniu 
przeciwpowodziowym. 

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Gminnej 
Spółki Wodnej przedstawił sprawozdanie z wyko-
nanych w 2016 r. robót oraz ściągalności składek 
w minionym roku. W 2016 r. na terenach objętych 
działalnością GSW w Suszcu wykonano ogółem 
konserwacje i roboty na 10 743 mb rowów melio-
racyjnych za łączną kwotę 155 963,14 zł, pomijając 
wykonawstwo zastępcze w ramach składek człon-
kowskich na kwotę łączną 8359 zł. Przewodniczący 
Damian Gębała podkreślał fakt, że duża ilość prac na 
rowach, jaka została wykonana w 2016 r., była możli-
wa dzięki dofinansowaniu Spółki przez Urząd Gminy. 
Średni koszt konserwacji rowów wyniósł 12,26 zł za 
1 mb, natomiast 1 mb wykoszenia trawy ze skarpy 
rowu wyniósł 2,53 zł.

Ściągalność składek w ubiegłym roku dla całej 

znaje Statut Województwa Lubuskiego, a także sta-
tuty dużych miast, np. Krakowa, Warszawy, Katowic, 
Poznania.

Obecnie w Samorządzie Województwa Śląskie-
go inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Sejmikowi 
Województwa – grupie co najmniej 4 radnych, klu-
bom, komisjom, przewodniczącemu Sejmiku, a także 
Zarządowi Województwa i Marszałkowi.

Statut Województwa jest aktem prawa miejsco-

gminy wyniosła 73%. W rozbiciu na poszczegól-
ne sołectwa przedstawiała się ona następująco: 
w Suszcu zaplanowano 36 746 zł, a ściągnięto 24 
597,40 zł, co stanowiło 67% wykonania; w Kryrach 
zaplanowano 24 124 zł, a zebrano 13 599 zł + wy-
konawstwo zastępcze 3758 zł, co łącznie stanowiło 
72% wykonania; w Radostowicach zaplanowano 
16 337,50 zł, wykonano zaś 12 999 zł, co stanowi-
ło 80% planu; w Kobielicach zaplanowano uzyskać 
17 247 zł, a ściągnięto 13 456,62 zł + wykonawstwo 
zastępcze 1050 zł, co łącznie stanowiło 84% planu; 
w Mizerowie z kolei zaplanowano 17 969 zł, ściągnię-
to zaś 12 132 zł + wykonawstwo zastępcze 3551 zł, co 
razem dało 67% planu. Łącznie zaplanowano zebrać 
11 2424 zł, zebrano zaś 81 592,02 zł (z wykonaw-
stwem zastępczym).

Przewodniczący GSW podziękował za wsparcie, 
jakiego udzielali Spółce Wójt, Rada Gminy Suszec 
oraz Sołtysi:

- Szczególnie podziękowania kieruję raz jeszcze 
do Wójta Gminy Suszec za wsparcie finansowe oraz 
za troskę i pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie 
zgłaszane były przez mieszkańców całej gminy. Radzie 
Gminy dziękuję za przychylność, a wszystkim Sołtysom 
za współpracę oraz zaangażowanie się w sprawy Spółki 
Wodnej. 

W czasie lutowego zebrania uchwalono wysoko-
ści składek członkowskich na 2017 rok. Wyniosą one:

- za 1 ha użytków rolnych – 17 zł;
- od zabudowanej posesji poniżej 1 ha niepod-

łączonej do gminnej kanalizacji sanitarnej – 35 zł;
- od zabudowanej posesji poniżej 1 ha podłączo-

nej do gminnej kanalizacji sanitarnej – 26 zł;
- od posesji do 1 ha niezabudowanej – 17 zł.
Zatwierdzono także stawki roboczogodzin 

w kwocie: 9 zł dla kosztorysowania bieżących robót 
konserwacyjnych rowów melioracji szczegółowej 
oraz 12 zł dla kosztorysowania gruntownej konser-
wacji na rowach melioracji szczegółowej o znacznie 

wego o podstawowym znaczeniu dla Samorządu 
Województwa Śląskiego. Reguluje m.in. zadania i za-
kres działania województwa, funkcjonowanie władz 
regionu, organizuje prace Urzędu Marszałkowskiego 
i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, reguluje 
zasady finansowania samorządu, kwestie dotyczące 
mienia oraz zasady współpracy zagranicznej woje-
wództwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

gorszym stanie technicznym.
Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto wnio-

sek o rezygnacji z pełnienia funkcji delegata przez 
przedstawiciela sołectwa Suszec – Mieczysława Mal-
charka. Jego miejsce zajął Mieczysław Polok. Zebrani 
dyskutowali także o sprawach dotyczących funkcjo-
nowania GSW. Zauważyli, że w naszej gminie wciąż 
dużym problemem są ścieki, odprowadzane bezpo-
średnio do rowów, co ma znaczący wpływ na ich stan.

- Na początku jeden rów mogliśmy konserwować 
co 3 lata, a teraz – co 5 lat. Trzeba zauważyć, że więk-
szość rowów, zwłaszcza tych intensywnie użytkowa-
nych, powinna być konserwowana co 2 lata – komen-
tował Damian Gębała.

Wójt Marian Pawlas podziękował członkom i Za-
rządowi Spółki za ubiegłoroczną działalność:

- Wszyscy mieszkańcy mogą dostrzec, jak ważną 
organizacją jest Gminna Spółka Wodna. Dobrze, że 
jesteście i działacie. Ze strony Gminy staramy się wspo-
magać wasze decyzje. Cieszę się, że mamy Spółkę, która 
dobrze funkcjonuje i jednogłośnie podejmuje ważne 
decyzje. Dziękuję wam w imieniu całej wspólnoty.

- Ta Spółka to ewenement na skalę całego powiatu. 
Jedynie Pawłowice i Kobiór mają podobne organizacje, 
ale nie działają one w obrębie całej gminy, a jedynie 
w niektórych sołectwach. Jeśli nie będzie pomocy na 
szczeblu centralnym dla spółek wodnych, to będą się 
one borykać z różnymi trudnościami. Należy jednak 
zauważyć, że pomimo ograniczonych środków Spółka 
w Suszcu działa sprawnie. Za to należą się wam po-
dziękowania i gratulacje – dodawał Paweł Kościelny. 

Gminna Spółka Wodna działa na rzecz wszyst-
kich jej mieszkańców, utrzymując w dobrym stanie 
rowy melioracyjne i chroniąc nas przed podtopienia-
mi. Jej działalność jest w dużym stopniu zależna od 
zebranych składek. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za jej sprawne funkcjonowanie i z tego musimy sobie 
zdawać sprawę.

Oprac. Monika Panfil

Sejmik za inicjatywą uchwałodawczą dla mieszkańców

Zebranie Delegatów Spółki Wodnej
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Konwent włodarzy z całego Powiatu 

8 lutego w Urzędzie Miejskim w Pszczynie od-
był się konwent włodarzy powiatu pszczyńskiego. 
Podczas spotkania samorządowcy rozmawiali m.in. 
o zadaniach drogowych, komunikacji powiatowej, 
zmianach w gospodarce odpadami i oświacie, sy-
tuacji KWK „Krupiński” czy wynikach kontroli w psz-
czyńskim szpitalu.

Wspólne spotkanie starosty, burmistrza i wój-
tów z powiatu pszczyńskiego odbywa się średnio 
raz na kwartał. Jest to przede wszystkim okazja do 
omówienia aktualnych problemów i wypracowania 
wspólnych rozwiązań.

Podczas lutowego konwentu potwierdzono re-
alizację prac na drogach przeprowadzanych wspólnie 
przez powiat i gminy zgodnie z przyjętym harmono-
gramem. Ustalono także kolejność postępowania 
w przypadku pozyskiwania środków na realizację 
zadań drogowych z tzw. „Schetynówek” i Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Włodarze dyskutowali też o planach rozwoju 

– mówił podczas konwentu starosta Paweł Sadza.
Samorządowcy zapoznali się także z zasadami 

funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatne-
go oraz omówili zmiany w gospodarce odpadami 
wynikające z rozporządzenia ministra środowiska 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Obecnie w niektórych gminach funkcjonuje po-
dział odpadów segregowanych na „suche” i „mokre”. 
W wyniku nowego rozporządzenia segregowanie od-
padów będzie następować oddzielnie. Resort chce, 
aby gminy zbierały śmieci od mieszkańców podzie-
lone na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, 
a także bioodpady. 

Pozostałe tematy, o których rozmawiano to 
m.in. sprawa kopalni „Studzienice 1”, wyniki kontro-
li Narodowego Funduszu Zdrowia w pszczyńskim 
szpitalu, zmiany w oświacie czy tegoroczne dożynki 
gminno-powiatowe. 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego
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mają przede wszystkim uczyć otwartości, szacunku 
do innych ludzi i ich kultur. Widząc zainteresowanie 
i zaangażowanie naszych dzieci, jestem przekonana, że 
w przyszłym roku znów weźmiemy udział w tym projek-
cie. To bardzo ubogacające doświadczenie – zarówno 
dla nas, jak i dla wolontariuszy.

Wolontariusze w czasie pobytu w Suszcu miesz-
kali w domach uczniów. Mieli więc okazję do jeszcze 
lepszej integracji i poznania naszej kultury i obycza-
jów. Tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne. Po-
magają zrozumieć młodym (i starszym), że otaczający 
nas świat jest różnorodny oraz że należy tę wartość 
doceniać i pielęgnować, a nie niszczyć. 

Organizatorkami przedsięwzięcia w suszeckich 
szkołach były: Anna Urynowicz, Daria Faruga oraz 
Monika Zakłos.

Monika Panfil

Faktycznie – każde z zadań wymagało od uczest-
ników skupienia i umiejętności analizowania. Ich 
zakres wykraczał poza standardowy program na-
uczania. Dzieci musiały odpowiedzieć np. na pytanie 
o to, na ile różnych sposobów można wydać resztę 
11 groszy za pomocą monet 1 gr, 2 gr, 5 gr oraz 10 gr. 

Interesujący był sposób naliczania punktów za 
rozwiązany test. Za poprawną odpowiedź można by-
ło zyskać 4 punkty, za brak odpowiedzi przyznawano 
0 pkt, a każda zła odpowiedź oznaczała stratę 1 punk-
tu. Po godzinnych zmaganiach udało się wyłonić zdo-
bywcę 1 i 2 miejsca, jednak o 3 miejsce trzeba było 
urządzić dogrywkę. Troje uczniów – Kinga Hanke, Zo-

i strefę zmywania, oraz przestronna stołówka stoją 
na najwyższym poziomie. W Szkole Podstawowej 
zatrudniono także intendentkę, która zajmuje się 
wszystkimi sprawami związanymi z żywieniem.

- Ta kuchnia to niemal osobna jednostka. Panie ku-
charki, posiadające duże doświadczenie, pracują tutaj 
codziennie już od 6 rano. Przygotowanie śniadań, obia-
dów i podwieczorków to naprawdę spore wyzwanie. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowej stołówki i  kuch-
ni, a zainteresowanie pysznymi, domowymi obiadami 
wśród naszych uczniów ciągle rośnie – dodawała pani 
Hanak.

Dzięki nowej kuchni w szkole udaje się przy-
gotowywać posiłki dla blisko 400 dzieci. Doskonale 
spełnia ona swoją funkcję, zastępując 2 dotychcza-
sowe kuchnie – tę w szkole oraz w tę w przedszkolu.

Monika Panfil 

To już druga wizyta młodych ludzi z organi-
zacji AIESEC w Suszcu w ostatnim czasie. Najpierw 
w GOK-u zorganizowano obóz Winter Fun, w którym 
uczestniczyli dwaj wolontariusze ze Sri Lanki i In-
dii. W lutym zaś czworo gości przybyło do Suszca, 
aby przez cały tydzień prowadzić zajęcia z dziećmi 
z tutejszych szkół. Młodzi wolontariusze pochodzili 
z różnych zakątków świata. Z Indonezji przybyła Rani 
Ayu Kusuma Dewi, z Chin – Yinan Zhang, z Brazylii 
przybyła Joyce Lima, a z Argentyny – Bruno Draghi. 

Co to AIESEC? To organizacja, która „została za-
łożona w 1948 roku w 7 krajach Europy przez Jeana 
Choplin (Francja), Bengt Sjostrand (Szwecja) oraz 
dr Albert Kaltenthaler (Niemcy). Od tamtej pory 
misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia po-
koju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego. 
Wierzymy w to, że każda młoda osoba zasłużyła na 
szansę, aby rozwinąć swój potencjał, dzięki czemu 
może pozytywnie wpływać na środowisko. AIESEC 
dostarcza młodym ludziom na całym świecie prak-
tyczne doświadczenia poprzez udział w wymianach 
międzynarodowych, które umożliwiają im poznanie 
świata oraz odkrycie tego, co ma dla nich napraw-
dę znaczenie.” Blisko 69 lat później organizacja ta 
jest obecna w 122 krajach i terytoriach. AIESEC jest 
niezależną i apolityczną organizacją not-for-profit, 
która nie dyskryminuje ze względu na rasę, kolor 
skóry, płeć, orientację seksualną, wyznanie, religię 
ani etniczne czy społeczne pochodzenie.

Dzięki obecności wolontariuszy z AIESEC w su-
szeckich placówkach, nasza młodzież miała oka-
zję poznać inne kultury, zdobyć wiele ciekawych 
informacji na temat życia codziennego w różnych 
zakątkach świata i odbyć interesujące rozmowy 
z przybyłymi gośćmi. Chłopcy i dziewczęta z Azji 
i Ameryki Południowej prowadzili interaktywne za-
jęcia poświęcone swoim krajom, w trakcie których 

W środę 22 lutego w Szkole Podstawowej 
w Suszcu odbył się V Gminny Konkurs Matematycz-
ny pod patronatem Wójta Gminy Mariana Pawlasa. 
W zmaganiach wzięli udział uczniowie klas II i III szko-
ły podstawowej ze wszystkich miejscowości naszej 
gminy. Najzdolniejsi młodzi matematycy musieli 
się zmierzyć z zestawem 20 zadań, przygotowa-
nych przez nauczycielki – Mariolę Jakacką i Annę 
Gronowską.

- Pytania  konkursowe sprawdzają przede wszyst-
kim umiejętność logicznego myślenia. Dzieci muszą 
czytać ze zrozumieniem i dobrze zastanowić się nad 
odpowiedzią – mówiła pani Jakacka.

