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Wielkanoc
W kwietniu obchodzimy Święta Wielkiej Nocy.
Tradycyjnie już, jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury wraz
z Sołtysem Suszca zapraszają na plenerowy Jarmark Wielkanocny. Tym razem odbędzie się on pod Wiatą św. Krzysztofa przy parafii św. Stanisława B. i M. w Suszcu w Niedzielę
Palmową, czyli 9 kwietnia. Na suszeckim Jarmarku będzie
można zakupić świąteczne smakołyki, jajka, miody, ozdoby
świąteczne czy biżuterię. Będzie też można nabyć idealne

prezenty. Jarmark zacznie się już o 8:00 i potrwa aż do
18:00. W tym czasie zaplanowano wiele atrakcji: warsztaty
rękodzielnicze (na których np. będzie można wykonać
ozdoby świąteczne), rozstrzygnięcie konkursu na kartkę
wielkanocną czy koncert pasyjny w wykonaniu chórów
„Canticum Novum” oraz „Parole Melodiche”.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia
Jarmarku. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie!
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Czas beztroskiego karnawału minął
W końcu lat 90-tych, widząc narastające problemy z obsługą systemu emerytalnego w Polsce,
i przewidując w przyszłości kompletną jego niewydolność, zafundowano ludziom pracy nowy system,
który miał im zapewnić na emeryturze nieustające
wakacje. Jestem pewny, że jego twórcy już wtedy
zdawali sobie sprawę z tego, że wdrażają system,
który docelowo doprowadzi do głodowych emerytur.
Reklamowe spoty, wręcz w 100% uwiarygodnione
poważnymi autorytetami, były przyjmowane przez
naszych rodaków z entuzjazmem, jak wiele innych
populistycznych herezji niemających poparcia w rzeczywistości i możliwościach.
Dziś, po stosunkowo niedługim czasie widzimy,
jak wszyscy, podobnie jak i w wielu innych dziedzinach życia społecznego, zostaliśmy oszukani, a raczej
sami się oszukujemy lub chcieliśmy się dać oszukać,
bowiem do takiego stanu rzeczy tak naprawdę wszyscy się przyczyniamy. „Z pustego nawet Salomon
nie naleje” – ta trudna prawda niestety do nas nie
dociera. Każdy reformowany system wymaga oparcia
w istniejących realiach, a te są dla nas tragiczne. I to
nie tylko dla nas, ale i dla coraz to większej liczby
bogatych państw Europy Zachodniej, jeżeli chodzi
o zabezpieczenie pszyszłości. Od pół wieku trwa tam
budowa samobójczych społeczeństw wskutek zapaści demograficznej. Z punktu widzenia obciążeń
fiskalnych państwa system jest dobry, a dla emeryta
okazuje się katastrofalny w skutkach, bo jakże może
być inaczej. Niegdyś wdrażaliśmy tzw. „system chilijski”. Nasi ekonomiści stawiali go za wzór, chociaż
było bardzo wielu, którzy kategorycznie wskazywali
na jego antyludzki charakter w istniejących realiach
gospodarczych i demograficznych, w jakich jest
wdrażany. System w Chile, podobnie jak w Polsce,
składa się z 3 filarów, przy czym oszczędzanie w 3 filarze jest dobrowolne. Pierwszym i najistotniejszym
czynnikiem, który już dziś i w przyszłości będzie decydował o naszych emeryturach z pierwszego filaru,
jest demografia. To ona była i jest podstawą nie tylko
rozwoju, ale i wysokości naszych przyszłych emerytur. Świat zachodni ten gwałtowny spadek urodzeń
próbował ratować imigrantami. Natomiast czas pokazał, że imigranci zamiast ratować systemy emerytalne czy gospodarkę np. w Niemczech, pogłębiają
problemy, a we Francji jest już permanentny stan
wrzenia, który niczego dobrego nie wróży. Osłabienie naszego narodu i całej Europy wskutek zapaści
demograficznej powoduje odwrócenie procesu kolonizacji. Kiedyś to biali podbijali świat, natomiast
dziś Turcy i Kurdowie kolonizują Niemcy, Algierczycy
Francję, meksykańscy Indianie i Metysi odzyskują
z powrotem południowe Stany USA, a Chińczycy okupują Wybrzeże Zachodnie. Ponadto nasza gasnąca
duchowo cywilizacja może tylko przyglądać się, jak
kolejni koloniści osiedlając się na jej terenach, zachowują swoją religię, więzi społeczne i rodowe. Nie da
się ukryć, że przyszłość to Chiny, bo to dyktuje demografia. Oni na pewno emerytur nam płacić nie będą,
bo sami ich nie mają. Co najwyżej będziemy u nich
wyrobnikami. Ci małogabarytowi Azjaci potrafią bowiem się rozmnażać i pracować w warunkach minimalnego komfortu. Współczesny świat zachodni po
raz pierwszy w historii wszechświata wdrożył i nadal
wdraża teorie, że nie ma organizmów społecznych,
tylko zbiorowiska jednostek dążących do „samorealizacji”. Piękne słowo. Wynika z tego, że dzieciom nie
wolno narzucać poglądów, bo to gwałt na naturze.
A skoro nie można ich kształtować na swoje podobieństwo, to ich posiadanie traci na atrakcyjności.
Z drugiej strony to dziecko jest przeszkodą w „samorealizacji”. Krańcowym przejawem takiego myślenia
jest likwidacja niechcianych dzieci ze względów społecznych, bo to obniża średni dochód na członka
rodziny. (Egoizm to mało powiedziane). Niestety tam,
gdzie dziecko jest traktowane jako obciążenie, społeczeństwa stają się samobójcze, a konflikty wynikłe
z głębokich przemian demograficznych będą miały
największy wpływ na przyszłość świata. Nie dotyczy
to tylko emerytur, ale też szkolnictwa i wielu innych
dziedzin społecznych. To dzieci i wnuki, rodzina od

zawsze były najpewniejszym zabezpieczeniem na
starość. Ta tkanka społeczna nie była narażona na
inflację, bańki spekulacyjne itd.
Z punktu widzenia budżetu państwa system
wdrażany w latach 90-tych bardzo się opłacał, ale
tutaj także myślenie jest krótkowzroczne, bo trzeba
przewidywać wzrost kosztów na Ośrodki Pomocy
Społecznej i wiele zagrożeń związanych ze zubożeniem wielu grup społecznych po osiągnięciu wieku
emerytalnego.
Porównajmy, jak wygląda sytuacja w Chile, gdzie
ten system wprowadzono w 1981 roku, a więc już
dziś mamy tam mnóstwo emerytów korzystających
z tego systemu. Biorąc pod uwagę emerytów, którzy
przechodzą masowo na emerytury, trzeba wiedzieć,
że połowa z nich otrzymuje, średnio licząc na nasze
warunki, 480 zł miesięcznie i to po uwzględnieniu dodatku wyrównawczego, który musiano wprowadzić
dla tych emerytów. Dla kobiet ta średnia jest jeszcze
niższa i wynosi 247,50 zł. Najniższa płaca w Chile to
1450 zł. Dodatek wprowadzono tam w 2008 roku.
Gdyby nie było dodatku do emerytur, chociaż podane wyżej kwoty porażają, to te emerytury byłyby
jeszcze o wiele niższe – średnio o połowę. W Chile ten
system wprowadzali ekonomiści, którzy studiowali
w Ameryce. Skąd my to znamy z lat 90-tych transformacji ustrojowej u nas?
„System chilijski”, który wprowadzono w Polsce,
a na który nie zdecydowało się żadne „poważne” państwo, był praktycznie skazany, tak jak i ten u nas, na
porażkę. System ten promuje bowiem ludzi o stałym
stażu, długoletniej pracy, ciągłym odprowadzaniu
składek (tak popularne umowy śmieciowe u nas
i w Chile na starcie stanowiły o porażce systemu),
wysokich zarobkach (o których również u nas wielu
może tylko pomarzyć). Kobiety dodatkowo obarczone macierzyństwem zostały skazane na głodowe
emerytury. Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku będzie, czekająca również nasz kraj, konieczność głębszego zaangażowania się państwa. I tutaj
rodzi się pytanie: czy będzie je stać na taki wydatek?
A wszystko wskazuje na to, że będzie to coraz trudniejsze – ze względu na demografię i starzenie się
społeczeństwa.
Jeżeli chodzi o drugi filar OFE, to trzeba wiedzieć,
że instytucje finansowe, emerytalne dodatkowo
przejadały gromadzone tam pieniądze stosunkowo wysokimi prowizjami i inwestowaniem środków
w niepewne lub przynoszące straty aktywa. W 2008
roku, w czasie krachu finansowego, utracono znaczną część oszczędności. Jednak obecnie całkowity
powrót do starego systemu jest już niemożliwy, bo
skutkowałoby to załamaniem się całego systemu.
Niestety demografia ma tutaj duże znaczenie, a będzie ona odciskała z biegiem lat jeszcze większe
piętno. Pozostaje tylko interwencja państwa, ale to
będzie zależało od możliwości budżetowych i rozwoju gospodarki.
Kapitał międzynarodowy podważa władzę rządów narodowych. Ogromna większość pieniędzy
w obrocie międzynarodowym to fikcja elektroniczna,
bańka mydlana, która pewnego dnia musi pęknąć.
Tak samo jest z systemem ubezpieczeń społecznych,
którego nie da się utrzymać w obecnym kształcie.
W demokracjach nie da się go też zdemontować, bo
nie można przegłosować coraz liczniejszych emerytów. Tu widać, jak nasza cywilizacja wjechała na
ślepy tor. Czas się opamiętać. Kiedy w krajach OECD
średnio przeznacza się na emerytury około 8% PKB,
to w Chile jest to wydatek tylko 3,2% PKB. Finanse
państwa są w porządku, ale emerytury – głodowe.
W krajach, gdzie demografia jest ujemna, rozwiązaniem łagodnym będzie inflacja bez waloryzacji.
Stopniowo wartość emerytur będzie spadać, a coraz
to słabsi staruszkowie będą coraz to mniej energiczni.
Utrudniony dostęp do medycyny, czas oczekiwania
na wizytę u specjalisty wydłużony do kilku lat... Problem w wielu przypadkach sam się będzie rozwiązywał. Niedługo może być tak, jak w czasach PRL-u:
„Obywatelu, spełnij swój obywatelski obowiązek
i umrzyj”. Obecnie do emerytur państwo dopła-

ca około 50 mld zł, niewiele mniej niż na ochronę
zdrowia. Na obronność wydaje około 30 mld zł. Choć
większość Polaków nie przyjmuje tego do wiadomości, trendy demograficzne spowodują, że ilość
pieniędzy dostępnych na „państwowe” emerytury będzie rosła znacznie wolniej niż liczba przybywających
emerytów. Dzieci rodzi się coraz mniej, a my żyjemy
coraz dłużej. Relacje te grożą spadkiem w ciągu najbliższych lat, i to o połowę ( niezależnie czy to będzie
OFE, ZUS, czy budżet państwa), naszych emerytur.
Trzeba się będzie pogodzić z tym, że państwowa
emerytura pozwoli tylko na nędzne przeżycie. I to
nie raz w samotności, bez wsparcia dzieci, których
się nie ma albo które sa daleko od domu.
Charles Handy przedstawia taką wizję wieku XXI:
„Bandy nędzarzy będą się włóczyć po kraju, jak w Anglii elżbietańskiej, zagrażając prywatnym oazom,
które bogaci zbudują dla siebie pod ochroną prywatnych armii”. A przy naszej demografii ci „prywatni”,
można się spodziewać, nie będą już ludźmi białymi.
U nas, mimo że demografia osiągnęła dno i naród
wymiera, dodatkowo postawiliśmy na wykształcenie masowe, czyli byle jakie. Zapomnieliśmy, że do
ogólnego wykształcenia służą licea, a do wyuczenia zawodu zawodówki, a więc dokładnie te szkoły,
które likwidowaliśmy w niedalekiej przeszłości. To
szkoła średnia jest najważniejszą w powszechnym
systemie edukacji i od niej powinny były rozpoczynać się wszystkie rozważania o kształcie szkolnictwa.
W 1999 roku, kiedy przeprowadzano reformę i tworzono gimnazja, nie zajęto się na poważnie szkołami
średnimi. Dziś widać opłakane skutki tego działania:
kompletny brak fachowców, rosnące rzesze bezrobotnych z dyplomami. Jeżeli chodzi o szkolnictwo,
demografię i ilość szkół, to możemy porównać sobie
oświatę w 2007 i 2012 roku. Według oficjalnych danych koszty państwa przeznaczone na dotowanie
ucznia wzrosły w tym okresie średnio o 2 000 zł. Jeżeli
chodzi o gminy, to te koszty wzrosły o 100%. Dopłaty do szkół i przedszkoli są coraz wyższe, ale jeśli
w pewnym momencie, tak jak w innych dziedzinach,
nie nastąpi rozsądna reorganizacja, to doprowadzi to
do katastrofy szybciej niż myślimy. Od 2003 roku do
2015 roku przybyło bowiem 478 gimnazjów, a liczba
uczniów uległa zmniejszeniu o 0,5 mln – z 1,64 mln
do 1,07 mln. Jak więc widzimy, ilość szkół wzrosła,
a ilość uczniów gwałtownie maleje. I tutaj trzeba sobie zadać kolejne retoryczne pytanie: skąd w przypadku emerytur, znajdą się środki na sfinansowanie
takiego systemu, który chce dalej trwać w swoich
podwalinach? Gdy chodziło o sześciolatki, to protestowaliśmy, gdy chodzi o gimnazja – protestujemy.
Ciągle mówimy o dobru ucznia. Tylko nikt nie bierze
pod uwagę naszych możliwości i nie chce przyjąć do
wiadomości, że jeśli tak dalej pójdzie, to nie będzie
kogo uczyć, a w konsekwencji nie będzie z czego
płacić emerytur, utrzymać służby zdrowia. Laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. Stiglitz
zauważył, że Azja Południowo-Wschodnia odniosła sukcesy gospodarcze, kiedy nie kształciła swojej
młodzieży. Studia opóźniają o 5 lat zatrudnienie młodych i zdolnych. Oczywiście ktoś może nie chcieć
porównywać się z Azjatami. Ale niestety od realiów
świata i rosnących w potęgę narodów i ich ekspansji
nie uciekniemy. Albo przetrwamy, albo zostaniemy
zmiażdżeni przez inne cywilizacje. Nasza polska
duma i głupota w przeszłości nieraz doprowadziły
nas do upadku. Już niedługo możemy się spodziewać
konfliktu między starymi a młodymi. Emeryci będą
bronić praw i przepisów, które ich chronią. Osoby we
wczesnym wieku produkcyjnym będą się oburzać,
że ich zarobki są obciążane kosztami utrzymania cudyzch emerytur. Konflikty już widać na na horyzoncie.
Nie pozostało nam nic innego, jak kolejna reforma
całego systemu i oszczędzanie w tzw. „trzecim filarze”.
A będzie to trudne, bo większość Polaków nie oszczędza na emeryturę i sądzi, że to państwo powinno
się zatroszczyć o przyszłe emerytury albo uważają,
że jest do zbyt odległa przyszłość. Nie zdają sobie
sprawy, że zróżnicowanie form gromadzenia kapitału
emerytalnego, różne sposoby dodatkowego oszczę-
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dzania mogą obniżyć napięcie nie tylko w systemie
finansowym państwa, ale i rozwiązać wiele problemów naszego bytu w przyszłości. Starość przychodzi
szybciej niż nam się wydaje. Trzeba sobie w końcu
uświadomić, że dla tzw. świata cywilizacji zachodniej,
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zaliczanej do zamożnej, już nie odwołalnie nastał czas
postu. Ten naród, który prędzej zda sobie sprawę,
że czas beztroskiego karnawału minął, ma szansę
na przeżycie i godne życie. Sprzeniewierzenie się
założeniom pięknego projektu, który nakreślili dla

Europy 60 lat temu założyciele Unii Europejskiej,
Europy budowanej na korzeniach chrześcijańskich,
będzie nasz kontynent drogo kosztować, jeżeli nie
zmienimy swojego postępowania.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Śmieci pod lupą
Komisja Rewizyjna w marcu zajęła się kontrolą
umów i kosztów związanych z wywozem odpadów
komunalnych oraz ściągalnością opłat od mieszkańców. Komisja m.in. przeanalizowała wyrywkowo
wykaz odebranych pojemników z odpadami zmieszanymi oraz pojemników z popiołem i worków
z odpadami segregowanymi, sporządzonymi przez
firmę „EKO” za miesiąc grudzień 2016 r. Z każdego
sołectwa wybrano do analizy kilka ulic, na których
znalazły się posesje, z których w grudniu nie oddano
żadnych worków z odpadami segregowanymi. Były
to: w Suszcu: ul. Pszczyńska – 14 posesji, ul. Wyzwolenia – 9 posesji, ul. św. Jana – 8 posesji; w Rudziczce:
ul. Szkolna – 17 posesji, ul. Woszczycka – 13 posesji;
w Kobielicach: ul. Borowa – 6 posesji, ul. Jana Pawła
II – 9 posesji; w Mizerowie: ul. Nadrzeczna – 14 posesji, ul. Mleczna – 2 posesje; w Radostowicach: ul.
Czarkowska – 2 posesje, ul. Dworcowa – 13 posesji;
w Kryrach: ul. Nierad – 23 posesje, ul. Kasztanowa
– 4 posesje.
Dotychczas mieszkańcy regularnie uiszczali

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednak pod koniec roku 2016 kwota zaległości
od mieszkańców z tytułu opłaty za wywóz odpadów
wyniosła aż 84 366,30 zł.
Komisja zalecała comiesięczne analizowanie wykazów sporządzanych przez firmę „EKO”, co ułatwi
działania proekologiczne w naszej gminie.
Szpital czy noclegownia?
Radna Irena Muras w czasie Sesji zabrała głos
w sprawie szpitala w Pszczynie. Radna zauważyła,
że szpital w Pszczynie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a sam budynek wymaga remontu.
Zaznaczała także, że często na odział wewnętrzny
przyjmowane są osoby, które powinny znaleźć się
raczej w noclegowni. Pani Muras pytała o możliwość
przejęcia szpitala przez władze powiatowe i apelowała o utworzenie w Pszczynie noclegowni.
- To problem dotyczący zdrowia mieszkańców
gminy i powiatu. Mieszkańcy nie godzą się na takie
leczenie, jakie oferuje szpital. Nie chcą być towarem,
na którym się zarabia – dodawała Radna.
Monika Panfil

