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zdj: Monika i Jarosław Foks

W numerze:

Bociany w Kobielicach
W marcu i kwietniu do Polski zaczęły wracać bociany.
Przyleciały także do naszej gminy. W Kobielicach były wyjątkowo wyczekiwane. W zeszłym roku państwo Monika
i Jarosław Foks wybudowali dla ptaków specjalną platformę
i upletli na niej gniazdo. Platformę umieścili na szczycie
ściętego drzewa, znajdującego się na działce sąsiada. Bociany zadomowiły się w gnieździe, jednak niedługo później
odleciały do ciepłych krajów. Mieszkańcy ul. Topolowej

(i nie tylko) z niecierpliwością wypatrywali powrotu skrzydlatych sąsiadów. Ptaki wróciły w połowie kwietnia, sprawiając wszystkim wiele radości. Teraz przyciągają spojrzenia okolicznych mieszkańców, którzy mają okazję z bliska
przyjrzeć się życiu tych niezwykłych zwierząt. Kobieliczanie
mają nadzieję, że bociany zostaną z nimi na lata, stając się
nieodłącznym elementem krajobrazu. Więcej na temat
kobielickich bocianów można przeczytać na stronie 8.
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Czy rozsądek zwycięży?
Gdyby patrzeć na działania i decyzje władz Unii
Europejskiej w ostatnim okresie w wielu obszarach, to
nasuwa się jedno stwierdzenie – że jest to czas, kiedy
milczą fachowcy, a do głosu doszli dyletanci, ignoranci
i tupeciarze. Co do tego nie mieli wątpliwości uczestnicy kongresu gospodarczego, który odbył się w Katowicach. Jednym z bardzo istotnych dla Polski problemów,
podejmowanych ostatnio na szczeblu UE, jest narzucanie nam przez unijnych urzędników ograniczeń, kar itp.
dotyczących naszego strategicznego surowca energetycznego, jakim jest węgiel. Może to decydować wręcz
o naszej marginalizacji, upośledzeniu gospodarczym,
deficycie energii. Obowiązujący w UE Traktat Lizboński,
który stanowi de facto jej konstytucję, mówi, że każdy
kraj ma prawo do własnego „miksu energetycznego”
wg posiadanych zasobów, możliwości i potrzeb. Na te
założenia przystali Polacy w 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy do UE. Co ciekawe, ta „wspólnota” wyrosła na
węglu i stali. Kurs antywęglowy zaczęto narzucać po
2010 roku, kiedy to Niemcy (które stać na zakup paliw
za granicą i wygaszanie swoich kopalń, a nie niszczenie ich), wpłynęły na zmianę traktatów europejskich.
Obecnie Komisja Europejska, wbrew obowiązującym
traktatom, ustaliła swoje prawa energetyczne „ale bez
węgla”, i dotyczy to tylko i wyłącznie Polski.
Robi się wszystko, aby reguły, przepisy zmienić
tylko i wyłącznie na niekorzyść naszego górnictwa
i energetyki. Najgorsze jest to, że te działania mają
charakter czysto restrykcyjny i na obecnym etapie są
już dla nas nie do przyjęcia, niemożliwe do spełnienia.
Jeszcze niedawno odbywała się w Paryżu konferencja,
na której przyjęto założenia co do „pakietu klimatycznego”. Obecnie to, co oferuje UE w tzw. „pakiecie zimowym”, dotyczącym emisji CO2 innych związków, jest
całkowicie rozbieżne z przyjętymi tam założeniami. Jest
to zupełnie inna doktryna, nie mająca nic wspólnego
z wcześniejszymi ustaleniami. Przyjęte ostatnio przez
Brukselę normy dla kolejnych substancji (rtęć, amoniak,
siarka itd.), gdyby je wdrożyć, totalnie pogrążają naszą
energetykę, w tym i ciepłownictwo. I tutaj widzimy
działania lobbystyczne innych państw UE. Jedynym ich
celem jest wyeliminowanie nas z rynku energetycznego. Zaangażowanie urzędników UE sprowadza się do
tego, że nie mówi się o wyeliminowaniu węgla w świecie, ale robi się wszystko, aby nastąpiło ono w Polsce.
Rozumiem dbałość o jakość powietrza, ale to, co się
dzieje, nie ma z tym nic wspólnego. To jednostronna
walka z węglem – i to wyłącznie polskim. Podobnie
było z kolonializmem. To kraje bogate (Zachodu) do
granic możliwości okradały, wyzuły z bogactw kraje
biedne, przez wieki je sobie podporządkowując. Dziś
chcą grać, ale tylko grać, wielkich obrońców tych krajów, kiedy tam już trudno cokolwiek ukraść, a bieda aż
piszczy. Dorobiwszy się na koloniach w Afryce, stosując
wobec tych narodów bezwzględny wyzysk, uciekając
się do niewolnictwa, ogołacając z surowców. Francuzi,
Brytyjczycy, Portugalczycy czy Niemcy dziś dodatkowo
chcą nas obciążyć uchodźcami, za co sami ponoszą
w 100% odpowiedzialność. W działaniu urzędników
europejskich nie ma krzty humanitaryzmu, aby ten
bolesny problem, tragedię wielu ludzi rozwiązać. Gdyby mocarstwa faktycznie kierowały się rozsądkiem,
zaprowadziłyby w tych krajach porządek, nie sprzedawałyby broni bandytom itp., żeby ludzie tam mogli żyć
normalnie. Każde doraźne rozwiązania będą jedynie
pogłębiać problem cierpienia ludzi, wprowadzać chaos w kolejnych krajach. Duża zarozumiałość i egoizm
państw bogatych są największymi zagrożeniami dla
naszego kontynentu. To przez te kraje Unia, która była
marzeniem dla wielu (i nadal nim jest), w tym również
dla nas, może stać się przyczyną koszmarów. To przez
nie projekt „Europejski” znalazł się na zakręcie, walczy
o przetrwanie. Europa, która nie może pogodzić się
z swoim pełzającym upadkiem gospodarczym (kryzys
w 2008 roku itd.), do którego doprowadzili jej przywódcy, zajęci kształtowaniem „lewackiego morale”, a nie
gospodarką, szuka obecnie kozłów ofiarnych. Gdyby
natychmiast wdrożyć tzw. „pakiet klimatyczny”, zostaniemy narażeni na poważne turbulencje gospodarcze.
Najgorsze jest to, że nie widać w tym działaniu żadnej