W zeszłym roku w nowo wybudowanej części 
Gimnazjum Publicznego w Suszcu powstały pomiesz-
czenia, w których zaplanowano nowoczesną kuchnię 
oraz stołówkę dla uczniów. Ich zarządcą  została dy-
rektorka szkoły podstawowej. Początkiem stycznia 
tego roku uruchomiono kuchnię, w której przygoto-
wywane są posiłki dla uczniów obydwu suszeckich 
szkół, a także dla wszystkich dzieci uczęszczających 
do Przedszkola Publicznego w Suszcu. Przez pierwszy 
miesiąc gotowano w niej tylko posiłki dla przedszko-
laków, natomiast od początku lutego z obiadów na 
stołówce korzystają także uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. 

- W tej chwili przygotowuje się tutaj 360 posiłków 
dziennie – z czego 180 dla dzieci w obydwu oddziałach 
przedszkolnych oraz 180 obiadów dla uczniów. Kuchnia 
jest przygotowana na wydawanie nawet 400 posiłków 

prezentowali różne aspekty swojej kultury i panujące 
u nich obyczaje. Niektórzy przywieźli ze sobą nawet 
stroje, które uczniowie chętnie przymierzali. 

Zajęcia w suszeckiej szkole odbyły się w ramach 
projektu „kidSPEAK”. Jego celem jest budowanie 
otwartości na obcowanie z innymi narodowościa-
mi, przełamując stereotypy i przybliżenie młodym 
ludziom globalnych problemów świata. Zajęcia or-
ganizowano m.in. z myślą o pokazaniu młodzieży, że 
inni ludzie – nawet ci mieszkający w najodleglejszych 
zakątkach świata – są do siebie podobni i więcej ich 
łączy niż dzieli.

- Nasi uczniowie byli zachwyceni zajęciami i spo-
tkaniami z wolontariuszami – mówiła Anna Uryno-
wicz, nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły 
Podstawowej w Suszcu. – Niektórzy twierdzą, że to 
były najlepsze lekcje, w jakich uczestniczyli. Te zajęcia 

każdego dnia – mówiła dyrektorka Aneta Hanak.
Nowoczesna, profesjonalnie wyposażona kuch-

nia, w której znalazło się także miejsce na spiżarnię 

Niecodzienni goście w suszeckiej szkole

Gminny Konkurs Matematyczny

Stołówka w suszeckiej szkole już działa
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Wolontariusze z AIESEC integrowali się z suszecką młodzieżą
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Laureaci konkursu z opiekunkami
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Nowoczesna kuchnia w suszeckiej szkole
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Z dniem 11 stycznia 2017 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 14 grudnia 2016 r., zgodnie z którą z dniem 
1 września 2017 r. każda 6-letnia szkoła podstawowa 
działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty 
z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę 
podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji poprzez 
wygaszanie lub włączenie do szkoły podstawowej. 

W naszej gminie podczas Sesji Rady dnia 23 
lutego 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego. Ostatecznie w ter-
minie do 31 marca br. musi być podjęta ostateczna 
uchwała w tej sprawie, po uzyskaniu opinii Kuratora 
Oświaty i związków zawodowych. 

Uchwała ta przewiduje włączenie dotychczaso-
wych klas gimnazjalnych w struktury ośmioletnich 
szkół podstawowych. Tak stanie się w przypadku 
Gimnazjum Publicznego w Suszcu oraz Gimnazjum 
Publicznego w Radostowicach. W przypadku gimna-
zjum w Kryrach, funkcjonującego już organizacyjnie 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach, nastąpi 
również włączenie istniejących klas gimnazjalnych 
w struktury szkoły podstawowej, będącej w ZSP. 
Włączenie samodzielnego gimnazjum powoduje, 
ze cały zasób kadrowy i materialny likwidowanego 
gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań 
oświatowych szkoły podstawowej, w wyniku włącze-

fia Gruszka i Jeremiasz Paździor – rozwiązało 6 dodat-
kowych zadań. Najlepsza okazała się Kinga Hanke 
z Kobielic i to ona zajęła 3 miejsce. Zwycięzcy, którzy 
zajęli 2 pierwsze miejsca, będą reprezentować naszą 
gminę na Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, 
który odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. w Szkole Pod-

nia. Dyrektorzy gimnazjów staną się wicedyrektorami  
szkół podstawowych. Jest to najlepszy wariant dla 
nauczycieli. 

Włączenie gimnazjów w struktury szkół podsta-
wowych w naszej gminie nie spowoduje żadnych 
zmian w obwodach szkolnych dotychczasowych 
szkół podstawowych. Nie będzie też potrzeby do-
wożenia uczniów po wygaszeniu gimnazjów. Sytu-
acja w tym zakresie powróci do stanu sprzed 1999 r. 
Obecnie trwa szacowanie kosztów reformy, ale tych 
rzeczywistych kosztów – osobowych czy rzeczowych, 
ponieważ takie będą. Trzeba też będzie wyposażyć 
w pomoce szkolne i dydaktyczne pracownie szkol-
ne, które muszą powstać w szkołach w Mizerowie, 
Kobielicach i Rudziczce. W szkołach tych konieczne 
będą zmiany adaptacyjne i organizacyjne. Tu gmina 
liczy na zapowiadaną pomoc Ministerstwa Edukacji. 
Nie obejdzie się jednak bez wprowadzenia nauki na 
dwie zmiany, szczególnie w Rudziczce. Wstępne usta-
lenia dyrektorów szkół dają nadzieję, iż nie będzie 
zwolnień nauczycieli w pierwszym i drugim roku 
reformy. Niewątpliwie niektórzy nauczyciele będą 
musieli uczyć nawet w kilku szkołach, aby zapew-
nić sobie etat. Dyrektorzy czekają na zatwierdzenie 
tzw. ramówki, aby przystąpić do sporządzenia ar-
kuszy organizacyjnych. Nieliczne klasy w nauczaniu 
wczesnoszkolnym, spowodowane  przepisami MEN, 

stawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Będą to: 
Tymoteusz Szwejda z Kobielic (I miejsce) oraz Ma-
ciej Klima z Radostowic (II miejsce). 

Wszystkie 15 dzieci, które wzięło udział w Gmin-
nym Konkursie Matematycznym, otrzymało pamiąt-
kowe dyplomy oraz książki – nagrody ufundowane 

podobnie jak w całej Polsce, powodują niekorzystne 
konsekwencje finansowe dla gminy. Cała reforma 
rozkłada się na kilka lat, a samodzielne już 8-letnie 
szkoły podstawowe będą funkcjonować od 1 wrze-
śnia 2019 r.

Dnia 23 lutego 2017 r. Rada Gminy Suszec pod-
jęła także uchwałę określającą kryteria w postępowa-
niu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas 
pierwszych gminnych szkół podstawowych, którzy 
mieszkają poza obwodem szkoły. Po wejściu w życie 
przepisów dokonujących zmian w systemie oświaty, 
nie będzie już naboru do klas pierwszych gimnazjów. 
W naszej gminie nabór dzieci spoza obwodu szkoły 
może dotyczyć przyjęcia dzieci do ZSP w Rudziczce 
(dzieci z Kleszczowa) czy pojedynczych przypadków 
przyjęcia dzieci do ZSP w Mizerowie (dzieci z Brzeźc) 
oraz SP w Radostowicach (dzieci z Poręby). Kryteria 
te uwzględniają lokalne potrzeby społeczne i za-
pewnienie najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka. 
Warunkiem przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły 
jest posiadanie wolnych miejsc w klasie, a przyjęcie 
uczniów spoza obwodu nie będzie powodować po-
działu klasy na dwa oddziały.

Dalsze informacje dotyczące kosztów reformy 
w naszej gminie zostaną podane w kolejnych nu-
merach „Nowin Suszeckiej Gminy”.

Dyrektor GZUW w Suszcu Zbigniew Łoza

przez Wójta Gminy. Konkurs ten stanowi doskonałe 
przygotowanie do odbywającego się w marcu Mię-
dzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzmy sukcesów 
w kolejnym etapie zmagań.

Monika Panfil

Konkurs „Inicjatywy społeczne”
Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organi-

zacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej 
Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjaty-
wy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest 
zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw 
wspierających lokalne społeczności.

Organizujesz warsztaty dla dzieci? Twoja organi-
zacja pomaga seniorom? Promujesz sport i zdrowie? 
Wspierasz działania na rzecz historii, kultury i patrio-

tyzmu? Organizujesz inne ciekawe i wartościowe ini-
cjatywy? Zapraszamy do zgłoszenia się do konkursu.

Inicjatywy zakwalifikowane do konkursu zostaną 
opublikowane na stronie www.program-pit.org.pl. 
Każdy z uczestników otrzyma swoją podstronę ze 
zdjęciami oraz opisem realizowanych działań. Naj-
lepsze inicjatywy zostaną wyłonione w plebiscycie 
internetowym, który potrwa do 30 kwietnia 2017 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje poza-

rządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski. Pula 
nagród przeznaczona dla zwycięzców to aż 3 tys zł. 
Szczegółowe informacje oraz warunki udziału znaj-
dują się w regulaminie konkursu zamieszczonym 
na stronie internetowej www.program-pit.org.pl, 
w zakładce konkurs.

Wszelkich informacji udziela Maciej Miklas, tel. 
537 033 097, e-mail miklas@crl.org.pl. 

Urząd Gminy Suszec

GOK ma 25 lat!
Suszecki Ośrodek Kultury został oddany do użyt-

ku 30 listopada 1991 r., a swoją działalność zarejestro-
wał 3 maja 1992 r. W otwarciu obiektu, wybudowa-
nego wspólnymi siłami przez mieszkańców gminy, 
uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 

Gminny Ośrodek Kultury od początku swojej 
działalności postawił sobie za cel integrację lokalnej 
społeczności. Przez lata GOK stale poszerzał swoją 
ofertę, proponując mieszkańcom interesujące zajęcia, 
konkursy, wieczorki poetyckie czy muzyczne, festyny, 
koncerty oraz inne inicjatywy. 

Zaproponował także imprezy, które odbywają 
się cyklicznie i na stałe wpisały się w gminny kalen-
darz wydarzeń kulturalnych. Wśród najważniejszych 
warto wymienić: Dni Suszca czy Suszecką Jesień 
Kulturalną, w ramach której organizowane są m.in. 
Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. 
Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję”, koncerty 
muzyki kameralnej „Muzyka w barwach jesieni” (od-
bywające się w kościele parafialnym pw. św. Stanisła-
wa B. i M. w Suszcu) czy występy Amatorskiej Grupy 
Teatralnej działającej przy Związku Górnośląskim 
koło Suszec. 

Pod opieką GOK-u znajdują się działające na te-
renie całej gminy zespoły ludowe i chóry: Regionalny 
Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, Zespół Śpiewaczy 
„Mizerowianie”, Chór „Pogodna Jesień”, Chór kame-
ralny „Canticum Novum”.

Ośrodek może się pochwalić także działalno-
ścią wydawniczą, polegającą na finansowaniu m.in. 
nagrania płyt z utworami wykonanymi przez nasze 
zespoły regionalne.

Od 25 lat Gminny Ośrodek Kultury stale się roz-
wija, wnosząc w życie lokalnej społeczności wiele 
nowych, ciekawych propozycji. Suszecki Ośrodek 
Kultury promuje śląską kulturę, wspiera artystów 
działających na terenie gminy i stara się odpowie-
dzieć na potrzeby jej mieszkańców. 

W tym roku Ośrodek Kultury obchodzi jubileusz 
25-lecia swojej działalności. Z tej okazji zaplanowano 
liczne atrakcje, konkursy i akcje, które będą się od-
bywały przez cały rok. Warto więc odwiedzać GOK 
i śledzić jego stronę internetową (www.kultrasuszec.
pl) oraz fanpage na Facebooku. Z pewnością pojawią 
się tam zapowiedzi i propozycje różnych wydarzeń, 
w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy 
Suszec i wszyscy sympatycy GOK-u.

25 lat to również mnóstwo wspomnień i wspól-
nych przeżyć. Każdego, komu Gminny Ośrodek Kul-
tury w Suszcu przywodzi na myśl niezapomniane 
wydarzenia lub miłe skojarzenia, zapraszamy do 
podzielenia się nimi. Wspomnienia – w krótszej lub 
dłuższej formie pisemnej – można składać w biurze 
Gminnego Ośrodka Kultury lub wysyłać na adres 
e-mailowy: nowiny.suszec@gmail.com. Będą one 
na bieżąco publikowane na łamach naszego mie-
sięcznika. Oprac. Monika Panfil
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Suszecki GOK budowano w czynie społecznym
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To już ósma edycja Konkursu Poezji Twórczości 
Własnej „Kropla mej duszy – odcienie miłości” ogło-
szonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

Do udziału zgłosiło się 44 artystów słowa z ca-
łego województwa śląskiego. Konkurs oceniało pro-
fesjonalne, wykwalifikowane w dziedzinie literatury 
jury, w skład którego weszli: Aneta Hanak, Urszula 
Ryguła oraz Adam Radosz. Konkurs przeprowadzono 
w 3 kategoriach wiekowych, w których laureatami 
zostali:

I kategoria wiekowa – dzieci 10-12 lat 
(udział wzięło 16 osób)

I miejsce: „Dokarmiajcie ptaki” – Hanna Jaszew-
ska, II miejsce: „Moje podróżowanie” – Patrycja Jagos, 
III miejsce: „Zima” – Igor  Łukasik, wyróżnienia: „Barwy 
narodowe” – Jakub Bojarski, „Ulubione kwiaty” – Ka-
rolina Kremiec;

 II kategoria wiekowa – młodzież 13-15 lat 
(udział wzięło 14 osób)

I miejsce: „Byłam sobie raz (nie)człowiekiem” – 
Natalia Bartoszek, II miejsce: „Cud” – Dominika Mika, 
III miejsce: „Razem ku szczęściu” – Natalia Hanusek, 
wyróżnienie: „Zima”, „Jesienna moda” – Karolina Her-
da, „Wieczny poczęstunek” – Paweł Szajkowski;

III kategoria wiekowa – 16 lat – dorośli 
(udział wzięło 14 osób)

I miejsce: „Nawarstwienia” – Beata Sikora, II miej-
sce: „Śliwa”, „Lekcja” – Dominika Waleczek, III miejsce: 
„Rutynowy spektakl” – Pola Malinowska, wyróżnienie: 
„Narodziny”,  „Do Tetmajera” – Mikołaj Szlifirski.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie na-
gród odbyło się 26 lutego 2017 r. o godz. 18:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

Poniżej prezentujemy wiersze laureatów pierw-
szych i drugich miejsc tegorocznej edycji konkursu. 
Wiersze zdobywców trzecich miejsc opublikujemy 
w kolejnym numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczest-
nikom. Cieszymy się, że po pióro sięgają nie tylko 
dorośli, ale także młodzi twórcy.