Sesja Rady Gminy
Na Sesji Rady Gminy, która odbyła się w czwartek
30 marca br. Radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie:
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy, przyjęcia do realizacji
programów zdrowotnych na rok 2017, dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, określenia kryteriów drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych, dopłat do taryfowych grup odbiorców
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Komisja Rewizyjna przedstawiła
sprawozdanie z kontroli umów i kosztów związanych
z wywozem odpadów komunalnych oraz ściągalności opłat od mieszkańców. Radni dyskutowali też
m.in. o kondycji pszczyńskiego szpitala, potrzebnych
kontrolach domostw mieszkańców, którzy spalają
w piecach śmieci, remontach cząstkowych dróg czy
zakupie nowych wozów bojowych dla jednostek OSP
w naszej gminie.
Programy zdrowotne dla mieszkańców
Wójt Gminy Suszec podjął w tym roku, podobnie
jak w latach poprzednich, działania zmierzające do
dalszej realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy, które nie podlegają refundacji przez
NFZ. Proponowane programy zdrowotne były realizowane w latach 2015-2016 i będą kontynuowane
w latach 2017-2020. Programy te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy
Suszec. Na ten rok przewidziano realizację trzech
programów:
1) „Program profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa”
– jego adresatami są osoby dorosłe w wieku 20 – 55
lat, zamieszkałe na terenie gminy Suszec, u których
stwierdzono powtarzające się bóle kręgosłupa.
2) „Program profilaktyki chodu w wieku 55+”
– adresowany do mieszkańców gminy w wieku 55
– 80 lat, mający na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami chodu.
3) „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy C” – kierowany
do dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka:
dzieci w drugim roku życia oraz młodzieży w wieku 14 lat, które mieszkają w gminie Suszec (roczniki
2003 i 2015).
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Podczas marcowej Sesji Rady Gminy Radni zatwierdzili taryfy, które będą obowiązywały przez najbliższy rok. Dla mieszkańców korzystających z usług
PGK, cena ścieków pozostała bez zmian, a cena wody
uległa niewielkiej podwyżce. Sytuacja ta wynika z faktu, że dotychczas jednym z największych odbiorców
wody była kopalnia „Krupiński”, która obecnie ogranicza swoją działalność. Więcej na temat tych stawek
można przeczytać na str. 18 oraz w kolejnym numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”.
Podczas tego samego spotkania Radni odrzucili
także inną uchwałę. Dotyczyła ona zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy dla JSW
S. A., KWK Krupiński. Komisje Finansów i Gospodarki
Komunalnej wstrzymały się od opiniowania uchwały, a Radni, po dyskusji i wysłuchaniu argumentów,
głosowali w jej sprawie. Ostatecznie, spośród 14
Radnych, 9 wstrzymało się od głosowania, a 5 było
przeciwnych przyjęciu uchwały. Jak argumentował
Radny Szymon Sekta:
- Taryfa proponowana przez JSW wzrosła prawie
2-krotnie w stosunku do poprzednich lat. Jak widać,
likwidacja Kopalni nie odbywa się bezszkodowo, jak
nas zapewniano.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUSZEC
1. O ponowieniu przystąpienia do sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec.
2. O przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778, ze zm.) oraz na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46
pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353,
ze zm.), zawiadamiam:
1) o podjęciu, przez Radę Gminy Suszec, uchwały Nr XXXII/263/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę Nr XX/165/2016 z dnia 31 marca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec. Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec, obejmuje 22 obszary, położone odpowiednio,
w sołectwach: Suszec, Kobielice, Mizerów, Kryry i Radostowice.
W związku z podjęciem, przez Radę Gminy Suszec, ww. uchwały Nr XXXII/263/2017 z dnia 23 lutego 2017
roku zmieniającej uchwałę Nr XX/165/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec, zostało dodanych
kolejnych 8 obszarów objętych zmianą studium;
2) o podjęciu, przez Radę Gminy Suszec, uchwały Nr XXXII/264/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Suszec. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec
polega na:
– ujawnieniu w studium udokumentowanego złoża „Krupiński” w celu jego ochrony,
– wprowadzeniu do studium obszaru górniczego „SUSZEC IV” i terenu górniczego „SUSZEC IV”, zgodnie
z udzieloną koncesją Ministra Środowiska na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Krupiński”.
Ww. uchwały, odpowiednio:
1) uchwała Nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr
XX/165/2016 z dnia 31 marca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec wraz z uzasadnieniem i załącznikami graficznymi;
2) uchwała Nr XXXII/264/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym, są do wglądu w Urzędzie Gminy Suszec, w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania
Nieruchomościami, pokój nr 1A, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia w prasie niniejszego ogłoszenia
– w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie
elektronicznym, na adres siedziby Urzędu Gminy Suszec:
Urząd Gminy Suszec, 43 – 267 Suszec, ul. Lipowa 1, e-mail: gmina@ suszec.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowe projekty zmiany
studium – Wójt Gminy Suszec, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami, pokój nr 1A, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem
telefonu: 32 449 30 50.
Wójt Gminy Suszec
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Zebrania sołeckie – ciąg dalszy
Pod koniec lutego i na początku marca odbyły
się 2 ostatnie zebrania sołeckie – w Mizerowie oraz
w Rudziczce. Na obydwu porządek wyglądał podobnie, jak podczas poprzednich zebrań. 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 swojej miejscowości. Podczas tegorocznych zebrań Wójt Gminy złożył mieszkańcom
sprawozdanie ze swojej działalności w minionym
roku, zaprezentował plany na nadchodzące miesiące,
a także odpowiadał na pytania przybyłych.
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 tegorocznym 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. Wójt podkreślał w swoim wystąpieniu, 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 także
na komunikacji gminnej i powiatowej. W najbliższym czasie planowane są także kolejne inwestycje
w całej gminie. Jedną z większych, możliwą dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej, będzie budowa
lamp hybrydowych 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 zakupów 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 stosowne wnioski.
Podczas spotkań Radny, a zarazem Przewodniczący GSW Damian Gębała zdawał sprawę z działalności Gminnej Spółki Wodnej w tych sołectwach,
w których ona działa.
Zebranie w Mizerowie
W piątek 24 lutego odbyło się zebranie w Mizerowie, na które przybyło 60 mieszkańców tego so-

łectwa. Obecni byli także: Wójt Gminy Suszec Marian
Pawlas, Zastępca Wójta Czesław Smusz, Sekretarz
Gminy Roman Szopa, Radna Natalia Kałuża, Pani Sołtys Lucyna Budziszak, Dyrektorka Szkoły Bogusława
Krutak-Gałuszka, Prezes PGK Mieczysław Malcharek,
Przewodniczący GSW Damian Gębała. Na spotkaniu
obecni byli również przedstawiciele policji.
Na początku wystąpił aspirant Krzysztof Biela.
Zdał sprawę z bezpieczeństwa w naszej gminie, przekonując, że gmina Suszec jest jedną z najbezpieczniejszych w powiecie. Przedstawił też najczęstsze
zagrożenia spotykające mieszkańców Mizerowa:
oszustwa na tle gospodarczym, kolizje drogowe, zagrożenia ze strony nietrzeźwych kierowców, kradzieże. Aspirant namawiał mieszkańców do korzystania
z Krajowej Mapy Zagrożeń.
Następnie głos zabrał Prezes Gminnej Spółki
Wodnej. Przedstawił on ogólną sytuację w GSW oraz
jej stan finansów za rok 2016. W Mizerowie naliczone
składki na rzecz Spółki wyniosły 17969 zł, a od mieszkańców zebrano 8581 zł + wykonawstwo zastępcze
3551 zł, co razem dało 12132 zł, czyli 67% planu.
W ubiegłym roku wykonano wiele robót na terenie
Mizerowa, np. na ulicy Potoczek. Było to możliwe
dzięki wsparciu finansowemu, jakie Spółka otrzymała
od Urzędu Gminy.
Wystąpienie pani Sołtys w głównej mierze dotyczyło finansów. Zdała ona sprawę ze zorganizowanych w zeszłym roku przedsięwzięć. Na 2017 rok
przewidywane są następujące wydarzenia, cieszące
się dużą popularnością także w poprzednich latach:
Piknik Rodzinny oraz „Jesienna Podróż przez Pokolenia”. Łączna kwota, jaką dysponuje Sołtyska i Rada
Sołecka to 7490 zł, a koszt obydwu imprez mieści
się w budżecie.
Podczas zebrania mieszkańcy Mizerowa mieli
szansę zabrać głos i zgłosić uwagi i spostrzeżenia
dotyczące swojej miejscowości. Dużą część spotkania poświęcono komunikacji lokalnej. Po zmianach
w rozkładach jazdy mieszkańcy Mizerowa przez ok.
3 miesiące nie mieli dostępu do komunikacji. Wielu
z nich znacząco odczuło te utrudnienia (zwłaszcza
młodzież dojeżdżająca do szkół). Zastępca Wójta
szczegółowo wyjaśniał mieszkańcom problemy,
które spowodowały opóźnienia w uruchomieniu
komunikacji lokalnej. Rozmawiano także o chodnikach, nowych przepisach dotyczących wycinki
drzew, działaniach PGK w Mizerowie, oświetleniu
ulic, niedrożnych rowach, powodujących zalewanie
posesji oraz o złym stanie niektórych ulic. Włodarze
obiecali zająć się najbardziej nagłymi potrzebami.

Zebranie w Rudziczce
Na ostatnim z zebrań, które odbyło się w piątek 3 marca, pojawili się: Wójt Gminy Suszec Marian
Pawlas, Zastępca Wójta Czesław Smusz, Sekretarz
Gminy Roman Szopa, Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Urbanek, Radny Henryk Pruciak, Sołtys Stanisław Godziek, Dyrektorka ZSP Magdalena Merkel,
Prezes PGK Mieczysław Malcharek. Na sali obecni
byli również przedstawiciele policji. W spotkaniu
uczestniczyło 45 osób.
Na początku głos zabrali przedstawiciele policji.
Aspirant Krzysztof Biela w trakcie spotkania omówił zgłaszane w rejonie zagrożenia i przypomniał
podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wizyta dzielnicowego była też okazją do omówienia nurtujących
mieszkańców problemów i zasad działania Krajowej
Mapy Zagrożeń. W spotkaniu z mieszkańcami Rudziczki dzielnicowego wspierał policyjny profilaktyk.
Poruszyli oni m.in. problem nietrzeźwych kierowców
i nadmiernej prędkości. Obecność i wypowiedzi mundurowych miały uzmysłowić uczestnikom spotkania,
że to właśnie dzielnicowy jest tym, do którego można
w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc. Omówiono także coraz częstsze oszustwa „na wnuczka” i „na
policjanta”. Obecni na spotkaniu przedstawiciele policji przestrzegali przed osobami chcącymi wyłudzić
pieniądze. Zalecali wówczas wzmożoną czujność.
Sołtys Stanisław Godziek zdał sprawę z działań
swoich i Rady Sołeckiej w ubiegłym roku. Zaprezentował także roczny plan finansowy na 2017 rok.
Obejmuje on, podobnie jak rok temu: Dzień Seniora, Festyn Sportowo-Rekreacyjny, Dożynki Sołeckie
– łączny koszt 6000 zł, materiały biurowe (400 zł),
kwiaty i wiązanki okolicznościowe (555 zł). Łącznie
daje to kwotę 6955 zł na imprezy w sołectwie. Dodatkowe środki (4000 zł) zostaną przeznaczone na
zakup 10 ławostołów.
Podczas zebrania padło wiele pytań od mieszkańców. Byli oni bardzo zainteresowani tematem
kopalni i jej przyszłości, a także pojawiającymi się
nadal szkodami górniczymi. Prezesa PGK pytano
o dalsze plany kanalizacyjne dotyczące Rudziczki
oraz o przepompownię przy ul. Szkolnej. Mieszkańcy
chcieli też wiedzieć, jak będzie funkcjonować szkoła
w Rudziczce po 1 września. Pani Dyrektor Magadalena Merkel obszernie wyjaśniła temat zainteresowanym. Poruszono również problem boiska przy
szkole. Pytano i dyskutowano na temat konieczności
zatrudniania tam nadal osoby odpowiedzialnej za
pilnowanie porządku na obiekcie.
Monika Panfil

Ostatnie dwa lata dla naszego budżetu były
bardzo trudnym okresem. Przez niekorzystny dla
gmin górniczych wyrok Sądu Najwyższego dotyczący
podatku od budowli górniczych, który sięgnął lat od
2003 roku, budżet gminy został okrojony o 22 mln zł
wskutek konieczności zwrotu podatku.
Obecnie w sądach nadal toczą się sprawy
o oprocentowanie, a w przypadku niekorzystnych
wyroków gminy będą narażone na kolejne komplikacje finansowe, pomimo że kompletnie nie ponoszą one winy za niejasne prawo. Cieszą się jedynie
kancelarie podatkowe, które zbierają żniwo, tocząc
w imieniu Spółek Węglowych sprawy z gminami.
Oczywiście gminy również ponoszą spore koszty.
Wyjaśnić należy, że to gminy, na terenach których odbywa się eksploatacja, ponoszą największe
konsekwencje w postaci degradacji terenu, środowiska, a ich proporcjonalny udział w fiskalnym
obciążeniu tony węgla jest bardzo niski. Oszczerstwa i nieprawdziwe dane lobby górniczego tylko
rodzą napięcia na linii samorząd – górnictwo. Na te
problemy podatkowe wszystkich gmin górniczych,
w przypadku naszej gminy dochodzą dodatkowo

problemy związane z uszczupleniem dochodów
w związku z przekazaniem kopalni „Krupiński” do SRK
w celu likwidacji. Oczywiście robimy wszystko, aby
ten proces zatrzymać lub znaleźć rozwiązanie, które
by pozwalało w jak najmniejszym stopniu zmniejszyć
dochody gminy.
Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, czym są
dla mniejszych gmin, a i dla Śląska większe zakłady
– kopalnie, które tak naprawdę dają zawsze większą
część dochodu do budżetów tych gmin. W przypadku
likwidacji kopalni dla górników przewidziano w ustawie urlopy, osłony, przenoszenie na inne kopalnie.
O osłonach dla gmin, w których wskutek działalności
górniczej nastąpiła degradacja terenów i środowiska
oraz wytworzyła się monokultura zawodowa i ulega likwidacji całe otoczenie pracujące dla kopalni,
w ogóle się nie myśli i nie przewiduje się żadnych
zabezpieczeń, pomocy. A to społeczności lokalne
w przypadku zamykania kopalń ponoszą (i poniosły)
największe konsekwencje. Następuje pauperyzacja,
obniżenie standardu życia, wzrost patologii i wiele
ujemnych zjawisk społecznych na terenach, gdzie
kopalnie prowadziły działalność. Były to i są zakła-