racjonalności, a jedynie utopię idealistycznego wyobrażenia o przestrzeni i czasie, kompletnie nie mającej
oparcia w rzeczywistości. Realu nie da się oszukać. Na
drugą kurację Balcerowicza, która wytworzyła rzeszę
bezrobotnych, doprowadziła do zubożenia wielu grup
społecznych, uzależnienia od kapitału zachodniego, już
nas nie stać. Likwidacja przemysłu ciężkiego, górnictwa i hutnictwa na obecnym etapie rozwoju w krajach
rozwijających się, a do takich należymy, to popełnienie
zbiorowego samobójstwa. To przez lata przemysł ciężki
Zachodu potwornie zatruwał środowisko, my byliśmy
długo krajem rolniczym, nie emitując do atmosfery
prawie nic. Podobnie motoryzacja dotarła do nas pół
wieku później. Dziś, kiedy poustawiano sobie świat,
chce się biedniejszym, słabszym narzucić technologię,
systemy, które ich zabiją. Duch kolonializmu się odradza. Plan dekarbonizacji UE jest dla nas groźniejszy
niż podział jej na wiele prędkości, bo one już istnieją.
Najgorsze, że w tej sprawie nikt nam nie chce pomóc.
Skąd my to znamy z historii? Czyżby rozbudowane
egoizmy narodowe, plemienne, nacjonalizmy znów
brały górę?
Polska i nasz region zmieniają się jak cały świat. Od
tak zwanego „Protokołu Kyoto” z 2005 roku ograniczyliśmy emisję CO2 do atmosfery, wypełniliśmy zobowiązania w 500%. Gdy to się stało i dalej czynimy postępy,
robi się wszystko, żeby nas pogrążyć, zmieniając reguły
gry. Cel jest czysto polityczny. Program narzucony nam
przez UE, dotyczący likwidacji górnictwa do 2050 roku,
jest po prostu niewykonalny. Przecież 80% energii elektrycznej i cieplnej obecnie uzyskujemy z węgla. Nawet
przy podjęciu olbrzymiego wysiłku w celu przebudowy
systemu, przy wyłożeniu około 200 mld zł, nasz kraj
może zmniejszyć udział węgla w bilansie energetycznym do 50% najwcześniej w 2050 roku. I tak, gdyby
się to udało, byłoby to wielkim osiągnięciem. Przecież
w 1989 roku praktycznie 100% energii u nas pochodziło z węgla, obecnie to już tylko 80%. Świadczy to
o naszym bardzo dużym wysiłku w kierunku dążenia
do zmiany "miksu energetycznego".
Na taką a nie inną energetykę skazały nas w przeszłości „przyjazne” nam państwa zachodnie, oddając
nas pod władanie Rosji po II Wojnie Światowej. To Rosja
decydowała, że nasza gospodarka została oparta tylko
i wyłącznie na węglu. Dziś, gdy się rozwijamy, znów
chce się nas zniszczyć, ale innymi metodami. Polskie
górnictwo, chociaż największe w UE, w skali globalnej
stanowi 1,2% światowego wydobycia. I tutaj trzeba
sobie wyraźnie powiedzieć, że po wprowadzeniu unijnych norm największą ofiarą będzie Polska, a w pierwszej kolejności cały Górny Śląsk. Gdy nastąpi wdrożenie
tak zwanego „pakietu zimowego”, wprowadzenie tych
restrykcji, będzie to skutkowało zamykaniem kopalń,
wzrostem cen energii elektrycznej o minimum 100%,
znacznym obniżeniem konkurencyjności naszego przemysłu, dalszym zadłużaniem się kraju. Będzie katastrofalne dla całej gospodarki narodowej. Branża górnicza
stanowiła o cywilizacyjnych przeobrażeniach Śląska.
Chociaż to jest już pieśń przeszłości, to górnictwo będzie jeszcze długo ważnym pracodawcą, zapewniając
jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne na kolejne
lata dla kraju.
Ciągle modernizujemy swoją energetykę. Bogate
Niemcy obecnie nadal 40% energii uzyskują z węgla.
Należy zauważyć, że ich na jakiekolwiek dopłaty do
emisji tzw. „gazów cieplarnianych”, jakie ustali UE, będzie stać. I tak dopłacają potworne sumy do energii
odnawialnej, ale też czerpią duże korzyści z produkcji
osprzętu do jej pozyskiwania i potężnej gospodarki.
Trzeba wiedzieć, że mają oni wielkie nadwyżki finansowe – i to w większości wskutek otwarcia rynków
Europy wschodniej na ich produkty, towary. Obecnie
Polska uzyskuje, porównywalnie przy eksporcie swojej
produkcji, 1,7 euro na jednostkę, kiedy kraje zachodnie
– 6 euro. Widać, jak wielka jest różnica, jak wielka jest
wartość dodana, prawie 3-krotnie większa niż w przypadku naszych produktów. Nie dziw, że sprzedajemy
tak tanio, gdyż tak naprawdę wytwarzamy niewiele
produktów finalnych. Kolonialne lobby zachodnie robi
wszystko, abyśmy byli dalej tanią siłą roboczą, budu-