Oprac. Monika Panfil

I kategoria wiekowa:
dzieci od 10 do 12 lat

I miejsce: Hanna Jaszewska
 „Dokarmiajcie ptaki”

Przyszła do nas sroga zima,
który ptaszek to wytrzyma?
Lecz gdy ktoś im dopomoże,
do karmnika wsypie zboże,
uratuje dużo ptaków.
A na wiosnę kos zaśpiewa,
wróbel ćwierka gdzieś na drzewach.
Sikoreczki budzą z rana,
no i sroka już wyspana.
Dzięcioł stuka na jabłoni,
a motylek siadł na dłoni.
Zapamiętaj to mój drogi,
świat bez ptaków jest ubogi.

II miejsce: Patrycja Jagos  
 „Moje podróżowanie”

Codziennie oczy wznoszę ku górze, 
a potem je zamykam.
Myślami odbywam dalekie podróże.
Nie ma mnie. Po prostu znikam.

Zostawiam za sobą realny świat
i piszę notatkę krótką:
Nie będzie mnie długo. Być może sto lat 
lub może wrócę już jutro”.

I biegam wśród łąk i wzgórz, i lasów.
Widuję cudne zwierzęta.

„Kropla mej duszy” – konkurs rozstrzygnięty!
Podziwiam piękno krajobrazów.
Te miejsca na pewno zapamiętam.

Lecz tutaj wszystko szybko się zmienia.
Łąki znikają, już kwiaty nie kwitną. 
Ta zmiana jest nie do przeoczenia, 
bo zieleń przybiera barwę błękitną.

I wszystkie te lasy i grzyby, i mchy
jeziorom miejsca ustępują, 
a w wodach czystych niczym łzy 
malutkie rybki nurkują.

I nim zdążyłam nacieszyć oczy
widokiem tym niecodziennym, 
to już następny krajobraz kroczy. 
Różni się bardzo, lecz jest równie piękny.

Jest suchy, piaszczysty, wielce rozległy, 
wody tu raczej się nie spotyka, 
a jeśli twe oczy wodę dostrzegą,
to znaczy, że miraż ich już dotyka.

Mam wrażenie, że jestem tu długo,
noc okrywa swą kurtyną pustkowia,
ale nadal jest tutaj bajecznie,
gdy słońce za horyzont się chowa.

Lecz wtedy otwieram swe oczy brązowe
i nagle znika wszystko.
Są tylko bloki betonowe
i szara, nudna rzeczywistość. 

II kategoria wiekowa:
młodzież od 13 do 15 lat

I miejsce: Natalia Bartoszek
 „Byłam sobie raz (nie) człowiekiem”

Widziałam z okna ulicę
Mieniła się miliardami istnień
Była najpustszą ulicą świata

Przyszło raz ogromne tornado
Zrównało ulicę z ziemią
Nie zapłakałam
Nadal było tylu ludzi ilu wcześniej
Przybrali tylko bliższą sobie formę
czarnego popiołu, który w końcu  
przypominał cząstkę człowieka

Odetchnęłam
Popiołu nie trzeba się już bać

II miejsce: Dominika Mika 
„Cud”

To taki mały cud
Maleńki pączek w ogrodzie kwiatów:
       strachu,
       smutku,
       samotności;
odbierają mu dostęp do:
       światła,
       wody,
       powietrza.
Lecz wystarczy jeden:
       promyk,
       kropla,
       powiew,
A pąk wzrośnie, wybuchnie by
wytrysnąć życiem!
To taki mały cud.
Kropla miłości,
która zatapia cały świat.

III kategoria wiekowa:
od 16 lat oraz dorośli

I miejsce: Beata Sikora
„Nawarstwienia”

Rozbierz mnie z łez
z pseudo-złotych sukienek blichtru
z martwych łusek bezsilności
rozbierz 
z pragnień i złudzeń
z kurtyn zaniechanych planów
warstw zaprzepaszczonych szans
z masek pozorów
i dwuznaczności
z mętnych
jak stary muślin wspomnień
rozdwój moje
strapienia i obawy
zostań
pozbieraj mnie na nowo

II miejsce: Dominika Waleczek
„Lekcja”

Dzień po naszej śmierci 
Będzie świecić słońce
Premiera w teatrze okaże się wielkim sukcesem 
który aktorzy będą hucznie świętować 
Fabryki wyprodukują kolejną serię butów 
Kurtek szalików 
Których nie kupimy 

Ktoś może powie tęskno 
Szkoda człowieka 
A te pogrzeby są dziś takie drogie niech to diabli 
I może nawet przez tę chwilę zadumy 
Rozgotuje zupę 

Dzień po naszej śmierci 
Ptaki ogłoszą kolejny dzień 
Słońce wzejdzie na nieboskłon 
A komuś gdzieś na ziemi znowu 
(może na równiku a może w Tokio) 
przypadkiem pęknie serce 

Najtrudniejszą lekcją w życiu 
Jest lekcja nieistotności 
Zajęcia z szarości 
Zdobycie dojrzałej 
świadomości nic-nie-znaczenia 

II miejsce: Dominika Waleczek
„Śliwa”

Obok rodzinnego domu 
w małym dziś ogrodzie 
rośnie śliwa 
Duża rozłożysta 
przerastająca nas małych ludzi 

Śliwo jak to się stało 
Kiedy urosłaś do tak zawstydzających rozmiarów 
Jeszcze wczoraj wkładaliśmy cię do ziemi 
Zasypywaliśmy nasiono ziemią
Jeszcze wczoraj jeździliśmy wokół ciebie
na hulajnogach 
odprawiając magiczny rytuał dziecięcej beztroski 
A ty nie dosięgałaś nawet do naszych kapelusików 
i chustek 

Śliwo czy to już tyle lat 
Tak bardzo urosłaś 
A my wciąż tacy mali głupi i naiwni 
Wieczne dzieci w przerastającym nas życiu 



31 stycznia 2017 roku o godz. 15:00 w sali widowiskowej GOK w Suszcu 
odbył się VI Wojewódzki Przegląd Kolędowy. Do występu zaproszono 16 zespo-
łów z całego województwa. To już kolejna edycja wydarzenia, które cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem. Nadrzędną ideą przeglądu jest propagowanie 
tradycji noworocznego śpiewania kolęd i pastorałek. Istotna jest także integra-
cja zespołów oraz mieszkańców naszego regionu. Przegląd skierowany jest do 
zespołów wywodzących się z Kółek Rolniczych bądź Kół Gospodyń Wiejskich 
z całego województwa śląskiego. 

W tegorocznej edycji wydarzenia wystąpiły zespoły z wielu miejscowości. Były 
to: z powiatu pszczyńskiego: Zespół Ludowy „Ćwikliczanie” (gmina Pszczyna), 
Zespół Śpiewaczy „Górzanie” (gmina Miedźna), Zespół „Niezapominajki” 
(gmina Pawłowice); z powiatu bielskiego: Zespół „Międzyrzeczanie” (gmina Jasie-
nica), Regionalny Zespół „Bierowianie” (gmina Jasienica); z Dąbrowy Górniczej: 
Zespół „Rozśpiewana Tucznawa”; z powiatu częstochowskiego: Zespół KGW 
„Walentynki” (gmina Konopiska), Zespół z KGW z Lgoczanki (gmina Janów); 
z powiatu lublinieckiego: Zespół „Girlanda” (gmina Woźniki); z powiatu będziń-
skiego: Zespół Śpiewaczy KGW „Leśniaki” (gmina Siewierz); z powiatu wodzi-
sławskiego: Grupa Folklorystyczna „Gorzyczanie” (gmina Gorzyce); z powiatu 
jaworzańskiego: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Byczynianki” (gmina Jaworzno); 
z Katowic Podlesia: Zespół Regionalny „Podlesianki”; z powiatu jastrzębskiego: 
Zespół Folklorystyczny „Niezapominajki” (gmina Jastrzębie Zdrój); z powiatu 
żorskiego: Zespół Ludowy „Baranowice” (gmina Żory); z powiatu zawierciań-
skiego: Zespół Śpiewaczy „Tęcza” (gmina Zawiercie).

Wśród zaproszonych gości, którzy we wtorkowe popołudnie pojawili się 
w suszeckim GOK-u wymienić należy: Stanisława Gmitruka – Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Śląskiego, Krystiana Kiełbasę – Radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego, Andrzeja Krawczyka – Prezesa Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, Jakuba Cofałę – Zastępcę 
Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Antoniego 
Augustyna – Wiceprezesa Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego 
z JSW, Bernadetę Sojkę-Jany – Dyrektorkę Powiatowego Urzędu Pracy z Pszczyny, 
Annę Rogalę-Romanek – Kierowniczkę Powiatowego Zespołu Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Pszczynie, Szymona Sektę – Sekretarza Powiatu Pszczyńskiego, 
Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec, Czesława Smusza – Zastępcę Wójta 
Gminy Suszec, Agatę Lisowicz-Walę – Dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu, Tadeusza Paszka – Sołtysa z Suszca. Przegląd prowadziła zaś Łucja 
Krutak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

Ideą corocznych spotkań jest wspólny śpiew i kultywowanie tradycji kolę-
dowania. W tym roku także wiele z prezentujących się grup i zespołów wystąpiło 
w tradycyjnych strojach ludowych ze swojego regionu i wykonało utwory charak-
terystyczne dla ziem, z których się wywodzą. Niezwykle ubogaciło to Przegląd, 
czyniąc go wyjątkowym. Kolędy i pastorałki, śpiewane po polsku oraz w gwarze, 
każdego roku pomagają dostrzec, jaki potencjał ma w sobie nasz region, jak 
wielowymiarowa jest jego kultura oraz pomagają zrozumieć, że należy o nią dbać.

- Piękno ziemi śląskiej widać po tych strojach, po ludziach obecnych dziś na 
tej sali – mówił Wójt Marian Pawlas. – Jesteśmy jedną wielką rodziną i tylko jako 
wspólnota mamy szansę przetrwać.

- Gratuluję Wam wszystkim, że chcecie robić coś, co kolejne pokolenia będą 
mogły kultywować, pielęgnować i z czego będą mogły w przyszłości korzystać – 
dodawał Jakub Cofała.

Przegląd rozpoczął się od kolędy dla nieobecnych – wszystkich tych, któ-
rzy odeszli od czasu V Przeglądu Kolędowego. Następnie każdy z zaproszonych 
zespołów zaprezentował swój świąteczno-noworoczny repertuar. Nie zabrakło 
w nim dobrze znanych kolęd, pastorałek, ale też utworów o tematyce okołobożo-
narodzeniowej. Niektórzy artyści wystąpili z akompaniamentem instrumentów, 
inni zaś śpiewali a capella. Publiczność nie tylko żywo reagowała na występy 
zespołów, ale także chętnie włączała się we wspólny śpiew. Świąteczna atmosfera 
udzieliła się wszystkim zebranym. 

Każda z prezentujących się grup otrzymała pamiątkowy dyplom oraz cera-
miczną figurkę anioła – mającą przypominać czas spędzony w Suszcu.

Piękną tradycją Wojewódzkiego Przeglądu Kolędowego jest wspólne biesia-
dowanie. Każdy z przyjeżdżających zespołów przywozi ciasto, którym dzieli się 
z resztą obecnych. W ten sposób następuje nie tylko integracja przez śpiew, ale 
także poprzez poznawanie „smaków” danego regionu.

- Dzisiaj gościmy tutaj wiele występujących chórów i zespołów. Przyjechaliście 
ze wszystkich stron województwa śląskiego. Takie konkursy to ważny element in-
tegracji. W moim przekonaniu następuje ona najbardziej właśnie poprzez kulturę. 
Serdecznie gratuluję organizacji Gminie Suszec, GOK-owi oraz Wojewódzkiemu 
Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach. Mam nadzieję, 
że za rok spotkamy się na kolejnym Przeglądzie. I będzie jeszcze piękniej niż w tym 
roku! – mówił Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.

Wojewódzki Przegląd Kolędowy to ważne wydarzenie kulturalne na skalę 
całego województwa, a gmina Suszec – jako pomysłodawca i organizator – jest 
jego integralną częścią. Cieszymy się, że dzięki organizacji Przeglądu mamy wkład 
w kultywowanie tradycji, a mieszkańcy całego województwa mają okazję odwie-
dzić naszą gminę i poznać nas z najlepszej strony.

 Monika Panfil

Wojewódzki Przegląd Kolędowy
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Zespół  „Rozśpiewana Tucznawa”
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Ludowy Zespół Śpiewaczy „Niezapominajki” z Pielgrzymowic
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Wójt Czesław Smusz wręcza statuetkę anioła
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Zespół „Girlanda” z Piasku



KRÓTKI FILM O GOK-U
KONKURS NA

Termin dostarczenia prac
upływa 26 maja 2017 r.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród odbędzie się 11 czerwca 2017 r.
podczas 17. Dnia Suszca.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców regionu

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

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu
dostępnym na stronie internetowej www.kulturasuszec.pl





Mieszkasz w gminie Suszec?
\ To konkurs dla Ciebie! 

Twój pomysł + nasze pieniądze
= wspólna realizacja

Szczegóły są dostępne
na stronie www.kulturasuszec.pl
oraz w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
od pn. do pt. od 8:30 do 19:30,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel. 32 212 44 91,
e-mail: aga@kulturasuszec.pl 

Nabór pomysłów trwa
> do 21 kwietnia 2017

Konkurs na mikrogranty
Kulturalne Wydobycie
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Karnawał to czas zabaw i balów. Także dla tych 
najmłodszych. Rokrocznie dzieci z terenu gminy Su-
szec mogą brać udział w zabawach karnawałowych, 
odbywających się w różnych sołectwach. W tym roku 
GOK zorganizował bale dla młodych mieszkańców 
w Suszcu i Mizerowie. Odbyły się one na początku lu-
tego i przyciągnęły mnóstwo dzieci wraz z rodzicami. 