Zebrania wiejskie
Coroczne spotkania z mieszkańcami na zebraniach wiejskich dają możliwość przekazania lokalnym wspólnotom istotnych problemów i planów
działania gminy. Odbyte dyskusje i prezentowane
poglądy strony społecznej pozwalają też na wybór
optymalnych rozwiązań.
Jak zawsze najbardziej interesującym tematem
są inwestycje infrastrukturalne. Jednak problemów
i wyzwań, które przed nami stoją jest o wiele więcej.
Najistotniejsze to te związane z kanalizacją i śmieciami oraz, urosły w ostatnich latach do rangi katastrofy
ekologicznej, problem „smogu”.
Oczywiście rozwiązanie tych wszystkich spraw
nie jest zależne tylko od budżetu gminnego, ale
wymaga również wysiłku i zaangażowania oraz poniesienia odpowiednich wydatków ze strony mieszkańców. I tu trzeba powiedzieć, że nie tylko pieniądze
są istotne. Ale w wielu przypadkach zwykłe poczucie
odpowiedzialności za wspólnotę i za swoje zdrowie
(„smog”, ścieki, śmieci), przy odpowiednim postępowaniu i zachowaniu zdrowego rozsądku, mogłyby
się przyczynić do znacznego polepszenia warunków
naszego życia.
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dy, które zatrudniają dużą ilość pracowników oraz
generują sporo miejsc pracy w otoczeniu. Z korzyści
płynących z działania kopalni zawsze korzysta o wiele
większe grono. Szczerze mówiąc kopalnia „Krupiński”
była żywicielką wielu rodzin z gmin naszego województwa, sięgając Żywiecczyzny, Raciborza itd.
Przykładów szkód daleko nie trzeba szukać. Mamy
Wałbrzych, Bytom, Zagłębie, Dąbrowskie itd. U nas,
pomimo że jeszcze kopalnia istnieje, bardzo mocno
odczują to już mieszkańcy osiedla, którzy dotychczas za 1m3 ścieków płacili około 3,80 zł. Obecnie
będzie to już cena ponad 8 zł. Ścieki od tych mieszkańców są odprowadzane na kopalnię, a tam ilość
oczyszczanych ścieków znacznie zmalała, a co za tym
idzie, koszt jednostkowy wzrósł gwałtownie. Takie
dodatkowe obciążenia odczujemy wszyscy w wielu
innych dziedzinach naszego życia, gdyby doszło do
scenariusza likwidacji. Wielu kompletnie nie zdaje
sobie z tego sprawy.
Podatek płacony przez kopalnię zawsze stanowił
istotny składnik dochodu naszej gminy. Dla małych
gmin takie zakłady zawsze mają priorytetowe znaczenie jeżeli chodzi o strukturę dochodów. Coroczne
wpływy to około 6 mln zł, a skala wpływu podatku od
nieruchomości od mieszkańców to około 1,5 mln zł.
W ostatnich latach rozwój naszej gminy był
oparty w dużej mierze o środki unijne. Obecnie również o nie się ubiegamy, jednak w przypadku braku
dochodów z kopalni może się okazać, że zabraknie
pieniędzy na wkład własny. Bowiem wielkim obciążeniem naszego budżetu jest szkolnictwo i przedszkola.
Obecnie otrzymujemy subwencję w wysokości około
12 mln zł, a nasze wydatki i koszty utrzymania szkół
i przedszkoli wynoszą około 22 mln zł. A więc dokładamy około 10 mln zł. Tak naprawdę trudno szukać
w tej dziedzinie jeszcze jakichkolwiek oszczędności.
Dopłacamy do ścieków, komunikacji autobusowej,
finansujemy kulturę i sport. Wielkość środków na
dopłaty będzie maleć lub stanie się niemożliwa, gdy
nastąpi obniżka wpływu z podatków. Jeżeli chodzi
o komunikację autobusową, to dopłata jest już znaczna i wynosi ponad 0,5 mln zł, a do pełni zadowolenia
i satysfakcjonującego rozwiązania brakuje jeszcze
bardzo dużo. Sytuację obecnie dodatkowo komplikuje fakt, że jako członek MZK Jastrzębie jesteśmy
zmuszeni trwać w Związku, w którym ostatnio dzieje się wiele niedobrych rzeczy. Od prawie pół roku
Związek ma problem z wyborem Zarządu. Brakuje
chętnych do podjęcia się tych obowiązków. W przypadku tego Związku widać, jak wielkim problemem
jest porozumienie się między sąsiednimi gminami,
miastami gdy chodzi o współpracę, a problemem
są głównie pieniądze. Nie jest wykluczony rozpad
Związku.
Ze Związku jeszcze nikt nie chce wyjść, bo rozwiązanie MZK na obecnym etapie wiązałoby się
z koniecznością zwrotu znacznej kwoty środków
unijnych. Problem mimo to nabrzmiewa i trzeba
przyznać, że obecne rozwiązania komunikacyjne nie
są satysfakcjonujące dla nikogo. Komunikacja niestety kosztuje i trzeba ją pokryć z pieniędzy wszystkich
podatników. Kolejne samorządy chciałyby wdrożyć
dla swoich mieszkańców przejazdy za symboliczną
opłatą, tylko najlepiej byłoby, gdyby inni się do tego
dołożyli. Ponadto trzeba sobie zdawać sprawę, że
dana gmina musi mieć odpowiedni poziom środków
z podatków, aby dołożyć do komunikacji, by ją dofinansować. Wielu gmin z naszego regionu na to nie
stać. Każda dopłata do czegokolwiek ogranicza środki
na niekiedy bardziej niezbędne zadania, rozwój.
Ważną sprawą jest temat śmieci. Pomimo że wybrana w przetargu firma „EKO” zbiera śmieci, a każdy
mieszkaniec uiszcza opłatę, to nadal trafiają się dzikie
wysypiska oraz spalanie śmieci w piecach. Zaznaczyć
należy, że stawka, która obecnie u nas obowiązuje
jest jedną z najniższych i wynosi 8 zł za odpady segregowane. W tym roku kończy się umowa z firmą
„EKO” i nową cenę wskaże przetarg, który musi zostać rozstrzygnięty do jesieni. Działa PSZOK (Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy
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PGK w Suszcu i planujemy w tym roku jego przebudowę. W związku z niezdyscyplinowaniem części
mieszkańców i zgłaszanymi na zebraniach petycjami,
jak i telefonami do Urzędu Gminy będą wyrywkowo
prowadzone, wraz z policją, kontrole poszczególnych
posesji odnośnie oddawania śmieci, jak i ich segregacji, umów na odbiór ścieków. Wielu mieszkańców
nie posiada pojemników na popiół. Na pewno powoduje to komplikacje co do składowania śmieci
niesegregowanych. Czyżby mieszkańcy czekali, aż
gmina im je zakupi z opłat tych, którzy opalają domostwa gazem? W przypadku poważnych podejrzeń
łamania prawa w tych dziedzinach będą wyciągane
konsekwencje karne. Należy zaznaczyć, że kontrole
posesji nie będą świadczyły o niewywiązywaniu się
mieszkańca z wynikających z przepisów obowiązków,
a będą prowadzone rutynowo i wybiorczo, a docelowo będą dotyczyć wszystkich. W przypadku jakichkolwiek zgłoszeń od mieszkańców o niewłaściwym
postępowaniu sąsiadów, kontrole będą prowadzone
niezwłocznie. Gmina zakupi odpowiednią ilość czujników na kontrolę „smogu” i wyposaży w nie każde
sołectwo.
Oczywiście istnieje dalej problem ścieków.
Mieszkańcy, których obejmuje aglomeracja i gdzie
jest wybudowana sieć zbiorcza, mają obowiązek się
do niej podłączyć. Pozostali mieszkańcy, posiadający
oczyszczalnie przydomowe, muszą spełniać wymagane prawem warunki i posiadać stosowne dokumenty.
Pozostali mieszkańcy, którzy mają szamba, zostaną
poddani kontroli umów zawartych z firmami posiadającymi uprawnienia na wywóz nieczystości ciekłych.
Tutaj również przy okazji skarg oraz zgłoszeń mieszkańców będą prowadzone kontrole.
Często poruszanym problemem jest oświetlenie.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem w pierwszej
kolejności są i będą oświetlane drogi publiczne.
Priorytetem będzie również staranie się o budowę
sygnalizacji świetlnych w niebezpiecznych miejscach
na drogach. Należy zauważyć, że większość dróg na
terenie gminy statusu drogi gminnej nie posiada.
Są to w większości drogi wewnętrzne, usytuowane
na działkach gminnych. Praktycznie każdy by chciał,
żeby dojazd do jego posesji był oświetlony. Ze względu na rozległość terenu i koszt oświetlenia, jest to
nierealne. Nie mówiąc o kosztach inwestycyjnych.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że koszt energii jednej
lampy rocznie to około 400 zł, a koszty te ponoszą
wszyscy podatnicy. Bardzo łatwo policzyć, ile płacimy
podatku od nieruchomości i porównać to z kosztami
eksploatacji 1 lampy. Jest bardzo dużo wniosków
o budowę oświetlenia tam, gdzie są na końcu długiego odcinka drogi 1 czy 2 posesje. Pozostaje pytanie równego traktowania wszystkich oraz tego, czy
stać nas na finansowanie tak rozbudowanej sieci,
czyli praktycznie luksusu? Teoretycznie każdy nasz
podatnik mógłby żądać oświetlenia swojej posesji,
co jest nierealne finansowo.
Mamy przyznane dofinansowania z Unii Europejskiej na lampy hybrydowe (panel fotowoltaiczny
z turbiną wietrzną). Jeżeli nie skomplikuje się sprawa
z wkładem własnym, to w tym roku jest przewidziana
realizacja zabudowy ok. 100 lamp. Mamy również
przyznane dofinansowanie z UE do budowy „mini
elektrowni” o mocy 20 KW z paneli fotowoltaicznych,
która będzie zasilała budynek Urzędu Gminy. Instalacja z paneli fotowoltaicznych zostanie zabudowana
w rejonie Urzędu. Powinna ona przynieść znaczne
oszczędności. Obecnie nie można liczyć na żadne
dopłaty do kotłów C.O. (chociaż gdyby tak naprawdę
było nas stać na to, by przeznaczyć część środków na
to zadanie, to doświadczenia nasze i z innych gmin
świadczą o tym, że to nie rozwiązuje problemu). Dla
wszystkich nigdy nie starczy pieniędzy, a najbardziej
z dopłat skorzystają zawsze ci, których stać na wkład
własny do zakupu kotłów o wskazanych parametrach.
Tutaj niestety większość musi sobie radzić sama, tym
bardziej, że uszczuplenie dochodów z kopalni nie pozwoli na dofinansowanie. Najistotniejsze jest docieplenie budynków i tu, jeżeli będzie taka możliwość,
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będziemy się starać o dofinansowanie z zewnątrz.
Jeżeli chodzi o kotły węglowe, w pierwszej kolejności
państwo musi wyeliminować z obrotu paliwa o marnej jakości, aby niemożliwe stało się ich nabycie. To
jest podstawowe zadanie, aby mieszkańcy nie mogli
nabywać paliw złej jakości. Obecnie procedowany
rządowy projekt ma przewidywać wsparcie jedynie
dla najuboższych.
Roboty drogowe będą realizowane ściśle wg
załącznika inwestycyjnego. Po zrealizowaniu tych
ujętych w załączniku inwestycyjnym, będą mogły
być dopiero ujęte nowe zadania. Ilość wykonanych
odcinków dróg będzie zależeć od cen uzyskanych
w przetargach i środków, które w budżecie będą
mogły być na nie przeznaczone.
Istotne inwestycje w infrastrukturze drogowej
przewidziane do realizacji w 2017 roku to:
- w Suszcu przebudowa odcinka ulicy Szkolnej
i Wiosennej oraz, w przypadku otrzymania dofinansowania z FOGR, ukończenie odcinka ul. „boczna Na
Grabówki”,
- ukończenie przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Urzędu Gminy,
- trwa procedura uzyskania pozwolenia na
przebudowę ulicy Stawowej w ramach specustawy
drogowej,
- przebudowa odcinka ulicy Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach,
- przebudowa ulicy Tęczowej w Rudziczce, wykonanie projektu zjazdu z DW 935 do drogi publicznej
E14KDD,
- przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach oraz
przepustów na RBf przy ulicy Wiejskiej i Pochyłej,
- przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Mizerowie,
- rozpoczęcie projektowania ul. Łoskutowej
w Kryrach,
- projektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej
na osiedlu przy ulicy Piaskowej, wykonanie punktów
przystankowych dla komunikacji zbiorczej przy ulicy
Piaskowej.
Zakres inwestycji drogowych może się zwiększyć, gdy będą dodatkowe środki. Bardzo dużym
obciążeniem budżetu jest ponoszenie dużych wydatków na wykup terenu pod drogi, budowa nowych
odcinków sieci wodociągowej czy kanalizacji.
W gminie istnieje problem budownictwa socjalnego. W tym roku gmina planuje rozpocząć budowę budynku na osiedlu w Suszcu z 10 mieszkaniami
o minimalnych powierzchniach użytkowych zgodnie
z prawem (5m2 na osobę). Głównym przeznaczeniem
tego budynku będą lokale dla najbardziej potrzebujących. Będą przeznaczone dla mieszkańców, których
nie stać na utrzymanie mieszkania spółdzielczego lub
innego. Obecnie wdrożono projektowanie budynku
z możliwością jego rozbudowy w przyszłości.
Są w realizacji lub trwają ustalenia odnośnie
do przebudowy sieci elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej dotyczącej działek przy remizie w Suszcu
i Kryrach. Planuje się w tym roku przebudowę tych
sieci, a następnie wdrożenia projektowania przebudowy remiz i realizacja inwestycji. Trzeba podkreślić,
że to strażacy ochotnicy bezinteresownie realizują
wiele bardzo pożytecznych dla gminy zadań, są do
dyspozycji całej wspólnoty w każdej chwili, a w czasie
zagrożenia, jak powódź, pożar, wichury, wypadki drogowe itd. To właśnie oni niosą pomoc w tych trudnych dla nas chwilach i wręcz naszym obowiązkiem
jest, aby posiadali oni minimalne zaplecze, które taką
działalność będzie im umożliwiało. Istnieje również
konieczność zakupu dla nich samochodów pożarniczych, gdyż nie można sobie pozwolić, aby zawodziły,
gdy strażacy udają się na akcję.
Gdy zostanie przyjęty i zatwierdzony przez rząd
program KPOSK (Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych), to zostanie złożony wniosek o dofinansowanie rozbudowy dalszych odcinków kanalizacji w Kryrach i Mizerowie. W tym roku
planujemy wdrożenie programu dofinansowania
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budowy oczyszczalni przydomowych w rejonach
poza aglomeracją.
Gmina otrzymała dofinansowanie z UE i w tym
roku będzie realizowana inwestycja docieplenia budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Kryrach,
termomodernizacja tego obiektu. Otrzymano też
dofinansowanie z UE na budowę boiska z nawierzchnią sztuczną przy tym zespole wraz z infrastrukturą.
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W związku z reformą oświaty pojawiła się konieczność przystosowania istniejących obiektów do
nowych warunków. Obecnie są prowadzone szacunki
kosztów, które trzeba będzie ponieść. Planuje się, że
wyniosą one minimum 1 mln zł. Planuje się ukończyć
prace remontowe dostosowujące do obowiązujących
wymogów ppoż. budynek Urzędu Gminy. Planowane
jest ukończenie remontu pomieszczeń na parterze

budynku Ośrodka Zdrowia i przeniesienie gabinetów
lekarskich na parter.
Życzę sobie, aby te wszystkie zaplanowane zadania zostały w tym roku zrealizowane, a i wierzę, że
rozwiążemy problemy związane z trudnymi dla nas
decyzjami związanymi z kopalnią.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Nowy Proboszcz w Kryrach
tym Uniwersytecie jest z założenia stricte kościelna.
Kiedyś był to jedyny tego typu kierunek w Polsce
i to tam kształcili się księża i siostry zakonne, aby
później uczyć kleryków i młodsze siostry. Uznano,
że trzeba troszczyć się o Muzykę Kościelną, stąd wciąż
kształci się księży w tym kierunku. Niedaleko stąd, bo
w Żorach, aktywnie działa ks. Wiesław Hudek (pomysłodawca Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej
„Fide et Amore”) – także absolwent muzykologii.
Podczas studiów na wspomnianym kierunku wielu
księży – studentów skłania się ku badaniu np. śpiewu
gregoriańskiego. Mnie zaś zainteresowało seminarium z instrumentologii – konkretnie zaś zająłem
się tematem organów kościelnych jako elementu
podtrzymującego śpiew w kościele. A jeszcze precyzyjniej – jedną ze śląskich firm organmistrzowskich,
budującą kiedyś organy na naszym terenie: firmą
Klimosz i Dyrszlag z Rybnika.
Nowiny: Wąska specjalizacja, choć z pewnością
fascynująca.

źródło: Archiwum własne

Od 19 lutego 2017 roku proboszczem Parafii
św. Karola Boromeusza w Kryrach jest ks. dr Krzysztof Kmak.
Ksiądz Krzysztof urodził się 1 lipca 1970 roku
w Wodzisławiu Śląskim w rodzinie Czesława (kolejarza) i Zofii z d. Radzik. Wykształcenie średnie zdobywał w Rybniku. W 1990 roku w Technikum Mechanicznym uzyskał tytuł technika elektryka w specjalności Elektrotechnika Przemysłowa i zdał egzamin
maturalny. W 1991 roku ukończył Szkołę Muzyczną
II stopnia w klasie skrzypiec, uzyskując dyplom muzyka instrumentalisty. W latach 1991-1997 studiował
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra teologii,
a 10 maja 1997 roku w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa
Damiana Zimonia. W tym samym roku rozpoczął posługę jako wikary w parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Katowicach oraz kapelan Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł.
Emila Szramka w Katowicach. Swoje wykształcenie
uzupełniał w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Katowicach i uzyskał w 2001 roku stopień licencjata
w zakresie Teologii Pastoralnej. W 1999 roku został
skierowany na studia magisterskie w Instytucie
Muzykologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia te ukończył w 2004 r.
składając egzamin magisterski na podstawie pracy
pt. „Działalność organoznawcza, dydaktyczna i kompozytorska ks. Roberta Gajdy (1890-1952)”, napisanej
w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii
KUL pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Chwałka.
W tej samej Katedrze kontynuował studia doktoranckie, które 22 października 2007 r. uwieńczyła obrona
pracy doktorskiej pt. „Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag
w śląskie budownictwo organowe. Studium historyczno-instrumentoznawcze”.
W czasie studiów przez osiem lat ks. Kmak
czynnie pomagał w duszpasterstwie, pełniąc funkcję rezydenta w parafii pw. św. Michała Archanioła
w Michałkowicach. W latach 2007-2010 pełnił funkcję
prefekta oraz dyrygenta chóru w Wyższym Śląskim
Seminarium Duchownym w Katowicach. Był także
współredaktorem Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Katowickiej. W latach 2010-2013 był rekolekcjonistą w Domu Rekolekcyjnym im. bpa Stanisława
Adamskiego w Kokoszycach oraz misjonarzem archidiecezjalnym, był również członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej. Od roku 2013 do 18
lutego 2017 r. był kapelanem Domu Prowincjalnego
Sióstr Świętej Jadwigi oraz pomagał duszpastersko
w Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej – Bazylice
Mniejszej pw. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. 19 lutego 2017 r. dekretem Ks. Abpa Wiktora
Skworca został mianowany Administratorem parafii
pw. św. Karola Boromeusza w Kryrach.
Nam ksiądz Krzysztof Kmak opowiada o sobie,
o swoich wrażeniach po pierwszych tygodniach
pracy w Kryrach oraz o planach na nadchodzące
miesiące.
Nowiny: Wybrał Ksiądz bardzo ciekawy kierunek
edukacji – muzykologię.
Ks. Krzysztof Kmak: Właściwie to nie ja wybrałem, ale posłał mnie tam Ks. Abp Damian Zimoń. Dlatego rozpocząłem studia na KUL-u. Muzykologia na

Nowy Proboszcz z Kryr ma wiele pasji

Ks. Krzysztof Kmak: Oczywiście. Moje badania w ramach pracy doktorskiej wynikały ze wcześniejszych zainteresowań, rozwijanych już na etapie
pracy magisterskiej. Wspomagali mnie w nich także
wykładowcy i opiekunowie – wybitni specjaliści, mogący pochwalić się ogromną wiedzą w tym zakresie.
Historia organów jest naprawdę fascynująca i często
mało znana.
Nowiny: Czy obecnie nadal rozwija Ksiądz swoje
zainteresowania i pasje związane z muzyką czy prowadzeniem chóru?
Ks. Krzysztof Kmak: Z konieczności musiały one
być odsunięte trochę na bok. Choć po pierwszych
spotkaniach z Dziećmi Maryi w Kryrach zauważyłem,
że wiele dzieci gra na różnych instrumentach. Może
więc tutaj uda się utworzyć małą orkiestrę? Poza tym
w Kryrach działały już różne muzykujące grupy, np.
grające na gitarach. Nie wykluczam więc utworzenia
chóru, zespołu albo scholi. Na pewno ubogaci to życie parafii i przeżywanie Eucharystii.
Nowiny: Gmina Suszec i Kryry to dla Księdza
zupełnie nowe tereny?
Ks. Krzysztof Kmak: Dotychczas zdarzyło mi
się odwiedzić kościół w Suszcu w ramach festiwalu
„Fide et Amore”. Świątyni i parafii w Kryrach miałem
zaś okazję przyjrzeć się dokładniej dopiero po nominacji. Ziemia pszczyńska nie jest mi jednak zupełnie
obca. Do Wodzisławia jest stąd przecież niedaleko.
Poza tym od dawna znam ks. Dziekana Karola Materę.
Kiedy byłem ministrantem jeszcze w szkole podsta-

wowej, ks. Matera był naszym opiekunem. A wiele lat
później to właśnie ksiądz Dziekan zapisywał mnie do
seminarium, kiedy podjąłem decyzję o kapłaństwie.
Nowiny: Najpierw technikum, potem seminarium i studia. Pełnił Ksiądz też posługę duszpasterską
w wielu różnych miejscach. To długa i ciekawa droga.
Parafia w Kryrach to pierwsza, jaką obejmuje Ksiądz
jako Proboszcz. Jakie są Księdza wrażenia po pierwszym miesiącu posługi?
Ks. Krzysztof Kmak: Zdecydowanie muszę
przywyknąć np. do mieszkania na tak dużym probostwie, ale też do samodzielnego kierowania wspólnotą parafialną. Poprzednio byłem kapelanem Domu
Prowincjalnego Sióstr Świętej Jadwigi i tam miałem
nieco inne obowiązki. Teraz przyzwyczajam się do
nowych zadań i wyznaczam sobie kolejne cele. Mam
sporo pasji, zainteresowań, które chciałbym wykorzystać w mojej posłudze. Myślę o współpracy z innymi duszpasterzami w ramach dekanatu, z lokalnym
ośrodkiem kultury, szkołą oraz różnymi organizacjami działającymi na tych terenach. Chciałbym też
rozwijać swoje dotychczasowe plany. Co do parafii
– bardzo się cieszę z licznej obecności wiernych na
Mszy św. Odnoszę wrażenie, że Kryry to młoda parafia, w której aktywnie działają różne grupy. Jestem
tym bardzo pozytywnie zaskoczony. Duże wrażenie
zrobiła na mnie także szkoła. Muszę powiedzieć, że
ludzie są tutaj bardzo życzliwi i otwarci. Dostrzegam
ogromny potencjał do dalszego działania.
Nowiny: Jakieś konkretne plany?
Ks. Krzysztof Kmak: Dobre rozeznanie na
temat parafii zyskałem dzięki Wizytacji Kanonicznej, która odbywała się u nas końcem lutego tego
roku. Otrzymałem już pewne wytyczne dotyczące
konkretnych zmian, jakie powinny się pojawić np.
w otoczeniu świątyni. Postaramy się je z parafianami
stopniowo i w miarę możliwości realizować. Równocześnie chciałbym wspierać i rozwijać działalność
grup parafialnych, kontynuować to, co już zastałem
w Kryrach. Cieszę się, że spotkałem się z ogromnym
zrozumieniem i wsparciem ze strony parafian – i to
od samego początku. To daje siłę do dalszych starań.
Już nawet udało się nam wskrzesić gazetkę parafialną, pod nowym tytułem – „Karolowy Periodyk”.
Myślę, że to dobra płaszczyzna do kontaktu z wiernymi i rozpowszechniania bieżących informacji. Jeśli
będą takie możliwości, może uda się uczynić z tego
miesięcznika tygodnik.
Nowiny: Miał Ksiądz okazję zobaczyć już część
z naszych lokalnych zespołów ludowych i chórów.
Może na tym polu też uda się współpracować i stworzyć coś interesującego?
Ks. Krzysztof Kmak: Faktycznie, z niektórymi
miałem już styczność. Widać tu ogromny potencjał.
Choć praca z chórem nie należy do łatwych, o czym
mogłem się przekonać pełniąc funkcję dyrygenta
chóru w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym
w Katowicach, cenię takie inicjatywy. Zwłaszcza, kiedy wychodzą one od ludzi. Wiadomo bowiem, że
wtedy będą się oni angażować i działać z pasją.
Nowiny: Życzymy zatem powodzenia w realizacji celów – tych bliższych i dalszych. Dziękuję za
rozmowę.
Ks. Krzysztof Kmak: Dziękuję.
Rozmawiała Monika Panfil
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Zebrania strażackie
W lutym i marcu br. w całej gminie odbywały się
zebrania członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas spotkań, w których uczestniczyli strażacy z OSP oraz
zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy, Sołtysi, Radni, Komendant Gminny ZOSP, Prezes Zarządu Gminnego ZG
OSP, poruszano tematy dotyczące działalności jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie. Każdy
Zarząd przedstawiał sprawozdanie z działalności za ostatni
rok oraz projekt planu finansowego. W Kryrach członkowie
OSP zebrali się już 18 lutego. Podczas spotkania, któremu
przewodniczył Marcin Kudła, poruszono m.in. temat bezpieczeństwa w gminie, długo wyczekiwanego i potrzebnego remontu remizy, ubezpieczenia sprzętu przed kradzieżą. Dużo uwagi poświęcono także potrzebie zakupu
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W Mizerowie
strażacy z OSP spotkali się 4 marca. Rozmawiano tam m.in.
o możliwości pozyskania dodatkowego lokum dla OSP