jąc u nas w większości zakłady produkujące części do
ich produktów finalnych, które sprzedaje się później
kilkakrotnie drożej, jako markowe, spijając śmietankę.
Nam pozostaje maślanka.
Możemy zapomnieć o samochodach elektrycznych. Prąd przecież musi dostarczyć elektrownia, a nas
na niego nie będzie stać. Nie możemy się zgodzić na
zamykanie kopalń i radykalne eliminowanie węgla
z energetyki, a jedynie dalej dążyć, jak dotychczas,
do ekologicznego wykorzystania naszego czarnego
złota – i to nie tylko w energetyce. Najgorsze jest to,
że wielu naszych polityków popiera działania władz
UE w tym zakresie, reprezentuje lobby antywęglowe,
przedstawiając narodowi fałszywie szkodliwe dane dotyczące górnictwa, wytwarzając jednocześnie zły klimat
wokół tej branży. Energia z węgla jest nie tylko o wiele
tańsza niż z innych źródeł (na tym głównie Zachód
się wzbogacił), ale ponadto jest to jedyny surowiec
energetyczny, którego mamy pod dostatkiem. Trzeba
sobie wyraźnie powiedzieć i zdać sprawę, że wszelkie
ograniczenia wydobycia węgla u nas, na obecnym etapie rozwoju, to katastrofa energetyczna. W najbliższym
czasie w naszym kraju naprawdę brak jest energetycznej alternatywy. Zamykanie kopalń to nastawienie
się na import węgla z zewnątrz, i to w bardzo długim
okresie. To zaś nie tylko uzależni naszą gospodarkę od
importu, ale spowoduje kolosalne zadłużenie wobec
bogatych krajów. Czy po to wchodziliśmy do UE, aby
w pierwszej kolejności kraje zachodnie wydrenowały
nasz kraj z specjalistów i siły roboczej, a obecnie zniszczyły naszą gospodarkę, pozbawiając jej najważniejszego surowca energetycznego? Po zamknięciu kolejnych
kopalń, dotychczasowego koła napędowego polskiej
gospodarki, dodatkowo na Śląsku powstanie obszar
księżycowy. Ten region najbardziej ucierpi. Górnictwo
od wieków jest symbolem tej ziemi. Żywiło pokolenia
Ślązaków i Polaków. Górnictwo nie zamyka się samo
w sobie. Wszyscy wiemy, że daje początek wielkiemu
łańcuchowi działalności gospodarczej, daje produkt
do współczesnej energetyki. Dobry, stabilny stan górnictwa to tysiące miejsc pracy, nie tylko w branży, ale
i w otoczeniu. To też możliwość rozwoju innych branż.
Musimy mocno stąpać po ziemi. Nikt przy zdrowych
zmysłach nie wierzy chyba, że w krótkim okresie szybko
rozwiniemy przemysł innowacyjny, dogonimy świat
wysokich technologii, który będzie w stanie zapewnić odpowiednią ilość miejsc pracy, godziwe zarobki
i wytworzy wysoką wartość dodaną, co umożliwi nam
zakup paliw lepszej jakości, przebudowę energetyki.
Przecież to są grube miliardy. Oczywiście kraje zachodnie są zainteresowane naszymi złożami, szczególnie
węgla koksowego, bo bez koksu nie ma stali. I tutaj
nie ma ograniczeń. Ale najlepiej będzie dla nich, aby
to oni zarządzali tymi zasobami. Dziś już wielu zadaje sobie pytanie, i to bardzo poważnie, co zrobić, aby
w następnych latach nie zabrakło nam energii elektrycznej. Takie są fakty.
Na import surowców energetycznych, które pokryłyby w pełni nasze zapotrzebowanie, nas nie stać.
Tak samo, jak na totalne uzależnienie się od lobby
energetycznego, gazowego. Będzie to skutkowało
w perspektywie utratą suwerenności. Nie trzeba daleko
sięgać, aby na własne oczy się przekonać, jak można
być szantażowanym, gdy uzależni się od obcego surowca strategicznego. Co dzieje się z Ukrainą, Białorusią, itd., jeżeli chodzi o dostawy gazu? Widzimy, jak
ulegają szantażowi Rosji. Gdy wyeliminujemy węgiel,
a gdy gaz stanie się „monopolem”, będziemy również
poddani dyktatowi cen, które niechybnie gwałtownie
wzrosną. A te, przy obecnych stawkach, i tak są już dla
nas horrendalne. Budowa gazociągu Nord Stream 2,
pomimo naszych protestów, ma nas właśnie uzależnić
od kupowania gazu rosyjskiego za pośrednictwem
Niemiec. Co do tego nie ma wątpliwości. Słuchanie
dyletantów i kreślenie czarnych scenariuszy dla górnictwa, płynących z ust różnych polityków, powoduje,
że wielu boi się inwestować u nas w górnictwo, nie
mając pewności co do ciągle zmieniającej się strategii czy energetyki opartej na tym surowcu i po prostu
nie chce ryzykować. Nikt nie jest pewny, jakie jeszcze
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przepisy unijni urzędnicy wymyślą i jak nas upokorzą.
Przecież nawet tak strategiczny surowiec dla JSW S.A.,
jakim jest węgiel koksujący, ze względu na tak zwany
„pakiet CO2” praktycznie nie znalazłby nabywców,
gdyby wdrożyć wymysły urzędników UE. A przecież
węgiel to stal, cement, papier. Hut bez koksu nie będzie,
tak samo kopalń bez energetyki, hut, itd. Jedna tona
stali to zużycie 500 kg koksu, dodatkowo masa energii.
UE każdego dnia wydaje na surowce energetyczne
1 mld euro. Widać, jak ważny i potężny jest to rynek.
Świat, a szczególnie Zachód, potrzebuje stali. Nieobjęte „embargiem”, przepisami dotyczącymi emisji CO2,
unijną opłatą klimatyczną i tanią siłą roboczą, kraje Azji
i innych części świata będą dostarczać stal Zachodowi. Gdyby przeliczyć wytwarzane CO2 na obywatela,
to jest ono w krajach zachodnich o wiele większe niż
u nas i dalej rośnie. USA, Chiny, Indie wydzielają do
atmosfery więcej niż 50% całej ilości CO2 na świecie.
Dla porównania: Niemcy – 2,5% CO2, Polska – 0,8%
CO2. Niemcy do atmosfery emitują 800 mln ton CO2,
Polska 300 mln ton. A jak widzimy, jeżeli CO2 jest naprawdę szkodliwe dla atmosfery (tak naprawdę nie
ma na to jednoznacznych dowodów), to najwięcej
emitują go kraje bogate i rozwijające się. Szczególnie
kraje zachodnie, bo to one zużywają najwięcej energii
i stali, choćby przy produkcji samochodów. Ale to się
wg ich doktryny nie liczy, bo CO2 przecież wydzielają
huty w innych regionach świata. A świat jest przecież
jeden. I niezależnie czy huta jest w Azji czy w Ameryce,
to zanieczyszcza tak samo nasze ziemskie powietrze.
Ono nie zatrzymuje się przecież na granicy państw.
Szczyt hipokryzji. Gdyby stosować sprawiedliwie taryfę,
jaką chcą wdrożyć u nas unijni urzędnicy, to od każdego samochodu trzeba by również pobierać opłaty za
emisję CO2 w miejscu wytworzenia. Tutaj wręcz, gdy
ustala się tak rygorystyczne przepisy, bezczelnością
jest wypychanie starych samochodów zachodnich do
naszego kraju. Tu wszystko jest oczywiście w porządku.
Im wolno wszystko. Ale tutaj wyraźnie komuś chodzi
o to, aby to w Polsce zapanował krajobraz księżycowy.
Gdyby się gwałtownie zastosowało bezmyślne ustalenia i wręcz tupeciarskie, aroganckie postulaty urzędników z Brukseli, to zrealizuje się czarny scenariusz.
Gdy chodzi o zdrowie, o „smog” itd., to mówi się tylko
i wyłącznie o naszych miastach i o węglu, a nasze niektóre środki przekazu wręcz podsycają antywęglową
atmosferę, co poddaje w wątpliwość ich profesjonalizm
i dbanie o nasz interes narodowy. Oczywiście na tym
polu mamy dużo do zrobienia i trzeba z tym walczyć
i wykazać się pokorą. Problemu, który narastał od dziesięcioleci, nie da się rozwiązać od zaraz. Jednak stronniczość w tym przypadku również ma swoje granice.
Argumenty tendencyjne, padające z ust wielu decydentów, pachną wręcz bezczelnością. Nikt nie mówi
o smogu z samochodów, który notorycznie występuje
w wielu krajach Europy i świata. Nie mówi się, że palenie tytoniu zabija kilka razy więcej ludzi niż „smog”,
nikt nie mówi o „smogu” z samochodów dieslowskich,
o skażeniu oceanów ropą z pękających i nieszczelnych
tankowców, wyciekach ropy z wież wiertniczych, metanu z odwiertów itd. Metan jest groźniejszym gazem
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niż CO2. Ostatnio wręcz posunięto się do niewyobrażalnych i niedopuszczalnych fałszerstw przy produkcji
samochodów dieslowskich. Przykłady można by mnożyć. Duża urbanizacja krajów zachodu i usprzętowienie
gospodarstw domowych oraz mocno rozwinięta infrastruktura zużywają nieporównywalnie więcej energii
i wytwarzają CO2 na mieszkańca niż nasz kraj, który jest
na dorobku. 10 krajów UE wciąż subsydiuje energetykę
węglową kwotą w sumie 6,3 mld euro rocznie (około
30 mld zł). Najbardziej dotują sektor węglowy Niemcy.
Średnio do 1 MW mocy dopłacają około 60 tys. euro,
a moc całkowita elektrowni węglowych wynosi 56.060
MW. Co ciekawe, obecnie dalej zwiększają oni moce
w elektrowniach węglowych, budując obecnie blok
o mocy 1100 MW. Polska dotuje 1 MW mocy kwotą
33 tys. euro, czyli 2 razy mniej niż Niemcy. Holandia
przy mocy zainstalowanej w blokach węglowych 5860
MW dokłada ponad 110 tys. euro do 1 MW. Obecnie
budujemy elektrownie węglowe o mocy 4245 MW, a to
i tak nie pokryje zapotrzebowania na energię w najbliższych latach, nawet gdyby nastąpił dynamiczny rozwój
o wiele bardziej kosztownej energetyki odnawialnej.
Ale kogo to w tej „sprawiedliwej” Unii obchodzi? Dlatego nie dziwmy się, że coraz częściej mówi się o „-itach”
(Brexit). To już nie jest ta Unia, do której wchodziliśmy.
Ale wszystko jest do naprawienia. Dzisiejsze niełatwe
czasy wymagają niezwykłej solidarności wszystkich
Europejczyków, wzajemnego zrozumienia, wsparcia,
i solidaryzmu dla pokonania piętrzących się przed
nami i Europą trudności. Energetyka i ciepłownictwo
to sektory strategiczne. Wiele przepisów, negocjacje,
niepewność, ciągłe utarczki z komisarzami europejskimi powodują, że wdrażanie czystych technologii
u nas się dramatycznie opóźnia lub wręcz tworzy dodatkowe koszty.
Energia z węgla jest znacznie tańsza i mniej dotowana niż odnawialna. Ponadto energia odnawialna
obecnie, ze względu na swój charakter i trudności
z magazynowaniem, musi mieć pełne pokrycie w rezerwach energii z źródeł podstawowych. Słońce nie
zawsze świeci, a wiatr nie zawsze wieje itd. Oczywiście
możemy zacząć przestawiać naszą energetykę szybciej
na inne źródła. Ale wówczas w krótkim czasie staniemy
się zakładnikami w rękach lobbystów, krajem zadłużonym. Prawdopodobnie kredytów pod zastaw „naszej
ojczyzny”, tak jak Grecji, udzielą nam chętnie. Będziemy
wprawdzie oddychać czystym powietrzem, ale z umierającymi z zimna i głodu ludźmi, staniemy się zakładnikami w rękach obcego kapitału. Po prostu nie stać nas
na luksus gwałtownego przejścia na paliwa bardziej
przyjazne dla środowiska, jak zdecydowaną większość
bogatych krajów świata (kolonializm im w tym pomógł). One to robiły latami. Oczywiście musimy dążyć,
aby nie dotować produkcji węgla, a przede wszystkim
go nie marnować. Jest to możliwe, ale przy głębokim
przeorganizowaniu naszego sektora węglowego. To
się ciągle dzieje i również wymaga czasu. Paradoksem
obecnie jest, i to się ciągle powtarza (skąd my to znamy
z przeszłości), że obecnie są olbrzymie możliwości eksportowe naszego węgla przy niesamowicie wysokich
cenach, a my jak zwykle po prostu go nie mamy. To