Bale okazały się, jak zwykle, dużym sukcesem. 
Dzieci pojawiły się przebrane w piękne kolorowe stro-
je, wśród których, obok tradycyjnych księżniczek czy 
wróżek, znaleźć można było także np. superbohate-
rów, zwierzątka, piratów czy piłkarzy. 

O dobrą zabawę i niebanalne rozrywki zadba-
ła firma Pozytywka z Bielska-Białej. Tematem prze-
wodnim tegorocznych balów była podróż w czasie. 
Dzięki maszynie skonstruowanej przez szalonego 
naukowca, uczestnicy zabawy przenieśli się najpierw 
w czasy prehistoryczne, a następnie udali się w od-
ległą przyszłość. Zarówno w jednym, jak i w drugim 
przypadku na dzieci czekało wiele zabaw i atrakcji. 
Tańce, gry i konkursy bardzo spodobały się najmłod-
szym. Nie zabrakło też rozrywek dla rodziców, którzy 

„Złomowisko PL” to najpopularniejsza polska 
produkcja kanału Discovery Channel. Od 4 sezonów 
bije rekordy oglądalności. W lutym wystartowała 
nowa seria tego programu. W premierowych od-
cinkach, obok znanych i lubianych „gwiazd złomu”, 
pojawili się także nowi bohaterowie. Jedną z ekip są 
właściciele i pracownicy złomowiska znajdującego 
się w Radostowicach – Złomuj.pl. Jak wiadomo, firma 
ta to eksperci od autokasacji. Prowadzi ją wspólnie 
para – Sonia i Rafał. Firma działa od 1 kwietnia 2001 
r., a od 2007 r. zajmuje się kasacją samochodów kom-
pletnych i rozebranych, osobowych i ciężarowych. 
Złomuj.pl prowadzi także sprzedaż części używanych 
do samochodów osobowych i dostawczych.

„Biznes złomowy jest uważany za „brudny” i wy-
magający interes, w którym w roli głównej występuje 
to, co przez większość zostało spisane na straty, czyli 
złom. Walka z przymarzniętym metalem, ekstremalne 
warunki pogodowe i zlecenia obarczone wielkim 
ryzykiem. W tej branży nie ma czasu na odpoczynek, 
ani miejsca dla słabych. Złom jest tylko dla zuchwa-
łych. Bohaterowie nowej serii stawią czoła chłodnej 
aurze, intensywnym opadom i atakom zimy. W nowej 
serii będziemy świadkami spektakularnych i przygo-
towanych z największym rozmachem akcji złomiarzy, 
jakich w tym programie jeszcze nie było! Kto na tym 
straci, a kto zyska?” – zachęcają producenci programu 
z Discovery Channel.

aktywnie włączali się w animacje. Ukoronowaniem 
ponaddwugodzinnej zabawy był neon-taniec, w któ-
rym uczestnicy, ze świecącymi bransoletkami na rę-
kach, tańczyli w półmroku do najbardziej znanych 
hitów. Dzieci podczas balu miały okazję do integracji, 
wspólnego spędzenia czasu i naprawdę dobrej za-
bawy. Potwierdzały to nie tylko uśmiechnięte buzie 
młodych uczestników, ale także fakt, że niektórzy 

W czwartej serii programu „Złomowisko PL” 
twórcy programu przyglądają się pracownikom 
i klientom firmy z Radostowic. Ekipa telewizyjna re-
jestrowała ich codzienną pracę czy nietypowe zle-
cenia oraz codzienne trudności i wyzwania, z jakimi 
musieli się zmierzyć. W programie mamy także szansę 

wzięli udział w zabawach karnawałowych dwukrotnie 
– zarówno w Suszcu, jak i w Mizerowie. 

Organizowane przez GOK bale cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Cieszy przede wszystkim duża 
frekwencja i zadowolenie na twarzach uczestników. 
Wielu z nich już nie może się doczekać przyszłorocz-
nej zabawy. Brawo za pomysł i organizację.

Monika Panfil

zaobserwować wzajemne relacje pracowników firmy 
Złomuj.pl.

Program emitowany jest w środy o godz. 22:00 
na kanale Discovery Channel, a ekipa z Radostowic 
pojawia się w każdym odcinku oprócz 4. i 8.

Oprac. Monika Panfil

Karnawałowe bale dla dzieci

Złomowisko z Radostowic w TV
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Suszecki bal w sali widowiskowej GOK-u
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Na balu w Mizerowie dzieci bawiły się wyśmienicie
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Ekipa radostowickiego złomuj.pl

Jak podkreślali jurorzy, poziom tegorocznego 
festiwalu był bardzo wysoki: 

- Bardzo gratuluję odwagi i tego, że większość 
z was po raz pierwszy zdecydowała się na występ przed 
szerszą publicznością. Wiem, jakie to potrafi być stresu-
jące, ale wierzcie mi, będzie coraz lepiej. Poziom był na-
prawdę wysoki – powiedział Leszek Solarski, śpiewak 
(bas) i jeden z jurorów IV Pszczyńskiego Festiwalu 
Współczesnej Piosenki Frankofońskiej.

Ostatecznie w konkursie zwyciężyły Magdalena 
Mynarska i Patrycja Sołtys z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Pszczynie, drugie miejsce zajęła Karolina Ga-
bryś z Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach, a jako trze-
cia na podium stanęła Agata Dyrda z Gimnazjum 
Publicznego w Kryrach. Serdecznie gratulujemy 
sukcesu.

Powiat Pszczyńskiźr
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Agata Dyrda wyśpiewała III miejsce

31 uczestników, 16 utworów i dziesięć szkół – tak 
w liczbach można przedstawić IV Pszczyński Festiwal 
Współczesnej Piosenki Frankofońskiej, który odbył 
się 21 lutego w sali Pszczyńskiego Centrum Kultury. 
W konkursie wzięli udział m.in. uczniowie z Gimna-
zjum Publicznego w Kryrach, które od lat promuje 
kulturę frankofońską.

Pszczyński Festiwal Współczesnej Piosenki Fran-
kofońskiej stał się już tradycją. Motywem przewod-
nim tegorocznego konkursy były utwory dotyczące 
miast. Mogliśmy usłyszeć m.in. „J’aime Paris au mois 
de mai”, „Belle” z musicalu „Notre Dame de Paris” czy 
utwór „Paris by night”. 

W konkursie wzięli udział uczniowie z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, Gimnazjum w Be-
stwince, I LO w Pszczynie, Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, III LO w Pszczynie, 

ZSO w Pawłowicach, Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach, 
Gimnazjum w Skoczowie, Gimnazjum w Kryrach oraz 
Publicznego Gimnazjum nr 5 w Skoczowie. 

Agata Dyrda wśród najlepszych w powiecie
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Geocaching jest grą terenową przeznaczoną dla 
osób, które używają odbiorników GPS. 

Polega ona na poszukiwaniu tzw. skrytek, 
uprzednio ukrytych przez innych uczestników zaba-
wy. Skrytki te ukrywa się przeważnie w interesujących 
miejscach (np. odosobnionych lokalizacjach albo 
np. takich, które posiadają ciekawą historię). Każda 
skrytka zawiera dziennik odwiedzin, do którego wpi-
sują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki 
na wymianę. 

Lokalizacja miejsca, w którym ukryto skrytkę, 
przekazywana jest przez jej założyciela innym uczest-
nikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych 
geograficznych w jednej ze specjalnych interneto-
wych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych. 
Jeden z popularniejszych w Polsce to geocaching.pl. 

Noc z Andersenem w Suszcu
Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny 

zaprasza na Noc z Andersenem, która w tym roku 
odbędzie się 31 marca.

Tradycyjnie rozpoczynamy w piątek o 20:00. 
Dzieci „oddajemy” po godz. 8:00 w sobotę 1 kwietnia.

Zapisy w bibliotece (z pobraniem formularza 
zgody uczestnictwa dziecka w imprezie bibliotecz-

nej) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00. 
Dla dzieci w wieku 7-12 lat przygotowujemy ciekawy 
program. Mamy nadzieję, że nocna przygoda będzie 
niezapomniana. Organizatorzy, czeski Klub bibliotek 
dziecięcych Związku Bibliotekarzy i Pracowników 
Informacji [zob. www.nocsandersenem.cz], chcą 
przypomnieć święto książki dziecięcej, które obcho-
dzone jest w wielu krajach świata w dniu urodzin 
najsławniejszego autora baśni, Hansa Christiana An-
dersena. A my także w Suszcu będziemy świętować 
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i włączymy 
się do akcji nocnego czytania książek.

Dzieci będą ubezpieczone, pod opieką pielę-
gniarki i dorosłych, obiekt będzie zamknięty przez 
całą noc. Obecnym nie potrzeba wiele. Wystarczą: 
śpiwór/karimata, poduszka, napoje i kanapki.

Kontakt: gbp@suszec.pl, tel. 32 448 86 92.
GF

W domu, wygodnie, rodzinnie
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaku-

piła 1-roczny dostęp do multimedialnych kursów 
stworzonych przez firmę Funmedia, lidera branży 
e-learningowej w Polsce. Mieszkańcom gminy Suszec 
proponujemy bezpłatną interaktywną naukę online.

Oto nasze propozycje: 
- Językowe LERNI – samodzielna nauka języków 

tj. FunJunior i FunEnglish dla dzieci, Angielski123 (16 
poziomów) dla młodzieży i dorosłych oraz niemiecki, 
włoski, hiszpański, francuski;

- Specjalistyczne z serii KURSY123: – Fotogra-
fia, Photoshop, Masaż, Czytaj (szybko), Pisz (bezwzro-
kowo na klawiaturze).

Każdy, kto przyjdzie do biblioteki i poda swój 

Jako skrytki mogą służyć wszelakiego rodzaju  
wodoodporne, trwałe i odpowiednio zabezpieczone 
pojemniki. Skrytki mikro to zwykle plastikowe fiol-
ki po lekach czy pudełka po żywności. Większe skrytki 
mogą być np. wykonane z metalu lub drewna. Pu-
dełko z zewnątrz powinno być opisane – posiadać 
wydrukowany lub napisany wyraźnie kod skrytki 
oraz ostrzeżenie, że nie jest to śmieć ani przedmiot 
niebezpieczny dla otoczenia. Wewnątrz każdej 
skrytki powinien się znajdować papierowy dzien-
nik, tzw. logbook – czyli mały notatnik zawierający 
opis skrytki oraz miejsce na dokonywanie wpisów 
przez kolejne osoby, które ją znajdą. Oprócz dzien-
nika w skrytce powinien znaleźć się ołówek czy tem-
perówka. Mile widziane są także rozmaite „skarby”.

Geocaching to doskonała okazja zarówno do ak-

adres poczty elektronicznej lub prześle e-maila na 
adres: gbp@suszec.pl – otrzyma KOD DOSTĘPU do 
wszystkich ww. e-kursów.

To niesamowita okazja i świetna zabawa: foto-
lekcje, filmy, piosenki, gry komputerowe, a do tego 
sami wybieramy porę dnia. Warto skorzystać. Zapra-
szamy. GF

Biblioteka w Mizerowie się zmienia
Filia nr 3, działająca w Remizo-Świetlicy w Mize-

rowie, po zakupie do drugiego pomieszczenia no-
wych regałów, zyskała kolorystycznie i przestrzennie. 
Jest miejsce na kącik dla maluchów – mama może 
poczytać gazetę, a jej pociecha pobawić się plusza-
kami. Dla najmłodszych są też gry planszowe i puzzle. 
Czego nam jeszcze brakuje? Samochodzików! Jeżeli 
jakiś przedszkolak już  „wyrósł” z niektórych zabawek, 

zamiast wyrzucać je do kosza, może lepiej przyniesie 
je do Biblioteki? Z pewnością się jeszcze przydadzą 
małym mizerowianom. Oczywiście, przyjmowane są 
tylko zabawki w dobrym stanie. 

Od jesieni działa tu też kopiarka i mieszkańcy nie 
muszą specjalnie przyjeżdżać po ksero do Suszca (30 
groszy za stronę A4). 

No i najważniejsze – każdy znajdzie tutaj książ-
ki… a tych jest sporo. Zapraszamy w poniedziałki 
i środy od 12:00 do 19:00, a w piątki od 13:00 do 
19:00. Wszelkie zapytania dot. zbiorów i nie tylko 
przyjmuje bibliotekarka p. Maria Przontka (tel.: 32 212 
20 93). Czy Biblioteka w Mizerowie pięknieje? Trzeba 
przyjść sprawdzić. Zapraszamy w odwiedziny.

GF

tywności na świeżym powietrzu, jak i do poznawania 
swojej okolicy, a nawet całego kraju. 

Na terenie naszej gminy działa aktywnie wielu  
wielbicieli geocachingu, a dwóch z nich założyło 
skrytki, które są umiejscowione w interesujących 
lokalizacjach, związanych m.in. z naszymi lokalny-
mi tradycjami. Gminny Ośrodek Kultury, przy okazji 
25-lecia swojej działalności, planuje założenie 25 
nowych skrytek w gminie Suszec. Poszukujemy mi-
łośników geocachingu, którzy pomogą nam w re-
alizacji tego projektu i będą mogli opiekować się 
założonymi skrytkami. Jeśli kochasz geocaching lub 
chcesz spróbować czegoś nowego, dołącz do nas. 

Więcej szczegółów można uzyskać w biurze 
GOK-u. Zapraszamy!

GOK w Suszcu

Nie tylko o poezji z Ewą Witke
Powalentynkowo, 17 lutego w GBP w Suszcu 

odbyło się spotkanie z miłośniczką literatury i poezji 
– p. Ewą Witke.

Profesjonalizm, znawstwo, działalność społeczna 
na rzecz zrzeszonych w Związku Literatów Polskich 
i amatorów próbujących określić siebie i otaczający 
świat za pomocą liryki. To z całą pewnością można 
powiedzieć o Pani Ewie. Ukierunkowuje, podpowia-
da, przygarnia do kół i grup pasjonatów wiersza, nie-
koniecznie rymowanego. Wraz z p. Ewą do Suszca 
dotarła aż z Poznania p. Łucja Dudzińska, poetka, 
Prezes Fundacji Otwartych na Twórczość, inicjatorka 
i prowadząca Grupę Literyczną NA KRECHĘ oraz Wi-
ceprezes Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju Kultury 
i Edukacji.