Mizerów. W Rudziczce spotkanie odbyło się 4 marca. Tematem nadrzędnym było ustąpienie dotychczasowego
Zarządu oraz wybór nowego. W skład nowego Zarządu
weszli: Jacek Szymanowski – Prezes, Czesław Bańka –
Wiceprezes-naczelnik, Marek Marks – Wiceprezes, Michał
Bernert – Zastępca naczelnika, Grzegorz Małysiak – Sekretarz, Dawid Michalik – Skarbnik, Michał Kasperczyk
– Gospodarz, Paweł Paździor – Członek. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Artur Kasperczyk – Przewodniczący,
Agnieszka Sosnowska – Sekretarz, Adrian Porwolik
– Członek. Jako ostatnie odbyło się spotkanie w Suszcu. 26
marca na sali w GOK-u 81 członków OSP oraz goście, w tym
Komendant PSP z Pszczyny, zebrało się, aby przedyskutować działalność OSP z Suszca i całej gminy w ostatnim
roku. Rozmawiano o konieczności budowy nowej remizy
dla OSP z Suszca oraz o zakupie nowego wozu bojowego.
Oprac. Monika Panfil

Drodzy Strażacy!
W dniu 4 maja świętujemy „Dzień Strażaka” –
święto wszystkich, którzy bezinteresownie pełnią
niebezpieczną służbę, spiesząc z pomocą innym.
Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Druhnom
i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej
gminie najserdeczniejsze podziękowania za Waszą
działalność, bezinteresowność oraz nieustanną gotowość do niesienia pomocy. Przyjmijcie życzenia
szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Andrzej Urbanek
oraz Radni Gminy Suszec

Stop pożarom traw!
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie kolejny już raz apeluje o zachowanie
ostrożności oraz rozsądku i nie wypalanie traw! Tylko
w ciągu jednego dnia 16 marca 2017 r. strażacy cztery
razy wyjeżdżali do tego rodzaju zdarzeń!
Za ponad 90% tych pożarów odpowiadają ludzie !
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz
przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Przyczyną ponad 94% pożarów jest
działalność człowieka, gdyż nadal wśród wielu osób
panuje przekonanie, że wypalanie traw powoduje
jej szybszy i bujniejszy odrost, przynosząc więcej
korzyści ekonomicznych.
Nic bardziej błędnego, ponieważ:
1) ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,
2) do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, będących truciznami zarówno
dla ludzi, jak i zwierząt,
3) podczas pożaru powstaje duże zadymienie,
które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia,

z uwagi na możliwość zaczadzenia,
4) wypalanie traw powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do
powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków
drogowych,
5) wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo
szybko, a w przypadku gwałtownej zmiany jego
kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod
kontroli,
6) ogień z nieużytków często przenosi się na
obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne
drzewostany, które po pożarze odradzają się przez
wiele dziesiątek lat,
7) pożary traw powodują również spustoszenie
flory i fauny. Giną rośliny, bezkręgowce, owady, płazy,
gady, dzikie ptactwo, ssaki leśne oraz domowe,
8) każda interwencja to poważny wydatek finansowy dla państwa,
9) w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, bardzo często zaangażowana jest duża ilość
strażaków i sprzętu, który w tym czasie może być
potrzebny do ratowania życia i mienia ludzkiego w
innym miejscu.
POMYŚL, ZANIM TWOJA BEZMYŚLNOŚĆ STANIE
SIĘ PRZYCZYNĄ TRAGEDII !!!
KPPSP w Pszczynie

Kronika policyjna

Wypadek na DW 935 w Kobielicach
15 marca 2017 r. na drodze wojewódzkiej nr 935
(ulica Pszczyńska) w Kobielicach doszło do wypadku
z udziałem czterech pojazdów. Ranne zostały cztery
osoby. Około godziny 12:00 zderzyły się dwa samochody osobowe, samochód dostawczy oraz ciężarówka. W zdarzeniu poszkodowane zostały cztery osoby.
Wszystkie zostały przetransportowane do szpitala.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, przy-

czyną zdarzenia było nieprawidłowe wyprzedzanie.
Wiadomo również, że wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
Mundurowi prowadzą teraz czynności, które pozwolą
określić dokładny przebieg zdarzenia.
Groźny wypadek w Suszcu
16 marca 2017 r. przed południem policjanci
z pszczyńskiej drogówki interweniowali na drodze
wojewódzkiej w Suszcu. Doszło tam do zderzenia
dwóch samochodów dostawczych. 3 osoby wymagały pomocy ratowników medycznych. Na miejsce
wezwano również pogotowie lotnicze.
Zdarzenie odnotowano po godz. 11:00 na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Św. Jana w Suszcu. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że skręcający w lewo
Volkswagen Transporter, kierowany przez 59-letniego mieszkańca powiatu mikołowskiego zderzył się
z Fordem Transitem, prowadzonym przez 35-letniego mieszkańca Żor, który jechał DW 935 w kierunku Żor. Ranne zostały 3 osoby, które podróżowały
Volkswagenem. W akcji ratowniczej brały udział
jednostki straży pożarnej, patrol drogówki, pogotowie ratunkowe i LPR. Przejeżdżający tamtędy kie-

rowcy mogli przez pewien czas odczuć skutki tego
wypadku. Ruch w okolicach tego skrzyżowania był
bowiem nieco utrudniony.
Upadek z drabiny przy remoncie dachu
18 marca 2017 r. o godz. 17:05 w Suszcu podczas wykonywania prac remontowych na strychu,
39-letni mężczyzna, zamieszkały w powiecie pszczyńskim, spadł z drabiny i doznał urazu głowy.
KPP w Pszczynie

źródło: pless.pl

Wypadek motocyklowy na hałdzie
26 marca 2017 r. ok. godz. 11:00 w Rudziczce
na ul. Łąkowej 31-letni mieszkaniec Rybnika uległ
wypadkowi. Mężczyzna, w stanie nietrzeźwości
(1,3 promila) zjeżdżając z nasypu hałdy KWK Krupiński na motocyklu typu Cross marki Yamaha 250
cm, bez tablic rejestracyjnych, przewrócił się, spadł
ze skarpy po czym został przygnieciony przez pojazd.
W skutek zdarzenia doznał złamania żeber oraz wieloodłamowego złamania podudzia lewego. Obrażenia
były na tyle poważne, że rannego zabrało Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Został on przetransportowany do szpitala.

Groźny wypadek w Suszcu

8

KOMUNIKATY / WYDARZENIA

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / KWIECIEŃ 2017

Owocne działania pszczyńskich policjantów
Owocnie zakończyły się ostatnie działania pszczyńskich policjantów, ukierunkowane na zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Z listy poszukiwanych zniknęło aż 5 nazwisk.
W większości spraw, polecenia sądów dotyczyły natychmiastowego doprowadzenia wskazanych osób

do aresztu śledczego. Wśród tych osób znaleźli się
także mieszkańcy naszej gminy.
Zgodnie z poleceniem pszczyńskiego sądu, do
aresztu trafił 27-letni mieszkaniec Kobielic. Spędzi
tam najbliższe dni, rozmyślając nad swoim wykroczeniem popełnionym przeciwko bezpieczeństwu

i porządkowi w komunikacji.
Z listy zniknął również nakaz doprowadzenia 53letniej mieszkanki Suszca. Kobieta na czas wykonała
polecenia sądu i wpłaciła wskazaną kwotę, unikając
w ten sposób kilkudniowego pobytu za kratkami.
KPP Pszczyna

został Dariusz Płonka. Pełny skład Zarządu na najbliższe 2 lata wygląda następująco:
Piotr Tomaszczyk – Prezes,
Dariusz Płonka – Zastępca Prezesa,
Miłosz Ściborski – Sekretarz,
Czesław Czembor – Skarbnik,
Eugeniusz Kempny – członek Zarządu,
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Lechosław Adamaszek, Jan Hoinkis, Krzysztof Porwolik.
Do suszeckiego Koła Pszczelarzy należy obecnie
22 członków oraz 3 członków honorowych, posiadających łącznie 393 ule. Józef Kołodziejczyk, który
zrezygnował ze stanowiska Prezesa, nadal pozostaje
członkiem Koła.
- Przekazałem zarządzanie Kołem Pszczelarzy
w Suszcu w dobre ręce. Piotr Tomaszczyk to odpowiedzialny pszczelarz, hodowca matek pszczelich. Widzę,
że ma dużo pomysłów na dalszą działalność Koła i jego rozwój. Moja praca trwała przez 17 lat i nadszedł
czas, żeby kolejni spróbowali swoich sił. Nie rezygnuję
z członkostwa w Kole, nadal będę zajmował się pszczelarstwem – mówił Józef Kołodziejczyk.
Gratulujemy wyboru nowemu Prezesowi i życzymy owocnej pracy całemu Zarządowi. Działalność suszeckiego Koła można śledzić w Internecie pod adresem: www.kolo-pszczelarzy-suszec.beepworld.pl
Monika Panfil

Podziękowania dla Józefa Kołodziejczyka
źródło: www.kolo-pszczelarzy-suszec.beepworld.pl

5 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła Pszczelarzy w Suszcu.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: honorowy
członek Koła – były Prezes Franciszek Czech, Zastępca
Wójta Gminy Suszec Czesław Smusz oraz Zastępca
Prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy z siedzibą
w Katowicach Maria Loska-Minas. Głównym punktem
zebrania było złożenie rezygnacji z funkcji Prezesa
Koła Pszczelarzy Suszec przez Józefa Kołodziejczyka
oraz wybór nowego Prezesa Koła.
Suszeckie Koło zostało utworzone po staraniach
i dzięki pomocy jego wieloletniego przyjaciela – śp.
Edmunda Gebela (Prezesa Koła Pszczelarzy z Żor).
Już w 1976 r. należało do niego 26 pszczelarzy. Opiekunem Koła przez długi czas był pochodzący z Mizerowa Józef Langer – prekursor pszczelarstwa na
ziemi pszczyńskiej.
W kolejnych latach Koło Pszczelarzy w Suszcu
rozwijało się prężnie i w 1982 r. liczyło sobie już 48
członków. Pierwszym Prezesem Koła był Joachim
Czembor (zm. 12 Sierpnia 1982 r.), następnie jego
miejsce zajął Franciszek Czech, który funkcję Prezesa
pełnił do 2000 r. Od tego czasu przez 17 lat stanowisko Prezesa piastował Józef Kołodziejczyk.
Od 5 marca 2017 r., po jednogłośnym wyborze,
na czele Koła stanął Piotr Tomaszczyk. Jego zastępcą

źródło: Archiwum własne

Nowy Prezes Koła Pszczelarzy

Nowy Prezes Koła Pszczelarzy Piotr Tomaszczyk

Dzień kobiet w Mizerowie
świcie. Cieszę się, że w naszej gminie mocne jest poczucie wspólnoty, dbanie o jedność i rodzinę. To Wasza
zasługa. Życzę, abyśmy w pokoju i spokoju przeżyli następne lata. Dziękuję, że podtrzymujecie tradycję, dbacie o wspólne życie – nie tylko w rodzinach, ale i w całej
miejscowości. Bądźcie silne i kontynuujcie pracę nad
tym, co najważniejsze. Wszystkiego dobrego!
Przed zebranymi wystąpił też Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”. Chociaż w okrojonym składzie,
panie dały naprawdę piękny koncert. Było nastrojowo i odświętnie. Panie, przy pysznym poczęstunku,
prowadząc rozmowy i ciesząc się swoją obecnością,
obchodziły swoje święto.
Dzień Kobiet to doskonała okazja do świętowania. Nie chodzi w nim jedynie o kontynuowanie
tradycji, a raczej o możliwość spotkania oraz o doce-

nienie roli kobiet, pełniących ważną rolę w domach
i w społecznościach.
Monika Panfil

źródło: Monika Panfil

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mizerowie
dbają o tradycję. Jednym z jej przejawów jest coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. To szansa na
wspólne świętowanie w typowo kobiecym gronie.
Dla członkiń Koła to okazja do spotkania, rozmów
i zacieśniania więzi. Nie inaczej było w tym roku.
W sobotę 11 marca w sali remizo-świetlicy w Mizerowie zebrały się członkinie tutejszego KGW, aby
wspólnie uczcić święto wszystkich kobiet. Zaprosiły
także gości – zespół „Mizerowianie” wraz z prowadzącą go Haliną Gryszko oraz Wójta Gminy Suszec
Mariana Pawlasa. Pan Wójt przyniósł świętującym
drobny upominek. Złożył też wszystkim obecnym
życzenia:
- Drogie panie! Życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w tym coraz trudniejszym

Dzień Kobiet w Mizerowie

Dzień kobiet w Kryrach
- Dzień Kobiet to nasza tradycyjna impreza. Spotykamy się tutaj tak licznie, bo wszystkim nam zależy na
spędzeniu razem czasu. Chcemy śpiewać, rozmawiać
i dobrze się bawić. Podchodzimy do życia z humorem
i wierzymy, że wspólnota jest najważniejsza. Myślę,
że podczas takich spotkań powinno być wesoło i na
luzie. Dla nas – kobiet – ważna jest możliwość wyjścia
z domu, oderwania się od codziennych obowiązków.
Dążymy do spotkań, które dają nam wszystkim wiele
radości.
Panie cieszyły się swoją obecnością, doskonale
się bawiły i świętowały swój dzień. Na pożegnanie
każda otrzymała w prezencie żonkile – oznakę zbliżającej się wiosny i ciekawą wersję tradycyjnego
kwiatka, wręczanego z okazji Dnia Kobiet.
Kryrskie KGW działa bardzo prężnie. Jest w nim

sporo młodych członkiń, które z zapałem i energią
realizują różne pomysły i inicjatywy.
Monika Panfil

źródło: Monika Panfil

Panie z KGW w Kryrach lubią ze sobą spędzać
czas i cenią sobie swoje towarzystwo. W ciągu roku nadarza się wiele okazji, aby wspólnie wyjechać,
spotkać się czy wziąć udział w różnorodnych przedsięwzięciach. Członkinie kryrskiego KGW z radością
organizują też zawsze w marcu obchody Dnia Kobiet.
W tym roku spotkały się w czwartek 9 marca w remizo-świetlicy. Dla wszystkich uczestniczek imprezy przewidziano smaczny ciepły posiłek oraz kawę
i ciasto. Panie zasiadły przy przystrojonym wiosennie
stole, aby porozmawiać i spędzić wspólnie czas. Nieformalna atmosfera tego spotkania sprzyjała żartom
i budowaniu radosnego nastroju. Odnosiło się wrażenie, że każda z obecnych czuła się swobodnie i chętnie spędzała czas w towarzystwie swoich koleżanek.
Przewodnicząca Koła Maria Kudła przekonywała:

Dzień Kobiet w Kryrach
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Tłusty Czwartek w Kryrach
Atmosfera panująca tego dnia w remizo-świetlicy wskazywała, że wszyscy obecni na sali oczekiwali
dobrej zabawy. Gwar, przyjazne rozmowy, śmiechy
i żarty towarzyszyły wszystkim zebranym. Prowadzący imprezę muzyk chętnie wdawał się z gośćmi
w zabawne dialogi, zaproponował też tradycyjne
karnawałowe zabawy. Oczywiście, pojawiły się też
tańce – do hitów sprzed lat, jak i do zupełnie nowych, popularnych obecnie piosenek. A szalejące
na parkiecie pary wraz z wokalistą śpiewały dobrze
znane utwory.
Panie z KGW to nie tylko organizatorki i kucharki, ale też doskonałe wodzirejki i animatorki. Podczas „Tłustego Czwartku” wystąpiły w fantazyjnych
strojach, a zebranym zaproponowały liczne atrakcje
i konkursy. Można było wygrać butelkę szampana,
np. za znalezienie w swoim pączku orzecha! Taniec,
śmiech, dobra zabawa i nastawienie uczestników
sprawiły, że „Tłusty Czwartek” w Kryrach okazał się
naprawdę ciekawym i udanym wydarzeniem.

Dzięki KGW, które w Kryrach działa bardzo aktywnie, takie przedsięwzięcia okazują się zawsze dużym sukcesem. Co roku chęć uczestnictwa w „Tłustym
Czwartku” zgłaszają mieszkańcy z całego powiatu
i nikt nie wychodzi stąd rozczarowany. W Kryrach
króluje dobra zabawa i to się liczy. Gratulujemy kolejnej ciekawej i udanej imprezy.
Monika Panfil

źródło: Archiwum własne

Karnawał to czas zabaw, imprez i biesiadowania.
W naszej gminie organizuje się wówczas przeróżne
wydarzenia. Większe i mniejsze imprezy cieszą się
dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców. Pod koniec lutego br. kryrskie Koło Gospodyń
Wiejskich zaprosiło wszystkich chętnych na zabawę
w formie biesiady, połączoną z obchodami Tłustego
Czwartku. Odbywa się ona zawsze w ostatni czwartek karnawału – w tym roku 23 lutego. Jak zawsze,
organizatorki zadbały o menu, a gości chętnych do
wspólnej zabawy nie brakowało.
Blisko 40 osób przybyło w czwartkowy wieczór
na salę remizo-świetlicy. Mieszkańcy Kryr, członkinie
KGW, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości – Suszca, Góry, Goczałkowic, Rownia czy Lędzin
biesiadowali do późnych godzin nocnych. Na stołach
królowały, obowiązkowe tego dnia, kreple, chrust,
chleb ze smalcem i ogórki. Wieczorem zaś podano
pyszny ciepły posiłek. Wszystko, oczywiście, przygotowane rękami gospodyń.