mogłoby odbudować potencjały wydobywcze naszych
kopalń na przyszłe lata. Nie mówiąc o ekologii. Ponadto, gdy wyeliminujemy nasz węgiel, to na zewnątrz,
w innych krajach będziemy tworzyć miejsca pracy – i to
nie tylko górnicze. Czyżby nacisk mocarstw takich, jak
Rosja miał wpływ na uzależnienie się Polski od ich ropy
i węgla? Tendencyjna u nas, wroga atmosfera wokół
węgla jako paliwa nierokującego na przyszłość powoduje, że zamiera szkolnictwo górnicze. Niedługo
stanie się tak, że zabraknie u nas ludzi do pracy w tym
sektorze. Fachowców już brakuje, luka pokoleniowa
się pogłębia. Ograniczona ilość młodzieży wybiera ten
zawód, traktując go jako nieprzyszłościowy.
Na tle występujących braków węgla w naszym
kraju i jego imporcie niezrozumiała jest decyzja o zamknięciu kopalni „Krupiński”, zakładu nowoczesnego,
ze sporą ilością wysokiej jakości węgli koksowych. Jeżeli ktoś się nie ocknie, to zniszczeniu ulegnie wielomiliardowy majątek. Obecne działania i zatwierdzone projekty ustalają całkowitą likwidację tej kopalni,
włącznie z zasypaniem szybów do 2020 roku. To nie
żart primaaprilisowy, ale obecnie obowiązujące decyzje. Mimo to nadal mamy nadzieję i robimy wszystko,
aby do tego scenariusza nie dopuścić. Przedstawiony
nam do zaopiniowania „Plan Ruchu” likwidowanego
zakładu górniczego, Kopalni „Krupiński” zaopiniowaliśmy negatywnie, podobnie jak okoliczne samorządy.
Wyartykułowaliśmy szczególnie brak zabezpieczenia
terenów Gminy Suszec przed skutkami szkód, które
wystąpiły i będą jeszcze długo oddziaływać na całe
szeroko pojęte środowisko i infrastrukturę. Smutne, że
broniąc naszej racji stanu w UE, przypinając łatki unijnym urzędnikom, nie lepiej postępujemy, gdy chodzi
o nasze podwórko. Krytykujemy innych, a sami działamy nie lepiej. W nie tylko naszym odczuciu Spółka
Restrukturyzacji Kopalń została powołana chyba po
to, aby specjaliści tam pracujący w pierwszej kolejności próbowali wyprowadzać zakłady na prostą, jeżeli
znalazły się w kłopotach, zrestrukturyzować je. Tym
bardziej dotyczy to kopalni „Krupiński”, która posiada
jeszcze bardzo duże zasoby węgla i to dobrej jakości,
i jest zakładem nowoczesnym. Przedstawiono nam niestety do akceptacji plan totalnej likwidacji, zniszczenia
wielomiliardowego majątku z przyszłymi obciążeniami
i skutkami działalności górniczej przerzuconymi na
Gminę. Obiecywane centrum logistyczne, a szczególnie zakład produkcji metanu, to fikcja niemożliwa do
zrealizowania bez pracującej kopalni.
Nie można zasłaniać marnotrawienia miliardowego majątku decyzjami bankierów. Już jesteśmy zależni
od inwestorów zagranicznych. Tzw. nierezydenci mają
w swoich rękach 60% naszego zadłużenia, co jest drugim najwyższym wskaźnikiem po Malezji. Wiemy, że
rynki finansowe nie popuszczą i nie możemy się skazywać na dalsze totalne pożarcie nas przez nie. To ciągłe
zasłanianie się bankami przy likwidacji KWK „Krupiński”
w obecnej sytuacji cen za węgiel i udokumentowanych
złożach nie ma racji bytu i nie może być decydujące
przy podejmowaniu decyzji o likwidacji tak dużego
zakładu. Trzeba wierzyć, że rozsądek zwycięży.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