Wśród gości znaleźli się także poeci z Małopolski 
i powiatu raciborskiego. Goście znamienici, ale nie 
dopisała frekwencja młodych, mimo rozesłanej infor-
macji do lokalnych szkół gimnazjalnych. Czyżby dzi-
siejsza młodzież już nie pisała wierszy? Odpowiedzią 
są blogi, portale poetyckie, w Internecie znajdzie-
my poezję śpiewaną, a nawet rapowaną, natomiast 
w szkołach (także w naszej gminie) organizowane są 
konkursy recytatorskie.

W trakcie wieczoru prezentowano interesujące 
utwory naszych gości, rozmawiano o prowadzonej 
promocji twórczości debiutantów oraz gorąco dys-
kutowano na temat zainteresowań współczesnej 
młodzieży.

Nadal aktualna jest oferta p. Ewy: pomoc w for-
mie konsultacji nie ujawniającym się i piszącym tylko 
„do szuflady”. Wystarczy przesłać swoje utwory na 
adres gbp@suszec.pl, a te będą przekazane p. Ewie.  
Już niedługo ogólnopolska akcja „Czytam w podró-
ży… Herberta”, a 21 marca Światowy Dzień Poezji, 
ustanowiony przez UNESCO w celu promocji  czyta-
nia (co czynimy), pisania, publikowania i nauczania 
poezji na całym świecie.

GF

Geocaching w Suszcu – działaj z nami!

Wiadomości z Biblioteki
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Biblioteka w Mizerowie po transformacji
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Uczestnicy spotkania z E. Witke
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Marcin Marciniak – na co dzień mieszka z żoną 
w Szerokiej, od prawie 5 lat pracuje w suszeckim 
Urzędzie Gminy w Referacie Infrastruktury Technicz-
nej i Inwestycji. W wieku 27 lat zachorował na stward-
nienie rozsiane. Jak możemy przeczytać na jednej 
z wielu stron poświęconych tej chorobie: „Stward-
nienie Rozsiane (SM) to powszechnie występująca 
choroba neurologiczna, powodująca niepełnospraw-
ność szczególnie wśród młodych dorosłych. Choroba 
charakteryzuje się powstawaniem rozsianych urazów 
w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego, polegają-
cych na utracie osłonek mielinowych – materiału 
izolacyjnego dookoła neuronów umożliwiającego 
normalne transportowanie impulsów nerwowych. 
Utracie osłonek mielinowych towarzyszy utrata ko-
mórek odpowiedzialnych za produkowanie otoczki 
mielinowej. Rezultatem jest utrata funkcji motorycz-
nych (poruszanie się), obniżone czucie w kończynach, 
problemy z mową i ze zdolnościami poznawczymi, 
utrudnione lub niemożliwe utrzymanie równowagi. 
W przebiegu choroby wyróżnia się fazy zaostrzeń 
i poprawy. SM atakuje przede wszystkim komórki 
zlokalizowane w mózgu. Wśród licznych objawów, 
jakie przynosi ta choroba, znajdują się m.in. zabu-
rzenia czucia, trudności w utrzymaniu równowagi, 
trudności w połykaniu, zaburzenia widzenia, zmę-
czenie, przewlekły ból i inne. Rokowania dla osób 
chorujących bywają różne i zależą w dużej mierze 
od wieku, płci czy podtypu schorzenia.”

Przyczyny pojawiania się Stwardnienia Rozsia-
nego nie są znane. Wczesne ostre objawy SM prawie 
zawsze wykazują cechy przewlekłego stanu zapalne-
go. W związku z tym leczenie immunologiczne może 
zmniejszyć częstotliwość nawrotów i ich ostrość, jed-
nak nie wpływa ono na pacjentów z postępującą 
niepełnosprawnością. Od ponad 20 lat w leczeniu 
SM stosuje się komórki macierzyste. Jedną z metod, 
stosowaną od ponad 10 lat, jest przeszczep mezen-
chymalnych komórek macierzystych. Komórki te to 
samoodnawiające się komórki obecne w wielu tkan-
kach organizmu, np. w mięśniach, tkance tłuszczowej, 
chrząstkach, ścięgnach czy tkance nerwowej. Tkanki 
mezenchymalne zawierają m.in. nieukierunkowane 
komórki macierzyste, które mogą różnicować się 
w kierunku różnych linii komórkowych (np. kości, 
mięśni, tkanki tłuszczowej). Źródłami pozyskiwania 
tych komórek jest np. szpik kostny, tkanka tłuszczo-
wa, krew pępowinowa, łożysko, miazga zębowa, 
mięśnie szkieletowe. Przeszczepy takich komórek 
u chorych na SM mają bardzo ważne zastosowanie 
w regulacji układu immunologicznego, gdyż redu-
kują one ostrość, z jaką układ odpornościowy ata-
kuje aksony i osłonki mielinowe. Wśród możliwych 
rezultatów leczenia chorych przeszczepem komó-
rek macierzystych wymienia się: poprawę funkcji 
motorycznych, poprawę czucia, lepszą równowagę 
i koordynację, poprawę mowy i funkcji poznawczych, 
ograniczenie bóli neurotycznych, poprawę wzroku, 
znaczne spowolnienie rozwoju choroby.

Pan Marcin od 11 lat walczy z chorobą. Nam opo-
wiada o swojej codzienności i metodach leczenia SM.

Nowiny Suszeckiej Gminy: Kiedy dowiedział 
się Pan o swojej chorobie?

Marcin Marciniak: Gdy miałem 27 lat. Choro-
ba rozwijała się powoli. Najpierw przy zmęczeniu 
czułem osłabienie nogi, które potem mijało. Wtedy 
jeszcze nie znałem powodu. Diagnostyka nastąpiła 
dosyć szybko. Kiedy trafiłem do szpitala i wykonano 
rezonans, rozpoznano SM. Trafiłem na oddział w Ryb-
niku i rozpoczęło się leczenie.

Nowiny: Są leki, które spowalniają rozwój cho-
roby. Czy leczenie farmakologiczne pomaga Panu 
w jakiś sposób?

Marcin Marciniak: Nie wszystkie leki są mi 
w stanie pomóc. Choruję na „gorszą” postać SM – nie 
jest to tzw. rzutowo-remisyjna, a postępująca. W za-
sadzie 90% leków pomaga na łagodniejszą postać 

choroby. Zaczynałem, jak wszyscy, od interferonu. Po 
jakimś czasie trafiłem na leczenie do Łodzi i zostałem 
zakwalifikowany do programu klinicznego. Otrzy-
mywałem wówczas dosyć innowacyjny lek, który 
dopiero niebawem pojawi się na rynku. Jednak nie 
zadziałał on na mnie bardzo skutecznie. Otrzymy-
wałem go przez 5 kolejnych lat w postaci wlewów 
wykonywanych raz do roku. Były to leki immunosu-
presyjne – czyli obniżające odporność. 

Nowiny: Rozpoczął Pan także terapię komórka-
mi macierzystymi.

Marcin Marciniak: Tak. We wrześniu zeszłego 
roku odbyło się pierwsze podanie komórek macie-
rzystych mezenchymalnych. W Łodzi pod kierownic-
twem prof. Krzysztofa Selmaja, kierownika tamtejszej 
Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medyczne-
go. Niestety, musiałem sam pokryć koszt tej terapii.

Nowiny: O jakich kosztach mówimy?
Marcin Marciniak: Około 25 tys. zł. 
Nowiny: Jedno podanie wystarczy?
Marcin Marciniak: Nie. W zasadzie już nieba-

wem potrzebne byłoby kolejne podanie komórek 
macierzystych. Jednak w dużej mierze jestem zależny 
od środków finansowych. 

Nowiny: Na czym polega terapia, którą Pan 
stosuje?

Marcin Marciniak: Są dwie metody podawania 
komórek macierzystych. Ta, którą stosuje się w Kato-
wicach, przypomina trochę leczenie białaczki. Wów-
czas stosuje się chemię i zabija odporność u pacjenta. 
Metoda stosowana w moim przypadku to podanie 
komórek mezenchymalnych. Polega ona na podaniu 
komórek do płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez 
nakłucie lędźwiowe (punkcję). Komórki w ilości ok. 30 
milionów kupowane są z banku komórek, a pozyska-
ne są z tzw. galarety Whartona (tkanki wypełniającej 
wnętrze pępowiny, pobieranej przy porodzie). Cała 
procedura trwa raptem 1 dzień i można wrócić do 
domu.

Nowiny: Widać efekty leczenia?
Marcin Marciniak: To leczenie ma za zadanie 

przede wszystkim spowolnić chorobę. Są też przy-
padki, że osłonki mielinowe odbudowują się, więc 
poprawia się jakość i komfort życia chorego. Gene-
ralnie efekty będzie widać w wynikach badań. A na 
to potrzeba czasu i wspomagania – właśnie przesz-
czepami.

Nowiny: Ile zabiegów podania komórek macie-
rzystych musi Pan przejść?

Marcin Marciniak: Z pewnością 2 albo 3. Być 
może więcej. Metoda leczenia SM w ten sposób jest 
nadal dosyć nowa i eksperymentalna. W związku 
z tym nie można podać ostatecznej liczby zabiegów. 
Z drugiej strony – uważam, że należy próbować. Nie 
wiadomo, w jakim stanie znajdowałbym się teraz, 
gdyby nie leczenie. Poza tym nie widzę żadnej innej 
możliwości dla siebie. 

Nowiny: Obserwuje Pan poprawę swojego sa-
mopoczucia?

Marcin Marciniak: Z tą chorobą jest tak, że jed-
nego dnia czuję się znośnie, a drugiego nie potrafię 
się podnieść z łóżka. Generalnie wydaje mi się, że jest 

jednak nieco lepiej.
Nowiny: Korzysta Pan z rehabilitacji?
Marcin Marciniak: Oczywiście. Ważną częścią 

walki z SM jest rehabilitacja. Raz w tygodniu przez 
godzinę ćwiczę pod okiem rehabilitanta. Sesja obej-
muje masaże czy ćwiczenia poprawiające ruchomość 
– zwłaszcza rąk i nóg. Stosuję także ćwiczenia na-
zywane w fizjoterapii metodą PNF. Podstawowym 
celem tej terapii jest praca nad funkcją, której chory 
potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne 
w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest 
tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. 
Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób 
całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe 
regiony ciała. Jeśli uda mi się zdobyć środki, chciał-
bym spotykać się z rehabilitantem przynajmniej 
2 razy w tygodniu. 

Nowiny: Jaki jest tygodniowy koszt rehabilitacji?
Marcin Marciniak: Około 70 zł za spotkanie. 
Nowiny: Nadal pozostaje Pan aktywny zawo-

dowo. Od jak dawna pracuje Pan w Urzędzie Gminy?
Marcin Marciniak: Niemal 5 lat. Praca w tym 

Urzędzie to najlepsze, co mnie mogło spotkać. Wójt, 
współpracownicy, całe otoczenie są mi bardzo przy-
chylni. Przy okazji bardzo chciałbym im podziękować 
za okazywaną pomoc. Zawsze też mogę liczyć na ich 
wsparcie. To także bardzo ważny aspekt mojego życia 
– tzw. rehabilitacja społeczna. Poczucie, że jest sens, 
żeby wstać rano z łóżka, wyjść do ludzi, pracować 
i się nie poddawać. 

Nowiny: Duża część osób chorujących na SM 
szybko rezygnuje z pracy.

Marcin Marciniak: Dokładnie. Większość od 
razu decyduje się na rentę. Ale ja sobie tego jakoś 
nie wyobrażam. Po pierwsze – ze względów finanso-
wych, a  po drugie – można by było o wiele szybciej 
się poddać. Mam takie poczucie, że mam cel. I o wiele 
łatwiej wstaje mi się z łóżka w każdy dzień, w którym 
idę do pracy. Mam mocne wsparcie w domu i w pra-
cy. To mi daje siłę.

Nowiny: W tym roku możemy przeznaczyć 
1% z naszego podatku, aby wspomóc Pana walkę 
z chorobą.

Marcin Marciniak: Po raz pierwszy, za namową 
współpracowników, zdecydowałem się na tę możli-
wość. Jestem pod opieką Fundacji Dobro Powraca, 
prowadzonej na rzecz chorych na stwardnienie roz-
siane. Na moje subkonto można wpłacać środki, a te 
z kolei mogą być przeznaczone wyłącznie na leczenie 
i rehabilitację. Dzięki nim łatwiej będzie mi zebrać 
kwotę niezbędną do kolejnego przeszczepu albo 
zwiększyć ilość spotkań z rehabilitantem.

Nowiny: Życzymy powodzenia i wytrwałości. 
Dziękuję za rozmowę.

Marcin Marciniak: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil

Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc Pana 
Marcina w walce z chorobą, zachęcamy do do-
konywania wpłat na konto Fundacji (informacje 
poniżej), a także na przekazywanie na ten cel 1% 
z podatku.

1% dla Marcina

Pracownicy Urzędu Gminy w Suszcu gorąco zachęcają do pomocy finansowej 
w leczeniu stwardnienia rozsianego naszego kolegi Marcina Marciniaka, który 
pracuje w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Gminy 
Suszec. W wieku 27 lat zachorował na stwardnienie rozsiane. Podjął terapię 
komórkami macierzystymi, która przynosi efekty, lecz jest bardzo droga. 
Dane do przekazania 1% podatku: numer KRS 0000338878. 
Koniecznie w rubryce „Cel szczegółowy” wpisz: Marcin Marciniak
Subkonto jest prowadzone przez: Dobro Powraca – fundację na rzecz Cho-
rych na stwardnienie rozsiane. Środki zgromadzone na subkoncie w fundacji 
wg zawartej umowy, mogą być wypłacone tylko i wyłącznie na pokrycie 
kosztów leczenia i rehabilitacji po przedstawieniu stosownych rachunków.
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24,2%). Wśród najlepszych według wskaźnika domi-
nicantes znalazły się dekanaty: Miedźna (60,5%), Po-
grzebień (60,4%), Gorzyce (59,3%). Najwyższy wskaź-
nik zanotowano zaś w dekanacie Suszec (63,5%). Był 
to także najlepszy wynik wśród dekanatów z całego 
powiatu. Dekanat Pawłowice osiągnął wskaźnik 
56,1%, a dekanat Pszczyna – 55,3%.