Tłusty Czwartek w Kryrach

Kultura jest dla Ciebie
ważna? Przyjdź na konsultacje!
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu realizuje Strategię Rozwoju Kultury. Przewiduje ona przeprowadzenie m.in. konsultacji społecznych. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców, którzy chcą podzielić się
swoimi spostrzeżeniami, pomysłami i uwagami na
temat rozwoju kultury w naszej gminie na spotkanie,
które odbędzie się 12 maja 2017 r. w GOK-u o godzinie 17:30. Konsultacje przeprowadzi niezależny
ekspert. Jest to doskonała okazja do wyrażenia opinii przez wszystkich, którzy chcą tworzyć kulturę na
lokalnym poziomie i mieć wpływ na ofertę przygotowywaną przez GOK.
GOK w Suszcu

Niech radosne „Alleluja”
będzie dla Wszystkich
mieszkańców Gminy
ostoją zwycięskiej miłości
i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha
towarzyszy Wam w trudzie
każdego dnia,
a radość serca w czasie
zasłużonego odpoczynku.
Na Święta Wielkanocne
życzymy Wszystkim
spokoju serca, wiary, miłości i sił
w Zmartwychwstałym Jezusie.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Urbanek
wraz z Radnymi Gminy Suszec

Dzień Zbira
Dzień Zbira to impreza plenerowa dedykowana
wszystkich dzieciom naszej gminy.
- Tworząc imprezę – Dzień Zbira – chcemy upamiętnić naszą koleżankę – śp. Monikę Zbirowską – wolontariuszkę Klubu Działań Pozytywnych, która uwielbiała pracę z dziećmi – mówi Katarzyna Krzempek.
Dzień Zbira odbędzie się dokładnie w Dzień
Dziecka, czyli 1 czerwca. W czerwcowe popołudnie
zapraszamy dzieci do skorzystania z darmowych
dmuchańców oraz animacji prowadzonych przez
Klub Działań Pozytywnych. Na miejscu pojawi się
także punkt gastronomiczny, w którym będzie można
zakupić m.in. watę cukrową, lody, gofry itp. Impreza odbędzie się na terenie przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Suszcu w godzinach 16:00 – 19:00. Do zobaczenia na Dniu Zbira!
GOK w Suszcu

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Lisowicz-Wala

Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej – zgłoś kandydatkę
Już po raz piąty zostaną wręczone Klejnoty
Ziemi Pszczyńskiej, czyli odznaczenia dla wyjątkowych kobiet, które mogą być wzorem godnym do
naśladowania. Klejnoty przyznawane są w pięciu
kategoriach. Laureatki zostają uhonorowane odznaczeniem, którym jest broszka wzorowana na maneli
– bransolecie z przełomu XVI i XVII wieku. Obecnie
trwają zgłoszenia kandydatek (do 21 kwietnia). Gala
w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego odbędzie
się w maju.
„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” przyznawany jest
za szczególne osiągnięcia kobietom działającym na
rzecz powiatu pszczyńskiego poprzez promowanie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych
i przedsiębiorczych. To podziękowanie za ich codzienną pracę, która inspiruje i mobilizuje innych
do działania.
To przedstawiciele różnych organizacji, instytucji, jednostek, firm, ale także osoby fizyczne zgłaszają
kandydatki do odznaczenia. Spośród nadesłanych
zgłoszeń laureatki wybierze kapituła odznaczenia
w każdej z pięciu kategorii:
Kobieta Biznesu – promuje swoją działalnością
postawę przedsiębiorczą.
Kobieta Społeczna – rozwiązuje problemy społeczności lokalnej i walczy o poprawę jakości ich
życia.
Kobieta Sztuki i Kultury – angażuje się w rozwój
i umacnianie środowiska artystycznego w powiecie.
Kobieta Obyczajów i Tradycji – aktywizuje inne
kobiety, a także krzewi lokalne obyczaje i tradycje.
Kobieta Ziemi Pszczyńskiej – jest kreatywna
i cieszy się zaufaniem środowiska lokalnego.
Wnioski o nominację do odznaczenia można
składać osobiście do 21 kwietnia do godz. 13:30
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie lub listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy
w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23 z dopiskiem „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” (decyduje data
stempla pocztowego).
Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym
wydarzeniu poprzez zgłaszanie kandydatek. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Urząd Pracy
w Pszczynie, a patronat honorowy objął starosta
pszczyński, Paweł Sadza.
Z gminy Suszec nagrodę „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” otrzymały między innymi: Anna Kine, Barbara
Garus czy Barbara Misiak.
Powiat Pszczyński
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Rolnicy szkolili się w starostwie
W zebraniu uczestniczyli m.in. Józef Goraus,
kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie, Anna
Rogala-Romanek kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego oraz Roman Włodarz, prezes
Śląskiej Izby Rolniczej.
Organizatorami wydarzenia byli: Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP
w Pszczynie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Pszczynie
oraz Śląska Izba Rolnicza.
Powiat Pszczyński

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

14 marca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyło się spotkanie informacyjnopromocyjne dla rolników z powiatu pszczyńskiego.
Uczestnicy uzyskali wiedzę m.in. z zakresu zasad
obrotu ziemią czy zmian w dopłatach obszarowych.
Podczas spotkania omówiono zmiany w dopłatach obszarowych, zmiany w programach rolno-środowiskowo-klimatycznym, restrukturyzacji małych
gospodarstw czy zasady obrotu ziemią. Ponadto,
przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawił rolnikom informacje dotyczące
ptasiej grypy.

Spotkanie rolników z Powiatu

Atramentowy wieczór ze Stanisławą Celińską
W sobotę 18 marca na deskach sceny w suszeckim GOK-u wystąpiła Stanisława Celińska wraz
z towarzyszącym jej zespołem. Artystka ta to przede
wszystkim znakomita i wszechstronna aktorka,
występująca w teatrze oraz telewizji. Publiczności
znana jest ze swoich licznych ról. Tym razem jednak
Stanisława Celińska nie występowała jako aktorka,
a wokalistka. Wraz z Maciejem Muraszko i jego zespołem artystka dała w blisko 2-godzinny koncert,
w którym zaprezentowała wiele pięknych, emocjonalnych utworów.
Towarzyszący Stanisławie Celińskiej Maciej Muraszko to wszechstronny muzyk, kompozytor, aranżer
i producent. Współpracował z wieloma artystami,
m.in. z Marylą Rodowicz, Mieczysławem Szcześniakiem, Maciejem Maleńczukiem, Zbigniewem Wodeckim, Kevinem Davisem czy Nippim Noyą. Jest twórcą
muzyki do filmów dokumentalnych i reklamowych
oraz muzyki filmowej, teatralnej oraz współczesnej.
Jak sam twierdzi, z upodobaniem eksperymentuje
z różnymi gatunkami muzyki. Jest założycielem wielu
formacji muzycznych, m.in. Kwartetu A 2 z Krzysztofem Majchrzakiem, zespołu Los Locos, fm mooraho
oraz Psychodancing. Jest producentem muzycznym.
Jedne z otstanich i najnowszych produkcji to albumy
Stanisławy Celińskiej „Atramentowa” i „Atramentowa
– Suplement”.
Stanisława Celińska podczas koncertu w Suszcu
zaprezentowała utwory z płyty „Atramentowa”. Jak

możemy przeczytać o tym albumie, artystka „wciela
się w nim w swoją kolejną wspaniałą rolę – pieśniarki,
która rozumie, o czym śpiewa i wie, jak zaczarować
słuchacza swoim charyzmatycznym głosem. I tylko
w sobie znany sposób potrafi namalować różnorodne aspekty życia, wykorzystując pełną paletę barw
i emocji.” W czasie sobotniego koncertu w Suszcu
publiczność mogła usłyszeć piękne utwory, stworzone specjalnie dla Stanisławy Celińskiej. Teksty do
muzyki Macieja Muraszki napisali: Wojciech Młynarski, Dorota Czupkiewicz, Muniek Staszczyk, Marcin
Sosnowski oraz sama Stanisława Celińska. Pojawiły
się też zaaranżowane na nowo ulubione utwory
artystki – m.in. „Szeptem do mnie mów” J. Korczakowskiego i J. Abratowskiego, „Jej portret” J. Kofty
i W. Nahornego, „Wakacje z deszczem” H. Skalskiej
i K. Szemiotha oraz przebój lat 60-tych - „Manha De
Carnaval” – niezapomniany temat z musicalu „Czarny Orfeusz”. Nie zabrakło także najpopularniejszych
utworów Celińskiej, np. śpiewanej w oryginale wraz
z Muńkiem Staszczykiem piosenki „Wielka słota”.
Każdy, kto uczestniczył w koncercie artystki
w Suszcu, mógł przeżyć niesamowity, pełen emocji
wieczór. Stanisława Celińska występowała na scenie
z 8-osobowym zespołem utalentowanych muzyków.
Wielość instrumentów, piękne aranże, mądre i głębokie teksty, a także postać samej artystki – dojrzałej
kobiety, śpiewającej mocnym, głębokim głosem tworzyły nastrój, któremu publiczność bez trudu dała się

uwieść. Obok utworów spokojnych, zmuszających do
refleksji, w repertuarze Stanisławy Celińskiej znalazły
się piosenki lżejsze i optymistyczne, często bardzo zabawne. Sama artystka także okazała się mądrą, pełną
humoru i ciepła osobą. Zdawało się, że z członkami
zespołu łączyły ją więzy przyjaźni i zrozumienia. Udało jej się także nawiązać nić porozumienia z obecną
w GOK-u publicznością. Za jej namową zebrani powtarzali refreny, a nawet całe zwrotki wykonywanych
utworów. Stanisława Celińska zaśpiewała dla suszeckiej publiczności aż 15 utworów i 2 utwory na BIS. To
była prawdziwa muzyczna uczta, której z pewnością
wszyscy obecni tego dnia na koncercie jeszcze długo
nie zapomną!
Dodatkową niespodzianką dla uczestników sobotniego koncertu były upominki ufundowane przez
GOK dla 3 wylosowanych z widowni osób. Gadżety
Gminnego Ośrodka Kultury rozdawano z okazji przypadającego w tym roku 25-lecia GOK-u.
Marcowy wieczór w kolorze „Atramentowej”
okazał się wyjątkowo piękny i dostarczył wszystkim
przybyłym wiele wzruszeń. Doskonała muzyka, poetyckie, głębokie teksty oraz postać Stanisławy Celińskiej złożyły się na doskonały koncert, którego po
prostu nie było można przegapić. To była sztuka na
najwyższym poziomie! Artystka obiecała nawet, że z
chęcią wróci do Suszca przy nadarzającej się okazji.
Już nie możemy się doczekać.
Monika Panfil

Monika Lidke w Suszcu
W niedzielę 19 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu wystąpiła nietuzinkowa postać
– artystka Monika Lidke. Jest to pochodzącą z Lubina
na Dolnym Śląsku, a obecnie mieszkającą w Londynie
wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Jej twórczość
to połączenie jazzu, folku, akcentów polskich, francuskich i latynoamerykańskich. Muzykę Moniki Lidke
cechuje świeżość, a jej wokal zachwyca słuchaczy.
Artystka urodziła i wychowała się w Polsce. Jako
dziecko śpiewała w chórze, a później, jako nastolatka,
studiowała gitarę klasyczną. W 1992 r. wyjechała do
Paryża na studia językowe oraz naukę śpiewu w Paryskiej Wyższej Szkole Spektaklu. W 2005 roku Monika
Lidke przeniosła się do Londynu, gdzie miała szansę
rozwijać swoje umiejętności jako wokalistka jazzowa. Z grupą tamtejszych muzyków nagrała swoją
pierwszą, samodzielnie wydana płytę „Waking up to
Beauty”. Album został ciepło przyjęty przez krytyków
muzycznych oraz prezenterów radiowych w kraju i za
granicą. Marek Niedźwiecki umieścił jedną z piosenek
artystki na składance „Smooth Jazz Cafe” Volume 10
i zadeklarował, że jest fanem Moniki Lidke.
Wokalistka regularnie koncertuje na brytyjskiej
scenie jazzowej, np. w ramach London Jazz Festival
oraz w wiodących klubach – takich jak Jazz Club So-

ho. W maju 2014 roku ukazał się drugi album studyjny artystki, zatytułowany „If I Was to Describe You”. Na
krążku gościnnie wystąpili Janek Gwizdała, Shez Raja
oraz Basia Trzetrzelewska. Nowa płyta Moniki Lidke
ukazała się 17 marca 2017 r. Tutuł trzeciego albumu
studyjnego to „Gdyby każdy z nas...” Tym razem inspiracją dla artystki były teksty poety Andrzeja Ballo,
twórcy, który wydał do tej pory 11 tomików wierszy
oraz kilka sztuk teatralnych. Na nowej płycie Moniki
Lidke gościnnie wystąpili m.in. Dorota Miśkiewicz
czy Krzysztof Napiórkowski.
Twórczość Moniki jest obserwacją życia, a w nim
głównie tego, co najbliższe kompozytorce. Jak mówi
sama artystka:
- Muzyka jest dla mnie jednym z cudów tego świata i dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi wcielać
moje muzyczne marzenia w rzeczywistość. Muzyka,
jak miłość, nigdy nie ustaje…
Jej piękny, delikatny i subtelny głos, otwartość,
umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością
i niesamowita sceniczna swoboda stanowią kwintesencję kobiecego jazzu. Monikę Lidke porównuje się
artystycznie do Stacey Kent (według krytyka muzycznego Marka Duszy).
W Suszcu Monika Lidke wystąpiła w ramach

krótkiej trasy koncertowej, promującej jej ostatni
album. Na scenie wraz z artystką pojawił się Łukasz
Damrych, grający na instrumentach klawiszowych.
Ten duet dosłownie uwiódł suszecką publiczność.
Obecni na koncercie, siedzący przy stolikach, przy
nastrojowym świetle świec, mogli się poczuć jak
w prawdziwym jazzowym klubie. Monika Lidke doskonale wyczuwała nastrój publiczności, a jej piękny
głos oczarował chyba każdego. Nastrojowa i poruszająca muzyka oraz artystka o niebanalnej osobowości, otwarta i towarzyska – to recepta na piękny
koncert. Były momenty humoru, były momenty zadumy. Przede wszystkim jednak udało się Monice
Lidke zbudować niepowtarzalny nastrój i nawiązać
kontakt z publicznością. To zaś zaowocowało tym,
że nikomu nie chciało się opuszczać GOK-u – i to nawet po zakończonym koncercie. Artystka pozostała
z publicznością na sali, pozując do wspólnych zdjęć,
podpisując płyty i rozmawiając z fanami, których grono w naszej gminie na pewno się powiększyło! To był
naprawdę niezwykły wieczór w jazzowym nastroju.
Koncert Moniki Lidke był też dobrym wstępem do
kolejnych imprez – np. w ramach odbywających się
w kwietniu Bluestracji.
Monika Panfil
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Koncert Moniki Lidke

Koncert Stanisławy Celińskiej

17. DZIEŃ
11.06.2017

SUSZCA
Tereny zielone przy GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22

Kamil
Bednarek
atrakcje
nagrody
konkursy
niespodzianki
promocyjne bilety
Szczegółowe informacje w biurze GOK oraz na www.kulturasuszec.pl

KONCERT
PASYJNY
9 kwietnia 2017 godz. 17:00
Koncert odbędzie się w kościele
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu
Wstęp wolny!

Wykonawcy:
Parole Melodiche

pod dyr. Alicji Pastuszki-Koczar,

Canticum Novum

pod dyr. Barbary Garus i Szymona Cichonia

Szymon Cichoń
Organy

W programie:
pieśni pokutne i pasyjne w opracowaniu m.in.
Jacka Glenca, Richarda Dubry, Vica Neesa, György Deák-Bárdosa
oraz utowry organowe
Jana Sebastiana Bacha, Cesara Francka, Mariana Sawy, Łukasza Halka.

KONKURS NA

KRÓTKI FILM O GOK-U

zabawy
zajęcia dla dzieci
od 6 - 12 lat

z gliną

Konkurs skierowany jest do mieszkańców regionu

poniedziałek (co 2 tygodnie)
Termin dostarczenia prac
upływa 26 maja 2017 r.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród odbędzie się 11 czerwca 2017 r.
podczas 17. Dnia Suszca.

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

10 i 24 kwietnia
oraz 8 i 22 maja

w godz. 17:00-18:30
w salce przy parafii
pw. Imienia Maryi w Radostowicach,
ul. Dworcowa 38

prowadzącą: Beata Bąk-Ścierska

cena: 20 zł (1 spotkanie), 30 zł (2 spotkania), 81 zł (karnet na 3 miesiące)
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

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

Konkurs na mikrogranty

Kulturalne Wydobycie
Mieszkasz w gminie Suszec?
\ To konkurs dla Ciebie!
Twój pomysł + nasze pieniądze
= wspólna realizacja
Nabór pomysłów trwa
> do 21 kwietnia 2017

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

23-29.07.2017
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Koszt jednego turnusu: 270 z³
Koszt obydwu turnusów: 500 z³
Zajêcia dla dzieci ze szkó³ podstawowych.
W programie: zajêcia sportowe, taneczne,
muzyczne, artystyczne, animacyjne,
wycieczki, basen, kino.
W cenie: wszystkie atrakcje, obiady,
podwieczorki, opieka.

Wakacje
z językiem
angielskim
Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
W programie: zajęcia językowe, warsztaty,
gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.
Koszt: 180 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia,
opieka, ubezpieczenie)
Liczba miejsc ograniczona!

Liczba miejsc ograniczona!
Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiścielub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Informacji o zapisach udziela od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 biuro GOK w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl.

"

"

Sponsorzy:

Partner:

GMINNY
OŚRODEK SPORTU
W SUSZCU

„KŁOPOTY KACPERKA

GÓRECKIEGO SKRZATA”
SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU GRY I LUDZIE
POD WIATĄ ŚW. KRZYSZTOFA PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA
BISKUPA I MĘCZENNIKA W SUSZCU - UL. ŚW. JANA 55

RODZINNY
RAJD ROWEROWY

„Na kole bez gmina”
21 maja 2017 r.
Program rajdu:
14:30 – 15:00 – rejestracja i zbiórka
uczestników przy Hali Sportowej
w Suszcu, ul. Szkolna 130a,
15:00 – 17:00 – trasa: wyrzutnia rakiet
w lesie kobiórskim,
17:00 – wspólne ognisko przy
Muzeum Regionalnym
„Kamojówka” w Suszcu,
ul. Kolonia Podlesie 5.

Organizatorzy:

21 MAJA 2017 GODZ. 11:30 WSTĘP WOLNY!

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

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
i Gminny Ośrodek Sportu

Zapisy na rajd przyjmowane są w biurze GOK w Suszcu,
od pn. do pt. w godz. 8:30 – 19:30. Osoby niepełnoletnie
mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką dorosłych.