gminie i powiecie w minionych latach. Wszyscy prelegenci zwracali uwagę na rozwój, jaki był możliwy
dzięki reformie z 1990 r. Najważniejsze, według Wójta,
osiągnięcia władz gminy w ciągu minionych lat to:
modernizacje szkół, budowy boisk, remonty dróg
czy kanalizacja części sołectw.
- Dobrze, że działają samorządy lokalne. Nasze
miejscowości dzięki nim pięknieją, a my staramy się
wykonywać nasze zadania odpowiedzialnie i najlepiej,
jak potrafimy. Dziękuję Gminie Suszec za współpracę z
Powiatem – podkreślała Barbara Bandoła.
- Dziękuję Radom wszystkich kadencji, Radnym,
władzom i organizacjom naszej gminy za współpracę
dla lepszej przyszłości nas wszystkich – dodawał Andrzej Urbanek.
Wykonanie budżetu za 2016 r.
Podczas Sesji Radni mieli okazję wysłuchać spra-

wozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok. Wg raportu duża część
budżetu przeznaczana jest na edukację (ponad 40%)
czy pomoc społeczną (20%). Radni dyskutowali o
wydatkach i realizacji inwestycji, jakie przewidziano
w ubiegłych latach oraz tych, które są realizowane
obecnie. Wraz z Wójtem zwracali uwagę na wciąż
niepewną sytuację z JSW S.A., dotyczącą podatku
od budowli podziemnych oraz odsetek od płatności.
- Ubiegłoroczny budżet miał być ostrożny. Panu
Wójtowi przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach
ta ostrożność się udzieliła. W tym roku z pewnością
realizacja założonych inwestycji przyspieszy – podsumowywał Andrzej Ubranek.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Wójt otrzymał
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Monika Panfil