Z kolei w całej archidiecezji katowickiej wskaź-
nik communicantes wyniósł 19,4 proc. To więcej 
o 2,4 proc. od średniej krajowej, ale w odniesieniu 
do roku 2014 wzrósł on tylko o 0,2%. W dwóch deka-
natach archidiecezji – Gorzyce i Orzesze – wskaźnik 
prezentujący ilość osób przystępujących do komunii 
wyniósł odpowiednio 35,9% i 31,7%. Jednak 5 innych 
dekanatów (Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, 
Katowice-Załęże, Mysłowice i Katowice-Boguci-
ce) osiągnęło bardzo niski wskaźnik, bo zaledwie 
10-15%. 

Jeśli chodzi o dekanaty z naszego powiatu, tutaj 
także dekanat Suszec mógł się pochwalić najlepszym 
wskaźnikiem, wynoszącym 28,5% (jest to 3 najlepszy, 
obok dekanatu Pogrzebień wskaźnik w archidiece-
zji). Pozostałe dekanaty naszego powiatu uzyskały 
wskaźniki: Pszczyna – 27,5%, Miedźna – 26,7% i Paw-
łowice – 26,5%.

Oprac. Monika Panfil

Na początku roku Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego przedstawił dane dotyczące tego, ilu 
wiernych chodzi na niedzielną mszę i przyjmuje 
komunię świętą. Odnoszą się one do roku 2015. 
Dekanat Suszec, w skład którego wchodzą parafie 
w Suszcu, Brzeźcach, Kobielicach, Radostowicach, 
Kryrach i Rudziczce, wg zaprezentowanych danych, 
może się pochwalić jednymi z najlepszych wskaźni-
ków na tle całej archidiecezji i najlepszymi wskaźni-
kami w powiecie.

Dwa wskaźniki – dominicantes i communicantes 
świadczą o tym, jak kształtuje się religijność w po-
szczególnych parafiach, dekanatach, diecezjach. 
Wskaźnik dominicantes określa odsetek katolików 
uczęszczających na niedzielną Eucharystię w od-
niesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Z kolei 
communicantes to procent katolików przyjmujących 
komunię świętą w trakcie niedzielnej mszy świętej 
w odniesieniu do ogólnej liczby wiernych. O bada-
niach tych można przeczytać także w jednym ze 
styczniowych numerów „Gościa Niedzielnego”.  

Jak możemy wywnioskować z badań, w ostat-
nich latach wspomniane wskaźniki, w skali całej 
Polski, ustabilizowały się. W 2015 roku, porównując 
te dane do roku poprzedniego, dominicantes dla na-
szego kraju wzrósł nieznacznie z poziomu 39,1% do 

39,8%, zaś communicantes wzrósł z 16,3% do 17%. 
Jak wygląda sytuacja w archidiecezji katowic-

kiej? Niestety, wg danych Instytutu Statystyki Kościo-
ła Katolickiego w Warszawie, o 14,2% zmniejszyła się 
liczba uczestników niedzielnej Eucharystii na prze-
strzeni 27 lat (1989-2015). W 2015 roku, w stosunku 
do roku poprzedniego, wskaźnik dominicantes w ar-
chidiecezji katowickiej obniżył się z 40% do 39,7%. 
Można wskazać dekanaty, gdzie na niedzielne msze 
święte przychodzi ponad 60% wiernych zobowią-
zanych, ale jest też 5 dekanatów ze średnią poniżej 
30% (np. Świętochłowice, gdzie wyniósł on zaledwie 

W dekanacie Suszec najwięcej wiernych w kościołach

sława Biskupa i Męczennika w Suszcu.
Drugie miejsce w finale Konkursu Wiedzy Biblij-

nej zdobył Mirosław Błażej ze Szkoły Podstawowej nr 
19 im. J. Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju. Miejsce trzecie 
zajęła Emilia Klaudacz z SP nr 13 w Siemianowicach 
Śląskich. Na kolejnych miejscach uplasowały się Rok-
sana Ostrowska z Zespołu Szkół Sportowych w Ty-
chach, Karolina Koczy z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Studzienicach koło Pszczyny, oraz – ex aequo 
– Weronika Wałach z ZSP nr 9 w Rybniku i Barłomiej 
Charysz z ZSP nr 6 w Żorach.

Nagrody oraz dyplomy laureatom konkursu 
diecezjalnego wręczył 23 lutego w Katowicach bp 
Adam Wodarczyk.

„Gość Niedzielny”
Oprac. Monika Panfil

Ogromne gratulacje należą się 11-letniemu Ja-
nowi Chomiukowi z Suszca, który w lutym wygrał 
zorganizowany w Katowicach finał diecezjalny XXII 
Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych, 
pokonując wielu konkurentów.

– Zdarzyło się po raz pierwszy, że któryś z uczestni-
ków zdobył 58 punktów na 59 możliwych – skomento-
wał ks. Jacek Błaszczok z Wydziału Katechetycznego 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Pytania konkursowe dotyczyły Ewangelii według 
św. Mateusza. Uczestnicy musieli też opanować słow-
nik zamieszczony w Biblii Tysiąclecia. Podczas przy-
gotowań do finału konkursu Janek przeczytał obie 
pozycje wielokrotnie. Jego nauczycielka katechezy, 
siostra Judyta, podkreśla, że to zdolny uczeń, który 
bierze udział w różnych konkursach i inicjatywach. 

Janek uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka oraz jest ministrantem w parafii św. Stani-

Jan Chomiuk z Suszca najlepszy w diecezji 

dotyczy to drzew następujących gatunków: topola, 
wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, 
klon srebrzysty, robinia akacjowa i platan klonolist-
ny o obwodach pni nieprzekraczających 100 cm, 
 a w pozostałych przypadkach – drzew o obwodach 
pni nieprzekraczających 50 cm (obwody pni drzew 
należy mierzyć na wysokości 130 cm). 

Nie jest wymagane również uzyskiwanie zezwo-
lenia  na usunięcie  krzewów rosnących  w skupiskach  
do 25 m2.

Urząd Gminy Suszec

Weszły w życie nowe przepisy dot. usuwania 
drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących wła-
sność osób fizycznych, rolników i przedsiębiorców. 

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana 
ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła nowe 
zasady wycinki drzew i krzewów. Według nowych 
przepisów nie wymaga uzyskania zezwolenia usu-
nięcie drzew lub krzewów na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie 
od obwodu pni tych drzew, rosnących na nierucho-
mościach stanowiących własność osób fizycznych.

Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jedynie 
wtedy, gdy usunięcie nie jest ściśle związane z dzia-
łalnością rolniczą, kwalifikowaną jako działalność 
gospodarcza wg ustawy o swobodzie działalności  
gospodarczej. Usunięcie drzew lub krzewów w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytko-
wania rolniczego również nie wymaga zezwolenia.

Zezwolenie trzeba jednak uzyskać, jeśli chce-
my usunąć drzewa, aby prowadzić na tym terenie 
działalność gospodarczą (również rolniczą.) Nie 

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów 

Bezpłatne porady prawne: podsumowanie po roku działalności
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Jan Chomiuk (drugi z prawej) odebrał nagrodę

W sześciu lokalach (po jednym w każdej gminie) 
na terenie powiatu pszczyńskiego świadczona jest 
nieodpłatna pomoc prawna. Od tego roku z porad 
korzystać mogą również kobiety w ciąży. Kto i jak 
często korzystał z punktu w 2016 roku?

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc 
prawna udzielana jest na terenie każdej gminy po-
wiatu pszczyńskiego: w Pszczynie oraz Pawłowicach 
– pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, 
w Suszcu i Woli - trzy dni w tygodniu, a w Goczał-

kowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa razy w tygodniu.
- Tak jak w zeszłym roku, podpisaliśmy porozumie-

nia z gminami w zakresie nieodpłatnego udostępnienia 
lokali na prowadzenie pomocy prawnej. Dzięki temu 
bezpośredni dostęp do tej formy pomocy mają miesz-
kańcy każdej gminy – mówi starosta Paweł Sadza.

Punkty w Pszczynie i Pawłowicach prowadzone 
są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych 
przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgo-
wej Izby Radców Prawnych, natomiast w pozostałych 

gminach – przez organizacje pozarządowe, które zaj-
mują się udzielaniem porad prawnych. W tym roku, 
na podstawie otwartego konkursu ofert, organizacją 
wyłonioną do prowadzenia punktów w Suszcu, Ko-
biórze, Goczałkowicach-Zdroju i Miedźnej zostało 
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskie-
go „Dogma” z Mikołowa.

W zeszłym roku w punktach nieodpłatnej pomo-
cy prawnej prowadzonych w powiecie pszczyńskim 
udzielono 1208 porad, z czego 806 w punktach pro-
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wentarskich,
j) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi 

używanych do obsługi drobiu przed każdym ich 
użyciem,

k) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu 
ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na 
ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych 
z obsługą drobiu,

l) dokonywania codziennego przeglądu stad 
drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawiera-
jącej w szczególności informacje na temat liczby pad-
łych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji 
Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący 
usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystą-
pieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- zwiększonej śmiertelności;
- znaczącego spadku pobierania paszy i wody;
- objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skrę-

ty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
- duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki;
- nagłego spadku nieśności.
Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani 

jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 
u człowieka. Przeprowadzone badania genetyczne 
polskiego izolatu H5N8 nad tzw. molekularnymi 
wskaźnikami przystosowania do organizmu ludzi 
wskazują na typowy profil charakterystyczny dla 
wirusów ptasich i brak głównych cech przystoso-
wawczych stwierdzanych w szczepach wirusów 
grypy ptaków wywołujących zakażenia człowieka. 
W chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadza-
nia ponadstandardowych środków prewencyjnych 
w odniesieniu do ludzi – zaleca się stosowanie ru-
tynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą 
wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kon-
taktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim 
oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady 
ptasich odchodów.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich 
poddanych obróbce termicznej (jaja w 60ºC – 180 
sekund; mięso drobiowe 70ºC – 3 sekundy).

Z uwagi na wysoki stopień zagrożenia wystąpie-
nia grypy ptaków na terenie powiatu pszczyńskiego 
powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie zwraca 
się z prośbą o jak najszybsze wykonanie ww. naka-
zów, co będzie weryfikowane przez pracowników 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie.

Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowym In-
spektoracie Weterynarii w Pszczynie w formie: tel./fax 
32 210 51 66, e-mail: pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 
32 210 51 66 (pon-pt w godz. 8:00-15:00).

Powiat Pszczyński      

W związku wystąpieniem w Polsce wysoce zja-
dliwej grypy ptaków podtypu H5N8, Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Pszczynie informuje, że z dniem 
27 grudnia 2016 r. zostały wprowadzone restrykcje 
dotyczące utrzymywania drobiu nałożone rozpo-
rządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), 
podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bar-
dzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla 
gospodarstw. Jeśli hodujesz drób, nawet kilka sztuk, 
koniecznie przeczytaj, jak zabezpieczyć swoje gospo-
darstwo przed ptasią grypą.

W szerzeniu się zakażeń pomiędzy fermami dro-
biu dużą rolę odgrywa także człowiek, gdyż wirus 
łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie czy środkach 
transportu, dlatego bardzo istotne jest zachowanie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. 16 stycznia 
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie 
odbyło się szkolenie dla hodowców drobiu z zakresu 
bioasekuracji, czyli zabezpieczenia gospodarstwa 
przed zakażeniem ptasią grypą.

- Wirus grypy ptaków, wykorzystując właściwości 
ptasich organizmów, bardzo szybko mutuje. Najczęst-
szymi nosicielami są ptaki wodno-błotne. Zagrożenie 
dla naszego powiatu jest bardzo wysokie, z uwagi na 
zbiornik goczałkowicki oraz bardzo duże zagęszcze-
nie i dostęp do stanów zielonych. To miejsca, gdzie 
można spotkać wiele gatunków dzikich kaczek i gęsi, 
które bardzo często są potencjalnym nosicielem wirusa 
– podkreślała podczas spotkania Izabela Handwerker, 
zastępca Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Informacje terenowe wskazują na zróżnicowaną, 
jednak na ogół wysoką zachorowalność i śmiertel-
ność u drobiu. W przeciwieństwie do wirusa HPAI 
H5N8 z 2014/2015 roku, wirus tegoroczny wywołu-
je wysoką zachorowalność i śmiertelność również 
u drobiu wodnego – ok. 50% u gęsi i aż do 100% u ka-
czek. Choroba prawie zawsze zaczyna się od spadku 
pobierania paszy i wody, spadków nieśności, po czym 
następuje znaczący wzrost śmiertelności.

W związku z dużym zagrożeniem zachorowa-
nia drobiu na ptasią grypę zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów 
lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, 
gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych 
bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, 
z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów kon-
kursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzeda-
ży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania 
oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o któ-
rych mowa w lit. a, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych 
przez człowieka wodą ze zbiorników, do których do-
stęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodar-
stwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich 
ptaków lub tusz ptaków łownych.

Hodowcy drobiu (bez względu na wielkość 
gospodarstwa) zobowiązani są do:

a) odosobnienia drobiu lub innych ptaków 
w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych 
obiektach budowlanych lub innych miejscach, w spo-
sób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi 
ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach 
oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszania do powiatowego lekarza wete-
rynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób 
lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymy-
wanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczają-
cy jego dostęp do zbiorników wodnych, do których 
dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszania powiatowemu lekarzowi wetery-
narii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej 
na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji 
o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu 
obejmujących:

- rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowied-
nio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj 
wylęgowych,

- datę przemieszczenia i liczbę ptaków,
- miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,
e) przechowywania paszy dla ptaków w sposób 

zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami 
oraz ich odchodami,

f ) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzy-
mywanych w niewoli w sposób zabezpieczający pa-
szę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich 
odchodami,

g) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wej-
ściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w któ-
rych jest utrzymywany drób, a w przypadku braku 
niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazda-
mi z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, 
oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek 
dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne 
działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowania przez osoby wchodzące do bu-
dynków inwentarskich, w których jest utrzymywany 
drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, 
przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym bu-
dynku,

i) stosowania przez osoby wykonujące czynności 
związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, 
w tym mycie rąk przed wejściem do budynków in-

Hodowco, chroń gospodarstwo przed ptasią grypą!

wadzonych przez radców/adwokatów i 402 w punk-
tach prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 
Najczęściej z tej formy pomocy korzystały osoby 
poniżej 26. lub powyżej 65. roku życia, posiadacze 
Karty Dużej Rodziny czy osoby mające przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej.