WSTĘP
WOLNY!
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„Kropla mej duszy”
II kategoria wiekowa:
młodzież od 13 do 15 lat

III kategoria wiekowa:
od 16 lat oraz dorośli

III miejsce: Natalia Hanusek
„Razem ku szczęściu”

III miejsce: Pola Malinowska
„Rutynowy spektakl”

III miejsce: Igor Łukasik
„Zima”

Twoja dłoń w mojej dłoni.
Moja dusza w twoim sercu.
Twoje usta na mych wargach.
Jesteś na właściwym miejscu.

Spadł puch biały, przykrył góry,
Zmienił się obraz całej natury.
Zieleń odeszła do wiosny w dal,
Nam zaś pozostał na szyi szal.

Z każdym krokiem, bliżej Ciebie.
Z każdym wdechem wciąż Cię czuję.
Jesteś w stanie mi zapewnić.
Wszystko, czego potrzebuję.

Codziennie trzymamy się kurczowo scenariusza życia.
Ubieramy kolorowe maski,
Które mocujemy solidnie, aby na pewno nie opadły.
Z nową twarzą gramy wyznaczoną rolę
Wchodząc na scenę, zwaną codziennością.

Opustoszały nasze boiska,
Lecz życiem tętnią już lodowiska.
Mróz intensywnie uszy nam chłodzi.
My uważamy! Nam to nie szkodzi!

Jesteś dla mnie, ja dla Ciebie.
Ty wciąż trzymasz mnie za rękę.
Dni tak szybko przemijają.
Jestem z Tobą – to jest piękne.

Bardzo lubimy zimowe party,
Na którym królują sanki i narty,
Więc nie czas teraz na fanaberie!
Wszyscy na stoki! Kończą się ferie!

I choć już na mych policzkach
zagościły bruzdy życia.
W swoje spracowane ręce
wciąż przygarniasz mnie z ukrycia.

Zanim wrócimy do szkolnych ławek,
Nim porzucimy sterty zabawek,
Niech nas ogarnie szaleństwo białe!
I pokochajmy zimę na stałe!

Twoja dłoń znów w mojej dłoni.
Moja dusza w Twoim sercu.
Twoje usta na mych wargach.
Razem z Tobą wciąż ku szczęściu.

Poniżej przentujemy zdobywców trzecich miejsc
w konkursie „Kropla mej duszy”.

I kategoria wiekowa:
dzieci od 10 do 12 lat

Kiedy pomylimy tekst,
Zmuszeni jesteśmy do improwizacji, która
Nie zawsze prowadzi do pozytywnych skutków.
Prowadzimy dialogi i dyskusje,
Intrygując widzów,
Udowadniając swoje racje.
Pokazujemy lepszą stronę,
Aby zawsze stać w świetle reflektorów
Lub wręcz przeciwnie, by czaić się w cieniu.
Rodzimy się na scenie,
Rzuceni na głęboką wodę.
Schodząc z niej, kończymy swój debiut.
Tylko
Czy warto być aktorem w czyimś przedstawieniu?

Zapraszamy do Galerii OKO w suszeckim GOK-u,
gdzie po raz kolejny odbywa się wystawa prac Mariusza Gruszki – pochodzącego ze Strumienia artysty-fotografika.
Artysta przyznaje, że fotografia to jego pasja
i sposób na szczęśliwe życie. Pracy z aparatem uczył
się od Marii Śliwy oraz Piotra Szymona. Mariusz
Gruszka to pomysłodawca i założyciel Grupy Fotograficznej „C41” działającej przy Ośrodku Kultury
w Strumieniu, Stowarzyszenia Form Artystycznych
„SFart” i odbywającego się od siedmiu lat „Sfart Festiwalu”. Na co dzień, wraz z żoną Dagmarą, prowadzi w Strumieniu studio portretowe „studioG” oraz
współpracuje z grafikiem Bartkiem Witkowskim,
tworząc projekty pod szyldem „ultrabrand”.
W obszarze zainteresowań Mariusza Gruszki

znajduje się człowiek. Jak sam zaznacza, lubuje się
w fotografii portretowej i dokumentalnej. Dowodem tych upodobań była m.in wystawa fotografii
pt. „Jesteśmy”, przedstawiająca życie codzienne
mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu.
W październiku ubiegłego roku w GOK-u mogliśmy
podziwiać wystawę zatytułowaną „Okno na…”, ukazującą szczegóły architektoniczne budynków, spotykanych podczas licznych podróży artysty. Tym razem
temat wystawy to „Kalwaria piątek”. Prezentuje ona
osoby uczestniczące w Drodze Krzyżowej prowadzącej kalwaryjskimi Dróżkami. Zdjęcia doskonale
wpisują się w czas Wielkiego Postu. Ukazują wielkopostną zadumę i skłaniają do refleksji. Zapraszamy
do odwiedzenia Galerii OKO i obejrzenia wystawy.
Oprac. Monika Panfil

źródło: Mariusz Gruszka

Wystawa prac Mariusza Gruszki znów w Suszcu

Fragment wystawy Mariusza Gruszki w Galerii OKO

Dni Furmańskie na Słowacji
- Zaczęliśmy je organizować, gdyż ludzie posiadający konie i zajmujący się ich hodowlą wyrazili chęć
wzięcia udziału w takiej imprezie. Od początku jest to
inicjatywa oparta na trójstronnej współpracy: gminy,
ludzi biorących udział oraz profesjonalnych firm, zajmujących się organizacją.
Doskonale widać to w jakości imprezy. Wiele
ciekawych atrakcji, zaangażowanie uczestników i jej
niesłabnąca popularność wśród mieszkańców – także naszej gminy – świadczą o tym, że jest to bardzo
potrzebne i interesujące wydarzenie.
- 5 tysięcy ludzi biorących udział w imprezie i wciąż,
co roku, chętni do ponownego wspólnego świętowania
– dają satysfakcję i wiarę w sens poświęcenia. Zresztą
Wy też do nas wracacie! – dodawał Józef Kondela.
Tegoroczna impreza, jak zwykle, udała się doskonale. Dopisała zimowa, piękna pogoda i uczestnicy.
Wszyscy, którzy wzięli udział w „Dniach Furmańskich”,

mogli się cieszyć tym niezwykłym, ciekawym wydarzeniem. Gratulujemy organizatorom i czekamy na
kolejną edycję tego wydarzenia.
Oprac. Monika Panfil

źródło: www.novot.sk

To już długoletnia tradycja. Co roku w lutym albo
marcu w naszej partnerskiej miejscowości Novot` na
Słowacji odbywają się Dni Furmańskie. Impreza ta
cieszy się zawsze wielkim powodzeniem. Świętują
na niej przede wszystkim hodowcy i miłośnicy koni,
leśnicy i drwale.
W tym roku impreza odbyła się po raz trzynasty
w sobotę 25 lutego 2017 r. Oprócz widowiskowych
konkurencji sprawnościowych, szybkościowych i siłowych z udziałem koni i drwali w obsadzie międzynarodowej, organizatorzy przygotowali dodatkowe
atrakcje: psie zaprzęgi, jazdę na koniach i loterię fantową. Pojawiły się także stoiska, na których licznie
odwiedzający imprezę goście mogli wykonać wiele
pięknych, wykonanych ręcznie przedmiotów.
Dni Furmańskie powstały w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności. Jak mówi o nich Jozef
Kondela:

Dni Furmańskie na Słowacji
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Dzień kobiet z emerytami
- Niech Wam zawsze słońce świeci, a dzisiejszy
dzień radośnie zleci! Składam Wam, drogie panie, najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich Radnych
Gminy Suszec: dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,
radości, miłości i uśmiechu na co dzień. Mówi się, że
świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. I to prawda. Niech każdy kolejny dzień będzie dla Was Dniem
Kobiet! – dodawał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek.
W imieniu wszystkich kobiet kwiaty odebrały:
Dyrektorka Agata Lisowicz-Wala oraz prowadząca
Chór „Pogodna Jesień” Halina Gryszko. Podczas marcowego spotkania wręczono także kwiaty najstarszym członkom Koła. Byli to: Łucja Gałuszka i Konrad Gąsior. Dyplomy dla członków, którzy w tym
roku świętują 80 urodziny, otrzymali: Lidia Urbanek,
Gertruda Godziek i Roman Bołdys. Wręczono też
listy gratulacyjne dla: Elżbiety Baron, Anieli Janik,
Marii Witoszek oraz Gerarda Masnego.
Spotkanie sprawozdawcze to także czas na podsumowanie działalności Koła oraz zapoznanie się
z ciekawymi propozycjami wycieczek i wyjazdów.
Zarząd PZERiI Koło Suszec dba o różnorodną ofertę,

odpowiadającą na potrzeby członków. Wśród propozycji wyjazdów znajdują się pielgrzymki, kilkudniowe wycieczki oraz krajowe i zagraniczne wczasy. Co
więcej, z tych propozycji mogą skorzystać wszyscy
mieszkańcy gminy – nie tylko członkowie Koła. Więcej
szczegółów można uzyskać podczas dyżurów PZERiI
Koło Suszec, odbywających się 2 razy w miesiącu.
Zapraszamy!
Monika Panfil

źródło: Monika Panfil

Co roku Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło Suszec zaprasza wszystkich członków na zebranie sprawozdawcze, połączone z obchodami Dnia Kobiet. Jest to okazja do spotkania, wspólnego świętowania i podsumowania działalności Koła
w minionym roku. Uroczystość zawsze rozpoczyna
msza święta w kościele pw. św. Stanisława B. i M.,
po której goście spotykają się w Gminnym Ośrodku
Kultury. W tym roku z członkami PZERiI 8 marca świętowali: Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek, Dyrektorka
GOK-u Agata Lisowicz-Wala, Ks. Proboszcz Krzysztof
Kmak, Ks. Wikary Krzysztof Bednarek, Sołtys Stanisław
Godziek. W czasie spotkania wystąpił też składający
się m.in. z emerytów Chóru „Pogodna Jesień”.
Tego dnia nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń dla wszystkich kobiet.
- Życzę Wam, drogie panie, dużo zdrowia, szczęścia, wsparcia w waszych rodzinach. Dziękuję za to, co
robicie. To właśnie Wy dbacie o nasze ogniska domowe,
pełnicie ważną funkcję w rodzinach i społeczeństwie.
Przyjmijcie życzenia: sił, wytrwałości i wszystkiego najlepszego na każdy dzień – mówił Wójt Marian Pawlas.

Dzień kobiet z emerytami na sali w GOK-u

Pielgrzymka górników i mieszkańców Suszca do Krakowa
16 i 23 marca 2017 roku spora część mieszkańców, górników i rodzin górniczych naszej gminy skierowała swoje kroki w potrzebie, z nadzieją
uczestnicząc w modlitwie w obronie miejsc pracy
w związku z likwidacją kopalni „Krupiński”. Nie był to
akt rozpaczy, a wołanie o wsparcie duchowne w tych
trudnych chwilach.
Msze święte zostały odprawione w Katedrze
na Wawelu w Krakowie, w miejscu szczególnym dla
Polaków. Bezpośrednio zaangażowały się w organizację tych duchowych potrzeb naszej społeczności:
Ogólnopolski Komitet Obrony Zasobów Naturalnych i „Solidarność” Kopalni Krupiński. W mszach
św. uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Suszca, ale
również z innych rejonów Śląska, jak i z Małopolski,

którym los naszej Ojczyzny głęboko leży na sercu.
Serdeczne podziękowania należą się duchowieństwu
za bezinteresowne wsparcie, za wyrozumiałość i życzliwość i Ziemi Małopolskiej za wsparcie i zrozumienie
nas w trudnych dla nas chwilach. Zewnętrznie poczuliśmy, ile jest ludzi dobrej woli, zupełnie niezwiązanych z naszą ziemią, bezinteresownie walczących
o dobro wspólne.
Bardzo boli, że po raz kolejny mogliśmy doświadczyć pospolitego chamstwa i „…” w tzw. „hejtach” na portalu internetowym po apelu do mieszkańców. Jestem pewny, że ci ludzie nie wiedzą, co
czynią, a co najgorsze, nie potrafią nawet czytać ze
zrozumieniem ogłoszeń i treści ujętych w apelu. Gmina tylko oferowała pomoc w organizacji wyjazdu.

Nie poniosła żadnych kosztów (i nigdy nie było takiej
opcji) związanych z obydwoma wyjazdami. Tylko
zaangażowanie i wola ludzi „dobrej woli”, którym leży
na sercu dobro wszystkich mieszkańców przyczyniły
się do tego, że dostrzeżono szerzej nie tylko nasze
górnicze i pracownicze, rodzinne problemy, ale też
problemy Śląska, Polski. Duży wkład w organizację
obydwu wyjazdów włożyła „Solidarność” Kopalni,
która sfinansowała autokary. Znaczna część mieszkańców udała się do Krakowa własnymi pojazdami.
Serdecznie dziękuję tym, którym dobro naszej
Gminy, Śląskiej i Polskiej Wspólnoty leży na sercu, co
zamanifestowali swoim udziałem, poparciem i zaangażowaniem.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

Punktu Obsługi Podatnika
w Suszcu - zapraszamy

Majowe zaproszenia

Informuje się mieszkańców gminy Suszec, że
w 2017 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych
zostanie przeprowadzona w maju, zgodnie z terminami zamieszczonymi w harmonogramie wywozu
odpadów komunalnych :
- R A D O S TO W I C E 1        - 8 m a j a
- R A D O S TO W I C E 2        - 9 m a j a
- KOBIELICE 1               - 9 maja
- KOBIELICE 2          
  - 10 maja
- SUSZEC 1                    - 10 maja
- SUSZEC 2                 
- 11 maja
- SUSZEC 3             
- 12 maja
- SUSZEC 4               
- 15 maja
- KRYRY                        - 16 maja            
- MIZERÓW 1                - 17 maja
- MIZERÓW 2                 - 19 maja
- RUDZICZKA 1
- 18 maja
- RUDZICZKA 2             - 19 maja
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić
przed posesję w wyznaczonym dniu do godz.
6:00 rano. Odpady wielkogabarytowe to: MEBLE,
WYKŁADZINY PODŁOGOWE I DYWANY. Zbiórka nie
dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
stolarki budowlanej, opon i innego zbędnego sprzętu
domowego, drobnych śmieci oraz odpadów ze szkła,
papy, wełny mineralnej, eternitu itp.
Urząd Gminy Suszec

Informujemy, że Punkt Obsługi Podatnika związany z Akcją PIT obsługiwany przez pracowników US
w Pszczynie czynny będzie w dniach 5 kwietnia 2017
r. (środa) oraz 21 kwietnia (piątek) w godz. od 7:30 do
14:30 w budynku Urzędu Gminy Suszec (pokój nr 1).
W punkcie tym będzie można pobrać druki
zeznań wraz z załącznikami, uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełniania oraz
złożyć zeznanie podatkowe. Pracownicy urzędu będą
również służyć pomocą w elektronicznym przesyłaniu zeznań (w tym celu podatnicy muszą przynieść
kopię zeznania za rok 2015).
Urząd Gminy Suszec

Dyżur w celu wypełniania
wniosków
Informujemy, że dyżur w celu wypełniania wniosków obszarowych na rok 2017 odbywa się w każdy wtorek w godz. 9:00 – 11:00 w budynku GOK
w okresie 15.03-15.05.2017 r. w sali nr 67. Istnieje możliwość konsultacji lub wypełnienia wniosku w innym terminie w biurze PZDR w Pszczynie
na ul. Kopernika 14. Informacje pod numerem
tel. 32 210 33 28 w godzinach 7:30 – 15:30.
Urząd Gminy Suszec

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do
udziału w majowych uroczystościach – w tradycyjnej mszy świętej w intencji Dużej i Małej Ojczyzny,
która odbędzie się dnia 3.05.2017 r. w Kościele pw.
św. Stanisława B. i M. w Suszcu oraz w przemarszu
pod pomnik ofiar wojen, powstań, faszyzmu i stalinizmu, aby uczcić pamięć poległych. Majowe święta
to okazja do upamiętnienia wydarzeń ważnych dla
wszystkich obywateli. Zachęcamy do włączenia się
w ich obchody.
Urząd Gminy Suszec

Konkursy - ogłoszenie
Wójt Gminy Suszec ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora następujących szkół:
1) Szkoły Podstawowej w Kobielicach,
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce.
Oferty można składać do 12 kwietnia 2017 r.
do godz. 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Suszec. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa
powołana przez Wójta Gminy Suszec. Szczegółowe
informacje można uzyskać w Gminnym Zespole
Usług Wspólnych w Suszcu. O terminie i miejscu
przeprowadzenia postępowania konkursowego
kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie,
drogą telefoniczną.
Urząd Gminy Suszec
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W dn. 17 lutego 2017 r. w Pyskowicach odbyło
się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy
związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania. Zarząd Związku stwierdził, że należy
podjąć skuteczne działania poprzez wprowadzenie
konkretnych rozwiązań na poziomie województwa
i odpowiednich zmian legislacyjnych o charakterze
ogólnokrajowym (wzorując się np. na rozwiązaniach
stosowanych w Republice Czeskiej). Jednocześnie
uznano za konieczne przywrócenie możliwości dofinansowania kosztów wymiany urządzeń grzewczych
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które
zostały wstrzymane w II połowie 2016 r. Członkowie
Zarządu wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w ustawodawstwie, dotyczących
ograniczenia liczby pełnionych kadencji w jednostkach samorządu terytorialnego. W przekonaniu
Zarządu Związku takie rozwiązanie zawiera szereg
poważnych wad i jest szkodliwe dla samorządności
lokalnej w Polsce, a w konsekwencji prowadzi do jej
osłabienia. Omawiano również kwestie dotyczące
projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mające
wpływ na dostępność świadczeń medycznych w skali
naszego regionu.
Urząd Gminy Suszec

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Młode Obywatelki z KDP

Czy wiesz, kim jest Twój sąsiad? Czym zajmują
się osoby pracujące w urzędzie? Zastanawiasz się czasami, jak będzie wyglądać Twoja miejscowość za parę
lat? Program Młody Obywatel zachęca do poszukania
odpowiedzi na te pytania i inspiruje młodych ludzi
do zorganizowania ciekawego i pożytecznego wydarzenia dla lokalnej społeczności. Realizując ten
projekt młodzi obywatele i obywatelki zyskują doświadczenie, zawierają nowe znajomości i zdobywają
kompetencje przydatne w dorosłym życiu.
Młody Obywatel to ogólnopolski program edukacji obywatelskiej, realizowany od 2010 roku przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK.
W dotychczasowych edycjach programu uczestniczyło ponad 1 150 szkół, niemal 1 500 nauczycieli
i nauczycielek oraz około 12 000 młodych ludzi. Jego
celem jest promowanie wiedzy na temat społeczno-