Sesja Rady Gminy
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 maja br., Radni uczcili Dzień Samorządu
Terytorialnego. Przedstawiono także sprawozdanie
finansowe z wykonania budżetu Gminy Suszec na
2016 r., które następnie zatwierdzono. Udzielono też
absolutorium Wójtowi Gminy Suszec z tytułu wykonania budżetu. Radni dyskutowali o tym, co udało się
zrealizować w minionym roku oraz o prognozach na
nadchodzące lata. Wójt przedstawił zaś sprawozdanie
ze swojej działalności pomiędzy sesjami.
Dzień Samorządu Terytorialnego
Z okazji przypadającej w maju 27. rocznicy samorządności w Polsce, na Sesji Rady Gminy pojawiła
się Barbara Bandoła – Przewodnicząca Rady Powiatu
Pszczyńskiego. Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Urbankiem oraz Wójtem Marianem
Pawlasem przybliżyli zmiany, jakie zaszły w naszej
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Inwestycje w gminie
W kwietniu wybrano wykonawcę przebudowy
fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce. Zakończono
także przebudowę pomieszczenia gospodarczego
w Szkole Podstawowej w Kobielicach. W maju ogłoszono przetargi: na wykonawcę kolejnego etapu
budowy parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z przebudową drogi dojazdowej oraz na wykonawcę remontu części pomieszczeń parteru budynku Ośrodka
Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu.
Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia
W ubiegłym miesiącu ogłoszono przetarg na
drugi etap remontu i przebudowy części pomieszczeń parteru budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu. Realizacja inwestycji obejmuje
swoim zakresem w szczególności: wykonanie robót
rozbiórkowych oraz demontażu stolarki drzwiowej,
roboty murarskie, tynkarskie i malarskie, wykonanie
obudów z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie
okładzin ściennych z płytek, prace związane z układaniem posadzek, montaż nowej stolarki i ślusarki
otworowej, wyposażenie sanitariatów w uchwyty

dla niepełnosprawnych, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne. Planowane zakończenie prac to
8 grudnia 2017 r.

budynku Urzędu Gminy Suszec, zmianę geometrii
zjazdu na drogę dojazdową do Urzędu, wykonanie
ścian oporowych w rejonie zjazdu do archiwum wraz
z wykonaniem nawierzchni tego zjazdu oraz wymianę nawierzchni chodników i placu w sąsiedztwie budynku Ośrodka Zdrowia. Prace powinny potrwać do
20 października 2017 r.

Przebudowa fragmentu ul. Tęczowej w Rudziczce
Najkorzystniejszą ofertę na przebudowę złożyła
firma: „GEO-BUD- T.B.M.” Sp. z o.o., ul. Boczna 6; 44240 Żory. Przewidywany koszt robót to 846 485,48
zł brutto. Przypomnijmy, że zakres prac obejmuje
wykonanie przebudowy fragmentu ul. Tęczowej
w Rudziczce na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką DW935 ul. Pszczyńską o długości około
650 mb wraz z budową odwodnienia. Koniec prac
ma nastąpić do 20 października 2017 r.

Nowe pomieszczenie gospodarcze przy Szkole Podstawowej w Kobielicach
28 kwietnia zakończyły się prace przy kobielickiej szkole. Polegały one na wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego z już istniejącego pomieszczenia. Dzięki podziałowi, udało się uzyskać dwa
pomieszczenia o powierzchni 19,37 m2 oraz 19,82
m2. W nowopowstałej części utworzono wejście
z zewnątrz, wstawiono nowe drzwi, nowe okno,
wykonano dojście z kostki brukowej, zbudowano
schodki z poręczami oraz zadaszenie nad wejściem.
W pomieszczeniu wykonano instalację elektryczną
oraz instalację grzewczą. Jest ono skomunikowane
z szatnią oraz z toaletą.
Urząd Gminy Suszec

Budowa parkingu przy Urzędzie
W maju ogłoszono przetarg na wykonawcę
zadania o nazwie „Budowa parkingu przy Urzędzie
Gminy w Suszcu wraz z budową i przebudową drogi
dojazdowej – Etap V”. Zakres prac obejmuje wykonanie parkingu po północno-wschodniej stronie

Lesná Oravská
wieku. W czasie imprezy mocno wyartykułowano
wartości rodzinne. Na scenie nie zabrakło akcentu
polskiego i szczególnie pięknego popisu naszego
akordeonisty. W tym górzystym terenie akordeon
od dawna był instrumentem, który dawał ludziom
ciężkiej pracy nie tylko oddech od codziennego wysiłku, ale przyczyniał się do konsolidowania rodziny
wokół wspólnego zamiłowania i przebywania razem.
Muzyka przyczyniła się i nadal przyczynia do rozwoju kultury. Daje też radości życia w tym trudnym
świecie i skłania do kontynuowania szlachetnych
tradycji.
Wysoki poziom występujących świadczy o tym,
że te piękne tradycje nie tylko nie znikają, ale nadal
się rozwijają, przeżywają tam renesans. Duży udział
w imprezie dzieci i młodzieży, nie ustępującej talentem i zapałem starszym, napawał szczególnym
optymizmem.
Warto z tego radosnego spektaklu przenieść
na nasz grunt choćby trochę optymizmu, którego

w wielu przypadkach dziś nam brakuje. Istnieje
możliwość nawiązania, w ramach programów europejskich, współpracy i skorzystania z doświadczeń
naszych sąsiadów. Czerpmy więc z dobrych praktyk
jak najwięcej.
Urząd Gminy Suszec

źródło: Urząd Gminy w Suszcu

7 maja w miejscowości Lesná Oravská, w sąsiedniej gminie naszych partnerskich gmin słowackich
– Novot’ i Zákamenné – odbyła się w miejscowym
Domu Kultury uroczystość z okazji XX-lecia międzynarodowego tradycyjnego przeglądu najlepszych
akordeonistów z całego regionu, w tym z Polski
i Czech. Impreza odbyła się pod hasłem „Lesňanska
Heligónke”. W uroczystości wziął udział Wójt Marian
Pawlas. Koncert miał oprawę podobną do odbywających się u nas co roku Przeglądów Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli.
Przy licznie zgromadzonej widowni przez prawie 3 godziny można się było nie tylko zachwycać
pięknem i wirtuozerią gry na akordeonie, wykonywanej przez pasjonatów tego instrumentu, ale także
bogactwem kultury, przekazywanej z pokolenia na
pokolenie.
Na scenie wystąpili artyści w różnym wieku. Najmłodsi mieli 3 lata i bez problemu poradzili sobie
z występem. Pojawili się też muzycy w podeszłym

Przegląd najlepszych akordeonistów

Konkurs Radosnej Piosenki Religijnej
Szkolno-Przedszkolnego z Jankowic. Wyróżnienie
w tej kategorii otrzymała Dobrawa Kutarba ze Szkoły
Podstawowej nr 2 z Pszczyny.