Mieszkańcy najczęściej otrzymywali porady 
w zakresie prawa cywilnego, spadkowego, ubezpie-
czeń społecznych, prawa rzeczowego i rodzinnego. 
Najwięcej porad udzielono w Pszczynie (655), następ-
nie w Goczałkowicach-Zdroju (174), Pawłowicach 
(151), Suszcu (89), Woli (74) i Kobiórze (65).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną 
(na etapie przedsądowym) otrzymają:

- młodzież do 26. roku życia,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- kombatanci i weterani,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprze-

dzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia 
lekarskiego.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowią-

zującym stanie prawnym, przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wie-
dzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbęd-
nym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism 
procesowych w postępowaniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje 
w zakresie:

- prawa pracy i prawa cywilnego,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej,

- spraw karnych i administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw po-

datkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw 
z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego 
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowy-
wania do jej rozpoczęcia.

W naszej gminie bezpłatną pomoc można 
uzyskać, jak dotychczas, w lokalu biurowym nr 22 
w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Ogrodowej 22 
w Suszcu. Porad udziela Adwokat lub Radca Prawny 
ze Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatel-
skiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie. 

Telefon kontaktowy: 781 118 117. Godziny pracy 
punktu: wtorek 7:30-11:30, czwartek 10:00-14:00, 
piątek 14:00-18:00. 

Powiat Pszczyński / Oprac. Monika Panfil
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Rozgrzewka przed sportowymi zmaganiami
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Smog to temat w ostatnim czasie niezwykle 
popularny. Nagłówki gazet, programy w telewizji 
czy ostrzeżenia wydawane przez IMiGW, a także 
wskaźniki zanieczyszczeń wyraźnie wskazują, że nasz 
kraj (ale nie tylko) ma wyraźny problem z czystością 
powietrza. Nie jest to problem nowy, a raczej coś, 
z czym borykamy się od lat. Jakie jest rozwiązanie? 
Władze państwowe, wojewódzkie, powiatowe czy 
gminne starają się ustawami uregulować emisję 
szkodliwych dla zdrowia związków. A co my możemy 
zrobić? Przede wszystkim zmienić nawyki. Wystarczy 
zacząć od podstawowych spraw, aby poprawić jakość 
powietrza i życia w naszym otoczeniu. Przede wszyst-
kim – możemy mądrze palić w piecach.

Najpierw powinniśmy sobie odpowiedzieć na 
pytanie, dlaczego piece kopcą? Sprawą oczywistą 

12 lutego odbyły się kolejne sportowe zajęcia 
dla przedszkolaków i nie tylko. Tego dnia na zalicze-
nie bardzo długiego toru przeszkód stawiło się ponad 
40 młodych sportowców w wieku od 3 do 7 lat.

Maluchy, w asyście rodziców, a także instrukto-
rów: Krzysztofa Krenta i Marty Puchałki, robiły to, co 
potrafią najlepiej, czyli biegały, skakały, wspinały się 
i rzucały do celu. 19 marca w godzinach 14:00-16:00 
po raz ostatni tej zimy zapraszamy przedszkolaków 
od 3 roku życia do udziału w zajęciach sportowych, 
które odbędą się w Hali Sportowej w Suszcu. 

Podobnie jak poprzednich zajęciach, każdy 
z uczestników będzie miał za zadanie pokonanie 

 Za nami kolejna edycja Ligi Futsalu rozgrywanej 
w trzech halach sportowych. 28 drużyn z powiatu 
pszczyńskiego i okolic rywalizowało w Pszczynie, 
Suszcu i Goczałkowicach. 

Naszą gminę reprezentowały 4 drużyny. W I li-
dze Związek Górnośląski Suszec, w II lidze Mizerów, 
w III lidze: Związek Górnośląski Suszec Oldboje oraz, 
po rocznej przerwie, Kryry.

Nasza I-ligowa drużyna nie może zaliczyć tej 
edycji do udanej. „Ucieczka” ze strefy spadkowej się 
nie udała, mimo że piątka zawodników: Mateusz Bąk, 
Łukasz Fojt, Tomasz Urbanek, Dominik Mikołajec  
i Łukasz Góra robili, co mogli, aby utrzymać drużynę 
w I lidze. Zawodnicy ci rozegrali najwięcej spotkań 
w swojej drużynie, a Łukasz Góra był najskuteczniej-
szym strzelcem drużyny, zdobywając 13 bramek.

Mizerów, walczący w II lidze, po rewelacyjnej 
pierwszej rundzie awansował do grupy mistrzowskiej 
i, mimo słabszej postawy w drugiej rundzie, zapewnił 
sobie utrzymanie w swojej lidze. Najbardziej aktyw-
nymi graczami, z minimum 10 rozegranymi meczami, 
byli: Jacek Sławacki, Matuszu Czech, Wojciech Degin-
der i Jakub Hoła. Ten ostatni został także najlepszym 
strzelcem drużyny z 7 bramkami na koncie.

III liga zdecydowanie zdominowana została 
przez kryrzan. Drużyna wracająca po rocznej prze-
rwie w LF, musiała rozpocząć rozgrywki od III ligi, ale 

„Leśna Piątka” to kontynuacja imprez z cyklu 
Otwarty Bieg Suszecki, organizowanej w latach 2007-
2016 w Suszcu.

Biegi w kategoriach wiekowych dla dzieci i mło-
dzieży odbywały się na dystansach od 50 do 800 
metrów, a bieg główny na dystansie 3000 metrów.

Tegoroczna edycja, która odbędzie się 20 maja 
(sobota) na ośrodku rekreacyjnym „Gwaruś” w Suszcu, 

Sami się gazujemy!

Odznaki Młodego Sportowca

Liga Futsalu 2016/2017 zakończona

Zapraszamy na „Leśną Piątkę”

jest, że kotły na węgiel i drewno kopcą mniej lub 
bar dziej. Naj prościej jest stwierdzić, że winnym tego 
stanu jest paliwo, jakiego używamy oraz stare kotły 
i piece, które, jak twierdzą niektórzy, kopcą, bo są zbyt 
pro ste. Jeśli nie stać nas od razu na wymianę pieca 
czy paliwa, nie oznacza to wcale, że jesteśmy skazani 
na gęsty, gryzący dym. To, że kocioł kopci, nie jest 
zależne od elek tro nicznych sterowników czy taniego 
paliwa. Problem leży gdzie indziej – w umiejętnym 
paleniu w piecu.

Wyjaśnijmy zatem, skąd bie rze się dym. Można 
stwierdzić, że wielu z nas „wyrzu ca” opał przez ko-
min i uważa to za rzecz zupełnie natu ralną. To tak, 
jakby trzy łopaty opału trafiały do pieca, a jedna do 
kosza śmieci. Każdy dym jest zawie siną mikro sko pij-
nych czą ste czek nie do pa lo nego paliwa – skut kiem 

toru przeszkód, oczywiście nieco zmodyfikowane-
go w porównaniu z torem przygotowanym w lutym. 

Dodatkowo na jednej z przeszkód na torze opie-
kę będzie sprawował profesjonalny trener personal-
ny, który przeprowadzi także rozgrzewkę dla wszyst-
kich uczestników. Prosimy o punktualne przybycie na 
godz. 14:00. Oczywiście każdy uczestnik, który zaliczy 
tor przeszkód otrzyma odznakę Młodego Sportowca.

Aby wziąć udział w zajęciach wystarczy zabrać 
wygodny strój, a rodziców prosimy o zabranie zmien-
nego obuwia, a najlepiej stroju sportowego i towa-
rzyszenie dziecku.

GOS Suszec

12 wygranych spotkań na 14 rozegranych pokazało, 
że ich umiejętności są wystarczające na II czy I Ligę 
Futsalu. Damian Biolik zagrał we wszystkich spotka-
niach, został także wybrany najlepszym bramkarzem 
III ligi. Dziesięć i więcej spotkań rozegrali też: Mateusz 
Świerkot (29 bramek), Dawid Morcinek (26 bramek), 
Wojciech Góra (23 bramek), Adam Gruszka, Krzysztof 
Gorzko, Dariusz Gruszka.

Nieco słabszą postawę zaprezentowała drużyna 
Związek Górnośląski Suszec Oldboje. Skład drużyny, 
oparty częściowo o oldbojów, ma trudność w rywali-
zacji z młodszymi. Jak mówi kapitan drużyny Tomasz 
Plekaniec:  

- Oldbojom z drużyny lat nie ubywa i z roku na rok 
coraz trudniej rywalizować z młodymi zawodnikami.

 Dlatego też coraz poważniej myśli się o reakty-
wacji Ligi Oldbojów. Niemniej jednak suszecka druży-
na Oldbojów zdołała w kilku spotkaniach przechylić 
wynik na swoją korzyść. 10 i więcej spotkań rozegrali: 
Wojciech Biber, Sławomir Granek, Arkadiusz Jankow-
ski, Wojciech Jureczko, Jacek Mikołajec i Kamil Miko-
łajec. Kamil okazał się najskuteczniejszym zawodni-
kiem w drużynie, zdobywając 6 bramek i 10 asyst.

Być może była to ostatnia edycja LF w tej formu-
le. Każdego roku spada ilość drużyn zgłaszających 
się do Ligi, co spowodowane jest głównie całorocz-
nym funkcjonowaniem coraz większej ilości boisk 

ze sztuczną nawierzchnią, które przy łagodniejszych 
zimach są świetną alternatywą dla rozgrywek halo-
wych. Coraz głośniej też pszczyński Organizator LF 
mówi o rezygnacji z tych rozgrywek lub niedopusz-
czeniu w kolejnych rozgrywkach zawodników zrze-
szonych. Jedno lub drugie spowoduje wykluczenie 
z LF drużyn z naszej gminy, opartych głównie o za-
wodników zrzeszonych. Rozmowy o przyszłej edycji 
trwają, a drużyny zostaną odpowiednio wcześnie 
poinformowane.

Wszystkie wyniki, tabele, zawodnicy i statystyki 
Ligi Futsalu dostępne są na stronie www.posir.pszczy-
na.pl w zakładce LF. GOS w Suszcu

przewiduje te same dystanse dla dzieci i młodzieży, 
lecz bieg główny odbędzie się na dystansie 5 km 
duktami lasu „Baraniok”.

Mimo że mamy początek marca, to już teraz, 
wczesną wiosną, zachęcamy mieszkańców naszej 
gminy do ruchu i treningów celem wzięcia udziału 
w „Leśnej Piątce”. Zapraszamy także na treningi bie-
gowe, które będą zorganizowane na przełomie marca 

tego, że w trak cie spa la nia nie wszystko idzie tak, jak 
powinno. Musimy zdać sobie sprawę, że wszystkie 
palne sub stan cje da się spa lić zupeł nie, otrzy mu jąc 
prze zro czy ste spa liny pozba wione jej resz tek. Tyle 
że niektóre z tych substancji wyma gają spe cjal nych 
warun ków, aby spalić się całkowicie. Jeśli chodzi 
o węgiel czy drewno – są one mie szankami bardzo 
zło żo nych nie pal nych sub stan cji, które dopiero pod 
wpły wem wyso kiej tem pe ra tury zaczy nają się roz kła-
dać na prost sze, acz wciąż skom pli ko wa nej budowy 
lotne związki – głów nie pary smół. Te z kolei są palne. 
Do zapłonu potrze bują one jednak jesz cze wyż szej 
tem pe ra tury i dostępu powie trza. A, jak nietrud-
no się domyślić, często jed nej lub obu tych rze czy 
w domo wym kotle bra kuje, dla tego nie spa lone gazy 
odsy łane są do komina. Co ważne, zanim w ogóle 

i kwietnia. Podczas treningów będzie można pod 
okiem instruktora Kamila Poloczka poznać technikę 
biegu i dowiedzieć się, jak przygotować się między 
innymi do suszeckiej „Leśnej Piątki”.

Szczegółowe informacje o „Leśnej Piątce” oraz 
o treningach pojawią się na stronie internetowej 
www.hala-suszec.pl.

GOS Suszec
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pojawi się pło mień przy spalaniu, kawa łek węgla 
czy drewna musi pod grzać się do ponad 400 stopni 
Celsjusza! Lecz na długo nim do tego doj dzie, paliwo 
zaczyna wydzie lać smo li ste gazy. Jeśli w sąsiedz twie 
jest już źró dło bar dzo wyso kiej tem pe ra tury (np. żar), 
to gazy zapa lają się. Jeśli nie – lecą w komin, osia dają 
po dro dze w postaci smoły i sadzy, a na końcu są 
wdychane przez każdego z nas.

Kolejne pytanie brzmi więc: czy dym komuś 
szkodzi? Oczywiście! Dym to nie tylko nieprzyjemny 
zapach. Bez wątpienia jest on szko dliwy 
zarówno dla tych, którzy go pro du kują, 
jak i dla tych, którzy go wdy chają. Dym 
to naj bar dziej kalo ryczna czę ść pali-
wa – jego pod sta wo wy skład ni k. Jest 
go ok. 30% w węglu kamien nym i aż 
ponad 70% w drew nie. To oznacza, że 
w każ dej tonie węgla jest 300 kg gazów, 
a w tonie drewna ponad 700 kg. Szko-
puł w tym, że te gazy palą się dopiero 
w tem pe ra tu rach rzędu 400-500 stopni 
Celsjusza. Płynie z tego prosty wniosek, 
że kop ce nie powo duje, że znaczną część 
zakupionego paliwa wyrzucamy bez po-
żytku w komin. Trzeba także zdać sobie 
sprawę, że dym jest rako twór czy. Pala-
cze papie ro sów umie rają na raka płuc 
nie z powodu niko tyny, ale przez dym 
papie ro sowy. Dym z drewna i węgla 
nie różni się od niego zna cząco skła-
dem, a jedyna różnica polega na tym, 
że działa wol niej, bo wdy chamy go 
w dużym rozrzedzeniu. Co znajduje się 
w dymie? Na przykład benzo(a)piren, 
który powoduje raka. Przeciętny okres 
między pierwszym kontaktem z tym 
silnym czynnikiem rakotwórczym a po-
wstaniem zmian nowotworowych wy-
nosi ok. 15 lat. Benzo(a)piren kumuluje 
się w organizmie, przenikając do niego 
głównie poprzez płuca razem z pyłami. 
Uszkadza on także nadnercza, wątrobę, 
układ odpornościowy i krwionośny. 
Upośledza również płodność. Badania 
dowiodły też, że narażenie na wyso-
kie stężenia benzo(a)pirenu w okresie 
płodowym mogą skutkować częstszym 
występowaniem u niemowląt objawów 
chorobowych świadczących o zapaleniu 
górnych i dolnych dróg oddechowych, 
a także niższym ilorazem inteligencji 
u starszych dzieci. W dymie z kominów 
powodującym smog znajduje się też pył 
PM2,5 czyli pył zawieszony o średnicy nie 
większej niż 2,5 μm, który uchodzi za naj-
bardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka 
spośród innych zanieczyszczeń atmosfe-
rycznych. Długotrwałe narażenie na jego 
działanie skutkuje skróceniem średniej 
długości życia, a krótkotrwała ekspozycja 
na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powo-
duje wzrost liczby zgonów z powodu 
chorób układu oddechowego i krążenia 
oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków 
wymagających hospitalizacji (nasilenie 
astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabie-
nie czynności płuc, itp.), gdyż tak drobny pył dostaje 
się bezpośrednio przez płuca do krwi. Najgorzej na 
takie zanieczyszczenia reagują osoby starsze i dzieci. 
Szanujmy własne zdrowie!