ści lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym
uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Młody Obywatel to ogólnopolski
program skierowany do młodzieży. W tegorocznej
edycji organizatorzy pragną zachęcić młodych ludzi do szerszego spojrzenia na temat aktywności
obywatelskiej – to nie tylko prawo wyborcze czy
wypełnianie druczków w urzędzie.
Członkowie Klubu Działań Pozytywnych biorą
udział w projekcie Młody Obywatel. Przez jeden semestr szkolny – od marca do czerwca – będą realizować kolejne jego etapy. Pierwszy z nich polegał na
wyborze tematu, którym zajmą się uczestnicy. Można
było zdecydować się na jeden z trzech:
- „Reportaż po sąsiedzku”, którego celem jest
bliższe poznanie sąsiadów: ich historii, pasji, zainteresowań, a następnie przedstawienie zebranych informacji w interesującej formie szerszej publiczności;
- „Urząd od podszewki”, czyli wnikliwe zapoznanie się z funkcjonowaniem dowolnej instytucji w swojej miejscowości oraz otwarcie jej drzwi dla okolicznych mieszkańców/mieszkanek i ich potrzeb;
- „Przyszłość na warsztacie” polegający na prze-

prowadzeniu spotkania przedstawicieli różnych grup
(np. młodzieży, seniorów, sportowców), podczas którego wspólnie można się zastanowić nad wizją swojej
okolicy za 5, 10, 15 lat.
Młodzież z Suszca postanowiła zająć się trzecim
tematem – „Przyszłość na warsztacie”. Jego celem
jest rozwój społeczny i rewitalizacja społeczna różnych ciekawych, a zapomnianych miejsc w swojej
miejscowości. Młodzi obywatele chcą przyjrzeć się
bliżej miejscu, w którym mieszkają i zaproponować
rozwiązania, które pomogą w ożywieniu tej okolicy.
Będą także mieć okazję spotkać się np. z sołtysami
i przedstawić swoje pomysły. Dzięki takiej inicjatywie
nie tylko uda się stworzyć kolejne ciekawe miejsca
w naszej gminie, ale także zaktywizować młodych.
Młodzież poprzez swoje działania będzie miała szansę pogłębić świadomość miejsca, w którym mieszka, ale także budować poczucie odpowiedzialności
i wspólnoty z innymi mieszkańcami.
Młody Obywatel to z pewnością ciekawa i potrzebna inicjatywa. Cieszymy się, że młodzież z Suszca także się w nią włącza.
Oprac. Monika Panfil

Nabór do przedszkoli w 2017 r.
10 kwietnia br. rozpocznie się nabór do przedszkoli gminnych. Będzie on trwał do 21 kwietnia br.
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie
można pobrać bezpośrednio w przedszkolu, w zespole szkolno-przedszkolnym czy też w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Będzie też można
pobrać wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio
ze strony internetowej poszczególnych placówek.
W rekrutacji nie muszą brać udziału rodzice dzieci
z terenu gminy, które już uczęszczają do przedszkoli.
W nadchodzącym roku szkolnym nie zmieniły
się znacząco zasady naboru – kryteria naboru dla
I etapu określa nowa ustawa Prawo oświatowe, a dla
II etapu uchwała Rady Gminy.
Na sesji w dniu 31 marca br. podjęto stosowną
uchwałę w tej sprawie. W dalszym ciągu obowiązuje
zasada pierwszeństwa przyjęcia dla dzieci z terenu
gminy, a jeżeli są wolne miejsca, to można przyjąć
pozostałe dzieci.
W chwili obecnej dysponujemy 545 miejscami
we wszystkich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz 16 miejscami w Niepublicznym punkcie przedszkolnym im. J. Pawła II w Suszcu.
Ze względu na przewidywane ilości chętnych
dzieci do przedszkoli, w szczególności dzieci 3-letnich, przewiduje się utworzenie czwartego oddziału
w Kryrach oraz utrzymanie czwartego oddziału w Mizerowie. Będzie to swego rodzaju rezerwa miejsc dla
wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy.
Zakończenie procesu rekrutacji nastąpi do
10 maja br. i do tego dnia listy kandydatów do przedszkoli – przyjętych i nieprzyjętych – powinny zostać

podane do publicznej wiadomości.
Uchwała Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 r.
określiła kryteria, które, zgodnie z zapisem ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, będą
stosowane po raz pierwszy w naborze na rok szkolny
2017/2018. Uchwała zawiera 4 kryteria uzgodnione
z dyrektorami przedszkoli, które odnoszą się do sytuacji społecznej i rodzinnej rodziców lub opiekunów
prawnych czy rodzica samotnie wychowującego
dziecko. Kryteria te dotyczą: zatrudnienia rodziców/
opiekunów prawnych kandydata (tego, czy jedno/
obydwoje rodzice pracują, uczą się, prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność
gospodarczą); rodzeństwa kandydata (czy będzie
ono kontynuowało naukę w danym roku szkolnym
w placówce, do której jest składany wniosek); korzystania przez rodziców/opiekunów prawnych ze
świadczeń w GOPS.
Ważne jest to, iż przy naborze do przedszkoli nie
ma tzw. „rejonizacji”, a rodzic we wniosku zobowiązany jest wskazać przedszkole pierwszego, drugiego
i trzeciego naboru, co oznacza, iż można zaproponować rodzicowi dziecka również inne przedszkole na
terenie gminy lub też miejsca wolne w niepublicznym punkcie przedszkolnym, jeżeli dysponuje ono
wolnymi miejscami.
W przypadku braku wolnych miejsc w danym
przedszkolu Wójt Gminy zaproponuje rodzicowi inne
wolne miejsce w innej miejscowości. Takie uprawnienia daje ustawa Prawo oświatowe.
Istotne jest też to, że od tego roku od dzieci
6-letnich objętych obowiązkiem wychowania przed-

szkolnego nie może być pobierana opłata za pobyt
w przedszkolu, ponieważ gmina otrzymuje subwencję oświatową na ten cel. Rodzice będą więc uiszczać
jedynie opłatę za posiłki.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego naboru dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018:
1) Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego – od 10 do
21 kwietnia 2017 r. (postępowanie uzupełniające
od 1 czerwca do 9 czerwca 2017 r.)
2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –
do 25 kwietnia do godz. 15:00 (postępowanie uzupełniające do 14 czerwca 2017 r. do godz. 15:00)
3) Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów
prawnych kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego – od 26 kwietnia do
4 maja 2017 r. do godz. 15:00 (postępowanie uzupełniające do 9 czerwca 2017 r. do godz. 15:00)
4) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 5 maja do
10 maja 2017 r. do godz. 15:00 (postępowanie uzupełniające do 23 czerwca 2017 r. do godz. 15:00)
Więcej szczegółów można uzyskać u dyrektora
danej placówki. Formularze i szczegółowe kryteria
naboru można zaleźć na BIP Gminy Suszec, stronach
internetowych placówek oraz na stronie Gminnego
Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu.
GZUW Suszec
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Niższe taryfy za wodę i ścieki
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu
opracowało nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Nowe taryfy
zostały zatwierdzone
uchwałą Rady Gminy
Suszec podczas sesji
w dniu 30 marca br.
i będą obowiązywały
do 30 kwietnia 2018 r. Od 1 maja br. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ulegają nieznacznemu podwyższeniu o 0,17 zł/m3 (brutto), natomiast taryfy za
zbiorowe odprowadzanie ścieków zostają obniżone
szósty rok z rzędu, tym razem o ok. 15,5%. Nieznaczna podwyżka cen wody, pomimo obniżenia przez
Gminę Suszec podatku od nieruchomości oraz racjonalizacji kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
spowodowana jest znacznym spadkiem sprzedaży
wody na rzecz KWK Krupiński. Natomiast znaczny
spadek taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
spowodowany jest przede wszystkim wspomnianą wyżej obniżką podatku od nieruchomości, ale
i również ciągłą racjonalizacją kosztów zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich
kosztów gospodarki wodno-ściekowej (łącznie z podatkiem od nieruchomości i amortyzacją) stawki taryfowe przedstawiono w tabelach.
Ponadto zostały uchwalone stawki opłat za
przyłączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu PGK Sp. z o.o.
w Suszcu. Ulegają one niewielkiej podwyżce. Stawka za przyłączenie do sieci wodociągowej wyniesie
netto 180,08 zł (dotychczas 177,56 zł), zaś brutto
z 8% podatkiem VAT 194,49 zł (dotychczas 191,76
zł). Stawka za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie netto 248,33 zł (dotychczas 245,81 zł),
zaś brutto z 8% podatkiem VAT 268,20 zł (dotychczas
265,47 zł).
Podobnie jak to ma miejsce obecnie, właściciele
nieruchomości przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, a posiadających własne ujęcie wody (studnia),
będą mogli skorzystać z możliwości opomiarowania tego ujęcia, celem rozliczania odprowadzonych
ścieków do kanalizacji sanitarnej, zamiast rozliczenia
ryczałtowego. Oczywiście decyzja o przejściu na taki
system należy do klienta.
Tak więc w przypadku posiadania przyłącza wodociągowego zasilanego wodą z PGK Sp. z o.o. jak
i posiadania własnego ujęcia wody, ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji będzie rozliczona jako
suma wskazań wodomierzy na przyłączu wodociągowym, jak i na własnym ujęciu. W przypadku posiadania wyłącznie własnego ujęcia wody będzie to ilość
wskazana przez wodomierz na tym ujęciu. W przypadku podjęcia decyzji o chęci zabudowy takiego
wodomierza, należy zwrócić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z wnioskiem
o wydanie warunków technicznych jego zabudowy.
W przypadku zaistnienia możliwości zabudowy tego
wodomierza, właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do pokrycia kosztów zabezpieczenia odpowiedniego bezpiecznego miejsca jego zabudowy (np.
przed zamarzaniem) oraz przeróbki instalacji, natomiast PGK Sp. z o.o. ponosi koszty zakupu wodomierza, jego wbudowania w przygotowane miejsce oraz
jego plombowanie, a także późniejszą legalizację.
Rada Gminy Suszec na tej samej sesji uchwaliła
dopłatę do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości netto
5,92 zł do 1 m3 ścieków, zaś brutto 6,39 zł. Dopłatę
Gmina Suszec przekaże Przedsiębiorstwu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Od 1 maja br. będzie obwiązywała również
nowa stawka za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Suszcu przy ul.
Ogrodowej 2. Stawka ta wyniesie netto 7,99 zł/m3
ścieków, zaś brutto z 8% podatkiem VAT 8,63 zł/m3.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że ścieki mogą
być dowożone tylko przez podmioty, które posiadają

odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Suszec, po
podpisaniu z tym podmiotem stosownej umowy.
Jednym z podmiotów, który realizuje usługi wywozu ścieków jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu (tel. 32 212-42-14 lub
44-88-090). Szerzej o konstrukcji taryf w następnym
numerze gazety „Nowiny Suszeckiej Gminy”.
PGK w Suszcu

Tabela 1
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę, stanowiących taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Cena/
Cena/
Wyszczególnienie stawka stawka
Netto Brutto

Jednostka
Miary

Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

1

2

3

4

5

6

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 2-miesięcznym

Cena za 1 m3

6,29

6,79

zł/m3

W1

Stawka opłaty
abonamentowej

21,80

23,54

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

6,29

6,79

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

12,81

13,83

zł/1 m-c

Cena za 1 m3

6,29

6,79

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

22,02

23,78

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

6,29

6,79

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

23,62

25,51

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

6,29

6,79

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

14,62

15,79

zł/1 m-c

Cena za 1 m3

6,29

6,79

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

23,60

25,49

zł/2 m-ce

W2

W3

W4

W5

W6

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 1-miesięcznym

odbiorcy wody
rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia w cyklu 2-miesięcznym
odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 2-miesięcznym,
posiadający dodatkowy wodomierz
do pomiaru ilości wody bezpowrotnie
zużytej
odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 1-miesięcznym,
posiadający dodatkowy wodomierz
do pomiaru ilości wody bezpowrotnie
zużytej
odbiorcy wody
rozliczani na podstawie wodomierza
głównego w cyklu 2-miesięcznym,
posiadający dodatkowy wodomierz do
pomiaru ilości wody pobranej
z własnego ujęcia wody

Tabela 2
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki stanowiących taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Grupa

Opis taryfowej grupy
odbiorców

1

2

K1

dostawcy ścieków niezależnie od ilości
rozliczani w cyklu 2-miesięcznym

K2

dostawcy ścieków niezależnie od ilości
rozliczani w cyklu 1-miesięcznym

Cena/
Wyszczególnienie stawka
Netto

Cena/
stawka
Brutto

Jednostka
Miary

3

4

5

6

Cena za 1 m3

13,39

14,46

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

21,00

22,68

zł/2 m-ce

Cena za 1 m3

13,39

14,46

zł/m3

Stawka opłaty
abonamentowej

10,50

11,34

zł/1 m-c
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Komunikacja lokalna w Gminie Suszec
W dniu 2 marca 2017 r. Międzygminny Związek
Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju zawarł umowę
z Firmą Przewozową „MIKRUS” s.c. z Żor na świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji
w Gminie Suszec na liniach komunikacyjnych:
· L1 - Mizerów-Mizerów-Mizerów
· L2 - Mizerów-Suszec-Mizerów
· L3 - Mizerów-Rudziczka-Mizerów
Komunikacja ruszyła 15 marca br. Busy marki
Mercedes 616D z czerwonymi pasami w dolnej części
nadwozia kursują w dni robocze według poniższego
rozkładu jazdy. Pojazdy są oznakowane w sposób
widoczny dla pasażera z zewnątrz. Posiadają też tablice kierunkowe i oznaczenie linii komunikacyjnej.
Bilety można nabyć u kierowcy w cenie 1 zł
(jednodniowy) i 15zł (miesięczny).

Dodatkowe Informacje można uzyskać u dyspozytora (Pan Waldemar Matysek z Firmy „MIKRUS”)
tel. 601 586 120 lub w Urzędzie Gminy Suszec tel.
32 449 30 74.
Urząd Gminy Suszec

UWAGA! Zmiana rozkładu
jazdy autobusów MZK
Od dnia 15 marca 2017 r. zmianie ulega rozkład
jazdy autobusów MZK.
Dotychczasowy kurs linii 308C na trasie Żory
Dworzec Autobusowy – Mizerów PGR w dni robocze rozpoczynający swój bieg na przystanku Żory
Dworzec Autobusowy o godz. 14:20 zostaje skrócony
i zastąpiony kursem linii 308A na trasie Żory Dworzec
Autobusowy – Suszec Osiedle.
Analogicznie dotychczasowy kurs linii 308C na
trasie Mizerów PGR – Żory Dworzec Autobusowy
w dni robocze rozpoczynający swój bieg na przystanku Mizerów PGR o godz. 15:02 zostaje skrócony i zastąpiony kursem linii 308A na trasie Suszec Osiedle
– Żory Dworzec Autobusowy. Wyjazd z przystanku
Suszec Osiedle o godz. 15:20.

Nowy rozkład jazdy:
Symbol Linii
Nazwa Linii
Długość Linii [km]
Autobus typu

L1
Mizerów –
Mizerów –
Mizerów
6,74
C

L2
Mizerów – Suszec
– Mizerów

ROZKŁAD JAZDY
L2
L2
Mizerów – Suszec –
Mizerów – Suszec –
Mizerów
Mizerów

18,66
B (kursuje w roku szkolnym
2017/2018)
C – (kursuje do początku
roku szkolnego 2017/2018)

18,06
C

18,06
C

L2
Mizerów – Suszec
– Mizerów
18,66
B (kursuje w roku szkolnym
2017/2018)
C – (kursuje do początku
roku szkolnego 2017/2018)

L1
Mizerów –
Mizerów –
Mizerów
6,74
C

L3
Mizerów –
Rudziczka –
Mizerów
23,15
C

Nazwa przystanku
komunikacyjnego
Mizerów sklep
Mizerów Boisko
Mizerów PGR

6:40
6:43
6:46

7:12
7:15
7:18

7:55
7:58
8:01

8:35
8:38
8:41

14:23
14:26
14:29

15:25
15:28
15:31

15:49
15:52
15:55

Kryry Poczta
Kryry SZKOŁA

-

7:20
7:22

8:03
-

8:43
-

14:31
-

-

15:57
-

Kryry Kościół
Kryry Kolonia
Suszec Skrzyżowanie
Suszec Św. Jana

-

7:23
7:25
7:28
7:30

8:05
8:07
8:10
8:12

8:45
8:47
8:50
8:52

14:33
14:35
14:38
14:40

-

15:59
16:01
16:04
-

Suszec Bisam
Suszec II
Rudziczka Sklep
Rudziczka Bar
Rudziczka
Kleszczowska

-

-

-

-

-

-

16:05
16:07
16:08
16:09
16:10

Rudziczka Szkoła
Rudziczka Sklep
Suszec II

-

-

-

-

-

-

16:11
16:12
16:13

Suszec Bisam

-

7:32

8:14

8:54

14:42

-

16:15

Suszec Skrzyżowanie
Kryry Kolonia
Kryry Kościół
Kryry SZKOŁA

-

7:33
7:36
7:38
-

8:15
8:18
8:20
-

8:55
8:58
9:00
-

14:43
14:46
14:48
14:49

-

16:16
16:19
16:21
-

Kryry Poczta
Mizerów PGR

-

7:40
7:42

8:22
8:24

9:02
9:04

14:50
14:52

-

16:23
16:25

Mizerów Boisko
Mizerów Sklep

6:49
6:52

7:45
7:48

8:27
8:30

9:07
9:10

14:55
14:58

15:34
15:37

16:28
16:31

* przystanek będzie obsługiwany
od początku roku szkolnego
2017/2018

* przystanek będzie
obsługiwany od początku roku
szkolnego 2017/2018

Godziny odjazdu

L1, L2, L3 – kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt
Rozkład ważny od 15.03.2017 do 31.12.2017 r.
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Terminarz rozgrywek piłkarskich
Terminarz rozgrywek A klasy sezonu 2016/2017
Czapla Kryry

Terminarz rozgrywek A klasy sezonu 2016/2017
UKS Josieniec Radostowice

Lp.

Przeciwnik

Data i miejsce

Godzina

Wynik

Lp.

Przeciwnik

Data i miejsce

Godzina

Wynik

1.

Iskra II Pszczyna

02.04.17

14:00

1-2

1.

LKS Studzienice

01.04.17

17:00

0-8

2.

Siódemka Tychy

08.04.17

17:00

2.

Iskra II Pszczyna

08.04.17

17:00

3.

Fortuna Wyry

15.04.17

17:00

3.

Siódemka Tychy

15.04.17

17:00

4.

Sokół Orzesze

22.04.17

17:00

4.

Fortuna Wyry

22.04.17

17:00

Sokół Orzesze

29.04.17

17:00

5.

LKS Studzionka

30.04.17

17:00

5.

6.

UKS Josieniec Radostowice

03.05.17

17:00

6.

Czapla Kryry

03.05.17

17:00

7.

Znicz Jankowice

06.05.17

17:00

7.

LKS Studzionka

07.05.17

17:00

8.

Sokół Wola

13.05.17

17:00

8.

Znicz Jankowice

13.05.17

17:00

9.

LKS Rudołtowice-Ćwiklice

20.05.17

17:00

9.

Sokół Wola

20.05.17

17:00

10.

LKS Gardawice

27.05.17

17:00

10.

LKS Rudołtowice-Ćwiklice

27.05.17

17:00

11.

Ogrodnik Cielmice (Tychy)

03.06.17

17:00

11.

LKS Gardawice

03.06.17

17:00

12.