źródło: Małgorzata Fischer

27 kwietnia w Pszczyńskim Centrum Kultury
odbył się Powiatowy Konkurs Radosnej Piosenki
Religijnej „Maryja naszą Królową”. Celem konkursu
było przybliżenie wykonawcom i słuchaczom pieśni
maryjnych, a także ukazanie zdolności muzycznych
oraz umiejętności prezentacji młodych artystów.
Do udziału zaproszono dzieci z klas I-III oraz
klas IV-VI, a występy podzielone były na kategorie
rodzajowe: soliści i duety oraz zespoły wokalno-instrumentalne.
Do tej pory przez 12 lat konkurs miał zasięg międzyszkolny i odbywał się w Domu Kultury w Czarkowie. W tym roku rozszerzono jego zasięg na cały
powiat pszczyński.
Do konkursu zgłosiło się 190 uczestników z 16
szkół. Poziom wykonywanych utworów był bardzo
wysoki, co stwierdziło jury w składzie: ks. dr Krzysztof
Kmak, Dorota Szklanny i Aleksandra Niemiec. Wśród
nagrodzonych znalazły się zespoły oraz soliści z gminy Suszec!
W kategorii soliści i duety dla klas 1-3, I miejsce
zajęła Maja Skipioł z Powiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej z Pszczyny, II miejsce – duet Emilia
Niezgoda i Remigiusz Kwiatkowski z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Rudziczki, III miejsce
– duet Zofia Jarmusiewicz i Antonina Sikora z Zespołu

Zespół Przednutka z Kobielic

W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne dla
klas 1-3: I miejsce – zespół Przednutka ze Szkoły
Podstawowej z Kobielic, II miejsce - zespół wokalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Czarkowa,
a III miejsce – zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej
z Góry. Wyróżnienie otrzymał zespół Perełki z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Jankowic.

W kategorii soliści i duety dla klas 4-6: I miejsce:
Patrycja Kamińska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
ze Studzienic, II miejsce: Bernadeta Bałuch z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Pszczyny, III miejsce: duet Nicola Bracka i Oliwier Pukowiec z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Czarkowa. Wyróżnienie
w tej kategorii otrzymał duet Zuzanna Oszek i Paulina
Blacha z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jankowic.
W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne
dla klas 4-6: I miejsce: zespół wokalny Piano-Forte
ze Szkoły Podstawowej z Radostowic, II miejsce:
zespół wokalny Rudziki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Rudziczki, III miejsce: zespół wokalny
Słoneczny Gospel z Zespołu Szkół Specjalnych nr
3 z Pszczyny. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał zespół Przednutka ze Szkoły Podstawowej z Kobielic.
Nagrody główne – statuetki z nutkami wręczali
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Czarkowa Jolanta Skrzyńska i ks. dr Krzysztof Kmak.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe
dyskietki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z różańcem.
Patronat nad konkursem objął Zespół Szkolno-Przedszkolny z Czarkowa. Gratulujemy sukcesu
uczestnikom z naszej gminy.
Małgorzata Fischer
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Druhowie z OSP – na nich zawsze można liczyć
zujecie to od wielu lat – podkreślał starota pszczyński,
Paweł Sadza. – Dziękujemy za każdy dzień waszej
służby, za każdy dzień pomocy – również samorządom, bo my bez was ciężko dawalibyśmy sobie radę
– mówił do zebranych druhów starosta.

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Życzliwi, odważni, niezawodni – tacy są druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
pszczyńskiego, którzy 13 maja uroczyście świętowali
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka oraz 160-lecie
działalności jednostki w Górze.
Choć w powiecie pszczyńskim jest ich ponad
1500, każdy z nich na co dzień swoją postawą pokazuje szkołę społecznego i obywatelskiego wychowania. Druhowie i druhny z 26 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
i 160-lecie działalności jednostki w Górze rozpoczęli
mszą św. w kościele Jana Pawła II w Górze. Następnie
wraz z zaproszonymi gośćmi, przy akompaniamencie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli, przemaszerowali na plac przed remizą w Górze, gdzie
rozpoczęła się część oficjalna uroczystości.
- Strażak ochotnik to cecha charakteru i wy o tym
doskonale wiecie. Nawet ściągając mundur, każdego
dnia pokazujecie, jak można drugiemu pomóc. Poka-

Podczas uroczystości wręczano odznaczenia i medale

WARSZTATY

zabawy
zajęcia dla dzieci
od 6 - 12 lat

W ramach Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka świętowano także 160-lecie działalność OSP
w Górze. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia i medale dla wyróżniających się członków
Ochotniczych Straży Pożarnych, a po części oficjalnej
odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli oraz festyn strażacki.
Odznaczono także druhów i druhny z gminy
Suszec.
Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: Jana Mazura z Suszca, Floriana Lazara
z Suszca oraz Janusza Beera z Kryr.
Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Marcin Janosz z Kryr oraz Mateusz Moś z Mizerowa.
Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymała Anna Siuta z Suszca.
Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil

SURVIVALU
I BUSHCRAFTU

z gliną

dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych

Zajęcia prowadzi Przemysław "Fredi" Ferfet - ekspert
w zakresie przetrwania w warunkach leśnych.

WARSZTATY SURVIVALU I BUSHCRAFTU TO:
- działanie w sytuacji awaryjnej,
- budowanie schronienia,
- sposoby skutecznego rozpalania ognia,
- zestaw przetrwania i jego wykorzystanie,
- radzenie sobie bez podstawowego sprzętu,
- orientacja w terenie (terenoznawstwo),

12 i 19 czerwca

w godz. 17:00-18:30
26 czerwca

- sposoby pozyskiwania wody i pożywienia,
popularne dzikie ro]śliny jadalne i lecznicze,
korzystanie z dóbr przyrody,
- bezpieczne posługiwanie się narzędziami
rzemiosła leśnego (nóż, siekiera),
- elementy psychologii przetrwania.