Dym powstaje, gdy paliwo jest pod grze wane 
i wydziela gazy, ale bra kuje tem pe ra tury lub tlenu, 
aby doszło do ich zapalenia. W typo wym kotle do 
takiej sytu acji może dochodzić po każ dym doło-
że niu świe żego paliwa na ruszt – zwłaszcza jeżeli 
zrobi się to nie pra wi dłowo albo kiedy zasy pie się 
żar zbyt grubą war stwą węgla/drewna. Jest on co 
prawda nagrzany do ok. 1000 stopni Celsjusza, ale 
kiedy zasypuje się go świe żym węglem o tem pe ra-
tu rze poko jo wej, zaczyna się powolne pod grze wa nie 

węgla i wydzie la nie gazów w postaci gęstego gry-
zą cego dymu. Gazy te bar dzo długo nie są spa lane, 
bo nagrza nie gru bej war stwy paliwa do tem pe ra tury 
zapłonu gazów może trwać całymi godzinami! Moż-
na więc wywnioskować, że im bardziej żar zosta nie 
zasy pany, tym dłu żej potrwa „odgrza nie” pale ni ska 
do tem pe ra tury zapłonu. Jeśli zaś do kotła dostaje 
się mało powie trza, wtedy nie ma moż li wo ści, aby 
pale ni sko się rozgrzało i doszło do zapłonu. Prosty 
z tego wniosek, że paliwo będzie się wędzić póki 

wszyst kie palne gazy nie wylecą kominem. Bardzo 
złym pomysłem jest też załadowanie całego kotła 
węglem i zatkanie wszyst kich szy brów. Do paliwa 
musi dostawać się powietrze.

Zatem jak palić czysto węglem i drewnem? Złe 
nawyki w pale niu węglem i drew nem są tak po-
wszechne, że ucho dzą za nor mal ność. Ist nieją jed-
nak lep sze metody pale nia, dzięki któ rym można 
spa lić węgiel i drewno bez dymu czy nieprzyjemnego 
zapachu. Musimy zdać sobie sprawę, że paląc eko-
no micz nie oszczę dzimy opał, czas i pozbywamy się 
wielu pro ble mów w kotłowni. Bardzo często potra-
fimy palić tylko nie eko no micz nie – czyli ładujemy 
duże ilo ści paliwa pro sto na żar. Tem pe ra tura w pale-
ni sku zasy pa nym stertą zim nych kamieni jest zbyt 

niska, aby dym mógł się tam spa lać. Dla tego komi-
nem wyla tują siwe kłęby duszą cego gazu – opa rów 
smoły węglo wej lub drzew nej. Potem wszy scy oddy-
chamy wła snym i cudzym nie spa lo nym paliwem. 
W ten sposób sami się zagazowujemy. Z kolei eko-
no miczne pale nie to bardzo konkretne oszczędności. 
Z wyliczeń wynika, że dzięki rozsądnemu paleniu 
w piecu możemy zaoszczędzić aż ok. 30% opału albo 
osiągnąć znacznie wyż szą tem pe ra turę w domu za 
podobne pie nią dze. Przy tym niewiele ryzykujemy, 

bo zmieniamy tylko spo sób obsługi ko-
tła, a możemy sporo zyskać. 

Jak możemy przeczytać w wielu po-
radnikach, w tym na stronie www.czy-
steogrzewanie.pl:  „Eko no miczne spa la-
nie węgla i drewna to nic odkryw czego. 
Polega na stwo rze niu w pale ni sku takich 
warun ków, aby uwal niane z paliwa gazy 
miały moż li wość się spalać. Wtedy komi-
nem nie ma prawa wyle cieć nic innego 
jak (nie mal) przej rzy ste spa liny. Jest na 
to kilka metod. Są to: 

- Dokła da nie mniej szymi porcjami
Wystar czy mini malna zmiana nawy-

ków, aby tra dy cyjne pale nie („od dołu”) 
uczy nić zno śnym. Kop ce nie przy tym 
spo so bie pale nia jest efek tem wrzu-
ca nia zbyt wiel kiej por cji paliwa na 
zbyt małą por cję żaru. Naj pro ściej więc 
będzie pozbyć się kop ce nia, dokła da jąc 
mniej szymi porcjami.

- Pale nie kroczące
Pale nie kro czące  można nazwać 

pale niem od boku, ponie waż w tym 
przy padku żar wędruje w pozio mie. 
Metoda ta jest nie jako kom pro mi sem 
mię dzy pale niem od góry i typo wym 
(od dołu). Umoż li wia cią głe pale nie 
z dokła da niem, ale kosz tem nie cał kiem 
czy stego spa la nia (wciąż jed nak o niebo 
lep szego niż przy zasy py wa niu żaru gru-
bą war stwą świe żego paliwa).

- Roz pa la nie od góry
Poten cjal nie naj czyst szą i naj efek-

tyw niej szą alter na tywą dla tra dy cyj nego 
spo sobu pale nia jest roz pa la nie od góry. 
Jak to działa? Cała sztuka w roz pa la niu 
od góry to prze nie sie nie war stwy żaru 
z dołu na górę pale ni ska. Budowa kotła 
nie zmie nia się, powie trze nadal pły nie 
spod rusztu ku górze. Jed nak teraz żar 
pomału scho dzi ku dołowi (z równą 
łatwo ścią, jak w pale niu od dołu wędro-
wał ku górze), a dym wydo sta jący się 
z war stwy zim nego jesz cze opału musi 
przejść przez żar, gdzie ulega prak tycz-
nie cał ko wi temu spa le niu. Do komina 
lecą (nie mal) prze zro czy ste spa liny, a ze 
spa le nia dymu powstaje wię cej ciepła.” 

Czy to działa? Jak wynika z wielu 
badań, rozpalanie od góry jest o wiele 
lepsze dla środowiska.  W 2008 r. pro-
wadzono badania, w których sprawdza-
no emi sję róż nych rodza jów kotłów ze 
spa la niem prze ciw prą do wym (czyli ko-

tła gór nego spa la nia roz pa la nego od dołu na węglu 
orze chu) i współ prą do wym (kotła mia ło wego roz pa-
la nego od góry). Mimo że miał jest gor szym pali wem, 
kocioł mia łowy roz pa lany od góry emi tuje 65% mniej 
pyłu i 90% mniej benzo(a)pirenu. Podobne wyni-
ki osiąga kocioł dol nego spa la nia zasi lany węglem 
orzechem.

Obok prezentujemy, jak prawidłowo rozpalać 
piec od góry. Szanujmy siebie, swój czas, pieniądze, 
a przede wszystkim zdrowie. Tak niewielka zmiana 
może mieć wpływ na życie nas wszystkich.

Więcej o metodach i zaletach ekonomicznego 
palenia w piecach można przeczytać na stronie www.
czysteogrzewanie.pl 

Oprac. Monika Panfil
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

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

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich 
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że 
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyj-
nych zarówno w formie elektronicznej, jak i pa-
pierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawo-
wych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący 
wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dla-
tego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą 
na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawie-
nie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju 
zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez 
uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzę-
dziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 
Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny ele-
ment procesu zarządzania bezpieczeństwem publicz-
nym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytu-
cjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również 
optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych 
służb, w szczególności do podejmowania decyzji co 
do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera 
się o informacje skatalogowane w trzech płaszczy-
znach:

- informacje gromadzone w policyjnych syste-
mach informatycznych,

- informacje pozyskiwane od społeczeństwa 
w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatela-
mi, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych itp. lub w trakcie reali-
zowanych debat społecznych poświęconych bez-
pieczeństwu publicznemu,

- informacje pozyskiwane od obywateli (in-
ternautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą 
uwzględniały zarówno wybrane kategorie prze-
stępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w su-
biektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie 
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych 
z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy 
o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: kmzb@policja.gov.pl

Uwaga! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby 

pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach 
należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Uprzejmie prosimy o odpowiedzialne korzysta-
nie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie 

wywoła odpowiednią reakcję Policji. Policja powin-
na zareagować w czasie 5 dni, sprawdzając każde 
zgłoszenie.

Mapa dostępna jest na stronie www.policja.pl 
w zakładce „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” 
oraz na stronie www.mapy.geoportal.gov.pl

  Chcesz zgłosić wykroczenie? Reaguj!
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
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Opłaty za użytkowanie 
wieczyste

Urząd Gminy Suszec przypomina, że opłatę 
roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 
stanowiących własność Gminy Suszec należy wpłacać 
bez wezwania na konto BS Żory o/Suszec nr 15 8456 
1019 2001 0000 0446 0002 w terminie do 31 marca 
każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania 
wieczystego. W tytule przelewu należy wpisać „opłata 
za użytkowanie wieczyste”. Od nieterminowych wpłat 
naliczane będą odsetki ustawowe.

Informacje dotyczące wysokości opłaty można 
użyskać w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarzą-
dzania Nieruchomościami w siedzibie Urzędu Gminy 
Suszec p. 1A lub pod nr. telefonu 32 449 30 73.

Ogłoszenie o sprzedaży
Urząd Gminy Suszec informuje o sprzedaży  

sprzętu medycznego oraz wyposażenia wycofanego 
z użytkowania w NZOZ „Remedium” w Suszcu przy 
ul. Wyzwolenia 2.

Wykaz sprzętu i wyposażenia do sprzedaży: biur-
ka, szafy drewniane i oszklone, stoły i stoliki, kozetki 
lekarskie, wagi osobowe, wiadra, ramy parawanowe, 
fotele biurowe, wieszak stojący, oprawki skiaskopo-
we, okulistyczne, listwa skiaskopowa.

 Oferowany sprzęt i wyposażenie można obejrzeć 
w budynku ośrodka zdrowia, w terminie do 13 marca 
2017 r. (w dni robocze) w godz. 7:30-15:30 – wraz 
z pracownikiem Urzędu Gminy, po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym: 32 449 30 57. Osoby 
zainteresowane zakupem mogą składać oferty ce-
nowe do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 15:30, 
w sekretariacie Urzędu Gminy, w zamkniętych koper-
tach. Kryterium wyboru oferty: najwyższa oferowana 
cena brutto. Szczegółowych informacji udziela Pani 
Barbara Dziącko (pokój nr 2A), telefon: 32 449 30 57. 

Gmina Suszec zastrzega sobie prawo unieważ-
nienia postępowania bez podania przyczyny. Zdję-
cia oferowanego sprzętu można oglądać na stronie 
internetowej www.suszec.pl. 

UWAGA: Podstawą wydania  wyposażenia bę-
dzie wpłata na konto Urzędu Gminy oferowanej kwo-
ty w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia 
o złożeniu najwyższej oferty cenowej.

Dofinansowanie do 
demontażu pokryć 
dachowych zawierających 
azbest (eternit)

W związku z możliwością uzyskania przez 
Gminę dofinansowania ze środków Narodowego  
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu usuwania 
wyrobów azbestowych w 2017 roku informujemy, 
że zainteresowani mieszkańcy, planujący wymianę 
azbestowych pokryć dachowych, mogą zgłaszać 
takie zamierzenie inwestycyjne w Urzędzie Gminy 
Suszec w pok. nr 3 ( tel. 32 449 30 71, 32 449 30 66) 
w terminie do 31 marca 2017 r.

Urząd Gminy Suszec

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

Gmina Suszec przygotowuje opracowanie pro-
gramu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
dla zabudowanych nieruchomości znajdujących się 
poza obszarem aglomeracji gminy Suszec. Miesz-
kańcy gminy, którzy chcą wziąć udział w programie 
proszeni są o złożenie deklaracji do Urzędu Gminy 
Suszec do dnia 15 kwietnia 2017 roku (pokój nr 5).  
Druk deklaracji można pobrać ze strony bip.suszec.
pl, w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Suszec oraz u Sołty-
sów. Złożone deklaracje będą podlegały weryfikacji. 

Wykaz nieruchomości  
do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do pu-
blicznej wiadomości wykazu nieruchomości grunto-
wej, stanowiącej własność Gminy Suszec, przezna-
czonej do sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie 
znajduje się działka o pow. 0,0509 ha oznaczona nr 
742/213 położona w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 
przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. Działka nie spełnia wymogów 
samodzielnej działki budowlanej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Suszec pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub w In-
ternecie www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości 
do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych 
stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczo-
nych do wydzierżawienia w drodze przetargu na 
czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują 

się działka nr 593/29 położona w Suszcu w rejonie 
ul. Szkolnej, działka nr 1280/19 położona w Rado-
stowicach przy ul. Pszczyńskiej oraz działka nr 54 
położona w Mizerowie – dojazd od ul. Ofiar Faszyzmu 
przy granicy ze Studzionką. Działki przeznaczone są 
do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można 
uzyskać w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub na stro-
nie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

Dodatkowe informacje są zamieszczone na stornie 
internetowej bip.suszec.pl w zakładce jak załatwić 
sprawy?->program budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków->deklaracja.

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
składamy serdeczne
życzenia zdrowia,
pomyślności i samych
pięknych chwil.
Życzymy, by uśmiech
rozpromieniał Wasze
twarze i byście zawsze
czuły się doceniane.

Wójt oraz
Rada Gminy Suszec



* 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

Jubiler
SAYMON GOLD

Szymon Czerwiński