LKS Frydek

11.06.17

17:00

12.

Ogrodnik Cielmice (Tychy)

10.06.17

17:00

13.

Stal Chełm Śląski

15.06.17

17:00

13.

LKS Frydek

15.06.17

17:00

14.

LKS Wisła Wielka

18.06.17

17:00

14.

Stal Chełm Śląski

17.06.17

17:00

15.

LKS Studzienice

24.06.17

17:00

15.

LKS Wisła Wielka

24.06.17

17:00

Terminarz rozgrywek B klasy sezonu 2016/2017
LKS Mizerów

Terminarz rozgrywek IV Ligi grupa II sezonu 2016/2017
GKS Krupiński

Lp.

Przeciwnik

Data i miejsce

Godzina

Wynik

Lp.

Przeciwnik

Data i miejsce

Godzina

Wynik

1.

CZARNI PIASEK

01.04.17

17:00

0-6

1.

MKS Lędziny

11.03.17

15:00

1-0

2.

POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE

09.04.17

17:00

2.

Concordia Knurów

18.03.17

15:30

0-8

3.

KRUPIŃSKI II SUSZEC

17.04.17

17:00

3.

25.03.17

15:30

2-5

4.

UKS WARSZOWICE

23.04.17

17:00

Granica Ruptawa
(Jastrzębie-Zdrój)

5.

LKS WOSZCZYCE

29.04.17

17:00

4.

GKS Radziechowy-Wieprz

01.04.17

17:00

0-3

6.

LKS WISŁA MAŁA

07.05.17

17:00

5.

Polonia Łaziska Górne

08.04.17

17:00

7.

LKS BRZEŹCE

13.05.17

17:00

6.

Orzeł mokre (Mikołów)

15.04.17

13:00

8.

UNIA STARY BIERUŃ (BIERUŃ)

21.05.17

11:00

7.

Szczakowianka Jaworzno

19.04.17

17:30

9.

LKS II GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

28.05.17

17:00

8.

Spójnia Landek

22.04.17

17:00

10.

LEŚNIK KOBIÓR

03.06.17

17:00

9.

Iskra Pszczyna

29.04.17

17:00

11.

POLONIA MIĘDZYRZECZE

11.06.17

17:00

10.

KS Decor Bełk

06.05.17

17:00

12.

ZET II TYCHY

15.06.17

17:00

11.

Unia Racibórz

10.05.17

17:30

13.

MKS II LĘDZINY

18.06.17

17:00

12.

Podbeskidzie II Bielsko-Biała

13.05.17

17:00

13.

Gwarek Ornontowice

20.05.17

17:00

14.

LKS Czaniec

27.05.17

17:00

15.

Drzewiarz Jasienica

31.05.17

18:00

16.

Wilki Wilcza

03.06.17

17:00

17.

Beskid Skoczów

10.06.17

17:00

Terminarz rozgrywek B klasy sezonu 2016/2017
Krupiński II Suszec
Lp.

Przeciwnik

Data i miejsce

Godzina

Wynik

1.

LKS Woszczyce

01.04.17

17:00

3-0

2.

LKS Wisła Mała

09.04.17

17:00

3.

LKS Mizerów

17.04.17

17:00

4.

Unia Bieruń Stary (Bieruń)

23.04.17

17:00

5.

LKS II Goczałkowice Zdrój

30.04.17

16:00

6.

Leśnik Kobiór

06.05.17

17:00

7.

Polonia Międzyrzecze

14.05.17

17:00

8.

ZET II Tychy

20.05.17

11:00

9.

MKS II Lędziny

28.05.17

17:00

10.

Czarni Piasek

03.06.17

17:00

11.

Polonia II Łaziska Górne

11.06.17

17:00

12.

LKS Brzeźce

15.06.17

17:00

13.

UKS Warszowice

18.06.17

17:00

Spotkanie informacyjne – dotacje dla
mieszkańców
Urząd Gminy Suszec planuje zorganizowanie spotkania dla zainteresowanych
mieszkańców naszej gminy w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na
działania w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji (dociepleń) oraz
instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji solarnych czy paneli
fotowoltaicznych). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa
w spotkaniu w Urzędzie Gminy Suszec telefonicznie – tel. 32 449 30 68, e-mailem:
promocja@suszec.pl lub osobiście biuro nr 4 parter w terminie do 21 kwietnia br.
Podczas zgłoszenia prosimy o przekazanie informacji, na jakie przedsięwzięcie
planują Państwo pozyskać dofinansowanie oraz prosimy o pozostawienie danych
do kontaktu (nr tel. lub adres e-mail). Informacje te posłużą do przygotowania
programu spotkania, a także do kontaktu zwrotnego z informacją o miejscu
i czasie spotkania.
Urząd Gminy Suszec

NUMER 4 (273)
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SPORT

Sport
W sobotę 25 marca 2017 r. w Łaziskach Górnych
rozegrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Żaków i Skrzatów w tenisie stołowym. Bardzo dobrze
zagrali w nim chłopcy ze Szkółki w Radostowicach,
poprawiając swoje wyniki z pierwszego turnieju.
Mateusz Matysik uplasował się w przedziale 17-24,
Jeremiasz Paździor 24-32, a Oskar Baron – przedział niżej. W kategorii Żaków uczestniczyło 64 zawodników. Natomiast bardzo dobrze w najmłodszej
kategorii zagrał Jeremiasz Paździor, zajmując trzecie
miejsce w Turnieju.
Uczennica Gimnazjum w Radostowicach i zawodniczka ULKTS Pszczyna Kinga Krawczyk została
powołana do Kadry Wojewódzkiej i została objęta
programem dofinansowania ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa
młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
halowych i letnich na lata 2017-2020.
Gratulujemy wspaniałych osiągnięć wszystkim
młodym zawodnikom z naszej gminy.
Janusz Friebe

W ostatnich tej zimy zajęciach młodych sportowców w hali sportowej w Suszcu uczestniczyło
52 dzieci z naszej gminy. Pojawili się mieszkańcy
wszystkich sołectw, a najwięcej było młodych zawodników z Suszca.
Rozgrzewkę dla uczestników przeprowadził
trener Patryk, który na co dzień jest sportowym
trenerem personalnym. Po rozgrzewce, wspólnie
z instruktorem sportu Krzysztofem Krentem pomagał on młodym sportowcom w pokonaniu 6 torów
przeszkód. Dzieci sprawdzały się w biegach, przechodzeniu przez tunel, skokach, rzucie do celu, wspinaczce, strzale do bramki oraz na torze przeszkód. Po
pokonaniu całej trasy, każdy z uczestników otrzymał
Odznakę Młodego Sportowca. Kolejne zajęcia i nowe
odznaki będzie można zdobyć w listopadzie i grudniu
tego roku. Już teraz zapraszamy!
To jednak nie koniec propozycji i atrakcji dla
najmłodszych. Już 23 kwietnia przedszkolaki mogą wziąć udział Olimpiadzie Przedszkolaków, a 20
maja w biegu na 50 m. na „Gwarusiu” podczas akcji
„Polska Biega”.
Zapraszamy serdecznie!
GOS w Suszcu

Jeremiasz Paździor i Tomasz Kałuża z dyplomami

Odznaka Młodego Sportowca

źródło: Janusz Friebe

Kolejne sukcesy tenisistów
W rozegranych zawodach międzyszkolnych
o Mistrzostwo Powiatu Pszczyńskiego szkół Podstawowych w tenisie stołowym, drużyna SP Radostowic w składzie Wojciech Ścierski, Fabian Bieniek
oraz Hubert Paździor wywalczyła drugie miejsce,
przegrywając w finale po zaciętej walce z chłopcami
z Piasku i zdobyła awans do turnieju rejonowego
który rozegrano w połowie marca w Chybiu.
Chłopcy z Radostowic prowadzą również w klasyfikacji indywidualnej po trzech turniejach Grand
Prix Pszczyny. Czołowe miejsca zajmują Jeremiasz
Paździor, Mateusz Matysik, Oskar Baron, w grupie
starszej pierwsze dwa miejsca zajmują: Wojciech
Ścierski oraz Fabian Bieniek. Obecnie grupa przygotowuje się do Otwartych Mistrzostw Powiatu
Pszczyńskiego, które będą sprawdzianem przed
III Wojewódzkim Turniejem Klasyfikacyjnym Skrzatów i Żaków.
Bardzo dobrze zagrała także Kinga Krawczyk
która w prestiżowym turnieju TOP 12 wywalczyła
piąte miejsce i została powołana do kadry Śląska,
potwierdzając tym samym, że jest czołową „rakietą”
w województwie.
Janusz Friebe

źródło: GOS w Suszcu

Odznaka Młodego Sportowca

źródło: GOS w Suszcu

Do Halowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów,
który odbył się 5 marca 2017 r. zgłosiły się 4 drużyny:
Radostowice, LKS Czarków Oldboje, Związek Górnośląski Suszec oraz Kobielice. Rozegrano 6 meczy,
zakończonych następującymi wynikami:
Związek Górnośląski Suszec - LKS Czarków Oldboje
0:1 (0:1)
Kobielice - Radostowice 1:5 (1:2)
Związek Górnośląski Suszec – Kobielice 7:1 (3:0)
LKS Czarków Oldboje - Radostowice 1:3 (0:2)
Związek Górnośląski Suszec - Radostowice 1:1 (1:0)
LKS Czarków Oldboje - Kobielice 5:3 (1:0)
Najlepsi okazali się gracze z Radostowic. Klasyfikacja końcowa, po zaciętej rywalizacji, wyglądała
następująco:
I miejsce - Radostowice
II miejsce - LKS Czarków Oldboje
III miejsce - Związek Górnośląski Suszec
IV miejsce - Kobielice
Najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrano
Krzysztofa Gażę z Radostowic, a najlepszym bramkarzem został Tomasz Plekaniec ze Związku Górnośląskiego Suszec. Drużyny grały w składzie:
Radostowice: Marek Król (bramkarz), Kazimierz
Kolarz (2 bramki), Józef Mrówczyński, Adam Poloczek
(2 bramki), Grzegorz Kolon, Arkadiusz Skórski, Krzysztof Gaża (3 bramki), Dariusz Wieczorek (1 bramka),
Witold Spendel (1 bramka), Roman Michalewicz.
Związek Górnośląski Suszec: Tomasz Plekaniec
(bramkarz), Grzegorz Kozyra, Mariusz Szpaczek
(1 bramka), Sebastian Furlepa (1 bramka), Jacek Mikołajec, Mirosław Brych (2 bramki), Sławomir Granek
(3 bramki), Marian Neumann (1 bramka).
Kobielice: Tadeusz Błąkałą, Marek Błąkała, Adam
Czyż (3 bramki), Krzysztof Klos (1 bramka), Wojciech
Czwiorok, Wojchech Fydrych, Marek Klos, Piotr Skipioł, Jerzy Otręba, Grzegorz Czwiorok, Mirosław
Sekta.
LKS Czarków Oldboje: Michał Leśnikowski (bramkarz), Piotr Bryła (1 bramka), Jan Mrzyczek, Krzysztof
Gugułka, Witold Kubis (4 bramki), Franciszek Rozmus
(1 bramka), Dawid Ryś, Szymon Jochemski (1 bramka), Andrzej Rokowski.
GOS w Suszcu

Jeremiasz Paździor trzeci
w województwie

źródło: Janusz Friebe

Radostowice zwycięzcą
Halowego Turnieju Piłki
Nożnej Oldbojów

Młodzi tenisiści z Radostowic

Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów

Biegaj razem z nami!

Olimpiada Przedszkolaków

20 maja 2017 r. w Suszcu odbędzie się bieg na
5 km zwany „Leśną Piątką”. Chcesz przebiec Leśną
Piątkę? Nigdy nie biegałeś, a może chcesz wrócić do
biegania po dłuższej przerwie?
Już od 4 kwietnia aż do 20 maja będzie można skorzystać z porad i przygotować się do biegu.
We wtorki i czwartki o godz. 18:00 do dyspozycji
wszystkich chętnych będzie instruktor sportu Kamil
Poloczek, specjalizujący się w biegach. Pierwsze spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia odbędą
się na bieżni przy hali sportowej w Suszcu 4 kwietnia
o godz. 18:00. Kolejne zajęcia – w czwartek 6 kwietnia
na Ośrodku „Gwaruś”. Szczegółowe informacje na
stronie internetowej i fanpage’u GOS Suszec.
GOS Suszec

Zapraszamy wszystkich do udziału w Olimpiadzie Przedszkolaków, która odbędzie się 23 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w hali sportowej w Suszcu.
Każde przedszkole naszej gminy może wystawić do
Olimpiady swoją drużynę. Dzieci będą rywalizowały w kilkunastoosobowych drużynach w różnorodnych konkurencjach, sprawdzających ich sprawność
i umiejętność pracy w grupie. Przewidziane są: przejście przez szarfę, bieg slalomem, bieg na czworakach, bieg z piłką, bieg przez hula hop, „sadzenie
ziemnaków”, przejście przez tunel, drużynowy skok
w dal, skok prze tyczkę i strzał na bramkę. Olimpiada
Przedszkolaków to okazja do rozwijania sprawności
dzieci, integracji i wspólnej dobrej zabawy.
GOS w Suszcu

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

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

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / KWIECIEŃ 2017

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Suszec
1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,0237 ha zapisanej w Księdze
Wieczystej KA1P/00026582/8 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Pszczynie. Zgodnie z ewidencją gruntów
i budynków w/w część nieruchomości oznaczona jest
numerem działki 2650/18, obręb Radostowice, karta
mapy 2, powierzchnia 0,0237 ha (użytek B),
2. Cena wywoławcza części nieruchomości wynosi 5.650,00 zł netto (słownie pięć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt złotych 00/100). Do wylicytowanej kwoty
zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 1.100,00 zł.
4. W/w działka położona jest w Radostowicach,
przy drodze dojazdowej wewnętrznej, stanowiącej
własność Gminy Suszec – odcinek boczny do ul. Dworcowej. Działka ma kształt zbliżony do trójkąta. Przez
obszar działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu:
wodociągową, gazowa i elektryczna. Działka wchodzi
w obszar ogrodzonej posesji nieruchomości przyległej – działki nr 790/18 i jest zagospodarowana jako
ogród. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej
działki budowlanej.
5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w sołectwach
Kobielice i Radostowice – Uchwała nr VII/59/2015 Rady
Gminy Suszec z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: F32MN – co stanowi zapis planu
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w części
nieruchomości.
7. Część nieruchomości, będąca przedmiotem
zbycia, nie jest obciążona w żaden sposób ani nie jest
przedmiotem żadnych zobowiązań.
8. Nabywca działki nr 2650/18 zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu z tytułu posadowienia urządzeń wodociągowych
na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.
z o. o. z siedzibą w Suszcu.
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9. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w części nieruchomości.
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony,
zakończony wynikiem negatywnym, odbył się
24 lutego 2017 r.
11. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie
Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 27
kwietnia 2017 roku o godz. 9:00.
12. Wadium może być wnoszone w pieniądzu na
konto Gminy Suszec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział Suszec nr 58 8456 1019
2001 0000 0446 0004.
13. Wadium należy wpłacić do dnia 21 kwietnia
2017 r. na w/wkonto Gminy Suszec – decyduje data
wpływu na konto.
14. Wadium zwraca się niezwłocznie na wskazany
rachunek bankowy po odwołaniu albo zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia
wynikiem negatywnym.
15. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r.,
poz. 2147 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
17. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto
Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy
sprzedaży oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
18. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
19. Organizator przetargu może odwołać przetarg
z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
20. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec
i opublikowane na stronie internetowej www.suszec.pl
21. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. Nr 1A, tel. 32 449 30 73.
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e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suszec
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0509 ha
zapisana w Księdze Wieczystej KA1P/00045460/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Pszczynie. Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków w/w nieruchomość oznaczona jest numerem działki 742/213, obręb Kryry, karta mapy 1, powierzchnia
0,0509 ha (użytek B),
2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.000,00 zł netto
(słownie dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
3. Wysokość wadium: 3.000,00 zł.
4. W/w działka położona jest w Kryrach. Posiada zjazd bezpośrednio z ul. Wyzwolenia. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren jest płaski. Na
działce znajduje się zadrzewienie. Od strony północnej oraz południowo wschodniej
działka graniczy z nieruchomościami zabudowanymi. Wzdłuż zachodniej granicy
działki przebiega sieć wodociągowa. Działka nie spełnia wymogów samodzielnej
działki budowlanej.
5. W/w działka położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy
Suszec z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec. Zgodnie
z wyżej wymienionym planem przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem:
B51MN – co stanowi zapis planu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
6. Brak jest osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości.
7. Nieruchomość, będąca przedmiotem zbycia, nie jest obciążona w żaden
sposób ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
8. Nabywca działki nr 742/213 zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu z tytułu posadowienia urządzeń wodociągowych
na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu.
9. W wyniku przetargu nastąpi zbycie prawa własności w/w nieruchomości.
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej
1 w dniu 12 maja 2017 roku o godz. 9:00.
11. Wadium należy wpłacić do dnia 8 maja 2017 r. na Gminy Suszec nr 58
8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decyduje data wpływu na konto.
12. Wadium zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy po
odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia wynikiem negatywnym.
13. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia
umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016 r., poz.
2147 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
15. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto Gminy Suszec pozostałą kwotę
nabycia nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży
oraz uiścić wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności.
16. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może
ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.
17. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów lub
unieważnić przetarg.
18. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone jest na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na stronie internetowej www.suszec.pl
19. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. Nr 1A, tel. 32 449 30 73.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem
działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do
dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działki nr 45 o powierzchni 0,6233 ha i 164/25 o powierzchni 0,5100 ha
położone w Suszcu – dojazd od ul. Stawowej i Wąskiej. Działki przeznaczone są
do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje - pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub
na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Przetargi na dzierżawę działek
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat działek gruntowych nr 593/29
obręb Suszec, 1280/19 obręb Radostowice oraz nr 54 obręb Mizerów, przeznaczonych do rolniczego użytkowania. Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2017 r.
Termin wpłaty wadium do 18 kwietnia 2017 r. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 1A – tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl
w dziale ogłoszenia.
Urząd Gminy Suszec

KONCERT OPEROWO
- OPERETKOWY

TENORÓW
DWÓCH
I ONA

28.05.2017
GODZ. 18:00

SALA WIDOWISKOWA
GOK W SUSZCU
SWIETŁANA KALINICZENKO

UWAGA!

SOPRAN

KAMIL ROCH KAROLCZUK

TENOR

OSKAR JASIŃSKI

Nowy termin koncertu!

TENOR

TOMASZ MARCOL

PIANISTA

MICHAŁ CZAPLICKI

KONFERANSJER

BILETY W CENIE 30 ZŁ
DO NABYCIA W BIURZE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU

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

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,
* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.

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

Diagnoza i terapia logopedyczna w domu pacjenta:
zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci i dorosłych
ryzyko dysleksji (badanie testem SWM dzieci od 3 do 7 lat)
Wczesna nauka czytania sylabami metodą prof. J. Cieszyńskiej

Katarzyna Garus

tel. 664 745 613

www.logopedadomowy.com.pl
fecebook.com/LogopedaDomowyKatarzynaGarus