Warsztaty nie są instruktażem kłusownictwa, wspinaczki linowej,
ani żadnych działań paramilitarnych.

w godz. 10:00-11:30
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)

UWAGA! Na warsztaty obowiązują zapisy! Szczegółowe informacje, karty zgłoszeń i regulamin
uczestnictwa znajdują się na stronie: www.kulturasuszec.pl oraz w biurze GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22,
43 -267 Suszec, od pn. do pt. w godz. 8:00 -16:00, tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@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

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
10 maja br. zgodnie z harmonogramem zakończyły się postępowania o przyjęcie dzieci do przedszkoli w naszej gminie. Na rok szkolny 2017/2018
gmina zabezpieczyła w swoich przedszkolach 584
miejsca w przewidywanych 25 oddziałach. Jest to
więcej niż w ubiegłym roku, ze względu na prawo
uczęszczania do przedszkoli wszystkich zapisanych
dzieci w wieku 3-6 lat. W zeszłym roku placówki
dysponowały 567 miejscami, a w tym roku już 584.
Z powodu odbywającej się w tym roku nieco później rekrutacji do przedszkoli, jej wyniki poznaliśmy
dopiero w maju.
We wszystkich miejscowościach naszej gminy,
w tym roku jedynie 4 dzieci 6-letnich rozpocznie naukę w szkole podstawowej – 1 w Suszcu, 2 w Kryrach
i 1 w Rudziczce. Reszta 6-latków kontynuuje pobyt
w przedszkolach. Łącznie 357 dzieci będzie kontynuowało naukę w przedszkolu. W poszczególnych
miejscowościach sytuacja w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kształtowała się następująco:
W Suszcu, na 181 przyjętych dzieci, w 8 oddziałach, 124 dzieci kontynuuje pobyt w przedszkolu,
a 57 nowych zostało przyjętych na nowy rok szkolny
(w tym 2 dzieci 6-letnich, 20 dzieci 4- i 5-letnich oraz
35 dzieci 3-letnich). Wszystkie chętne dzieci zostały
przyjęte, za wyjątkiem dzieci 2,5-letnich.

W Radostowicach na 50 miejsc w przedszkolu,
w 2 oddziałach kontynuuje pobyt 35 dzieci. Przyjęto
także 15 nowych dzieci (6 dzieci w wieku 4 i 5 lat oraz
9 dzieci w wieku 3 lat). W tym sołectwie zabrakło
niestety miejsc dla 11 chętnych do przyjęcia.
W oddziale przedszkolnym „0” przy Szkole Podstawowej utworzony został oddział dzieci 6-letnich.
W tej chwili przyjęto do niego 17 dzieci. Placówka
posiada jeszcze 8 wolnych miejsc, ale są to miejsca
przeznaczone dla dzieci 6-letnich.
W Kobielicach w 3 oddziałach przedszkolnych
przyjęto łącznie 73 dzieci. Z tego 51 dzieci kontynuuje pobyt w przedszkolu, a 22 to dzieci nowoprzyjęte
(12 dzieci w wieku 4 i 5 lat, a 10 dzieci w wieku 3 lat).
Tu również zabrakło 6 miejsc.
W Kryrach do 3 oddziałów przedszkolnych
uczęszcza łącznie 78 dzieci. W tym 38 kontynuuje
pobyt, a 40 rozpoczyna w tym roku swoja przygodę
w przedszkolu (1 dziecko w wieku 6 lat, 24 dzieci
w wieku 4 lub 5 lat oraz 15 dzieci w wieku 3 lat). Na
koniec maja w przedszkolu w Kryrach jest jeszcze
10 wolnych miejsc.
W Mizerowie Zespół Szkolno-Przedszkolny dysponuje 4 oddziałami, w których wystarczy miejsca dla
89 dzieci. W przyszłym roku szkolnym kontynuować
pobyt będzie 63 dzieci.

Do oddziałów przedszkolnych w Mizerowie
przyjęto także 18 nowych dzieci (2 to dzieci 4- i 5-letnie, a 16 to dzieci 3-letnie). Na koniec maja przedszkole w Mizerowie dysponuje jeszcze 8 wolnymi
miejscami.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce
dla przedszkolaków przygotowano 3 oddziały, w których są łącznie 74 miejsca. 46 dzieci będzie kontynuować swój pobyt w przedszkolu w przyszłym roku
szkolnym. Przyjęto także 28 nowych dzieci (1 dziecko
6-letnie, 14 w wieku 4 i 5 lat oraz 13 dzieci w wieku
3 lat).
W przypadku 17 nieprzyjętych dzieci 3- i 4-letnich w Radostowicach i Kobielicach Wójt Gminy,
zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaproponował
rodzicom skorzystanie z wolnych miejsc w przedszkolu w Kryrach lub w Mizerowie.
Łącznie jest tam 18 wolnych miejsc. Rodzice
ci będą mogli zadecydować, czy są zainteresowani
uczęszczaniem dzieci do przedszkola w Mizerowie
albo Kryrach.
Termin zgłoszenia tych dzieci minął 31 maja br.
W wypadku jeśli nie było zgłoszeń do tego terminu,
dyrektorzy tych placówek ogłosili postępowanie
uzupełniające na wolne miejsca.
Oprac. Monika Panfil
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Teatralna Maszyna w Żniwach
edycje Maszyny w Żniwach na pewno przyciągną
jeszcze więcej widzów i udowodnią, że teatr to żywa
materia, na której można pracować wszędzie (nawet
w plenerze). Maszyna w Żniwach to niezwykła inicjatywa, która powinna być kontynuowana w naszej
gminie w kolejnych latach. Zapraszamy wszystkich
mieszkańcow do udziału w festiwalu.
Monika Panfil

źródło: GOK w Suszcu

w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie. Widzowie obejrzeli
je pod Wiatą Św. Krzysztofa przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu w niedzielę
21 maja 2017.
Spektakl „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata” zrealizowano na podstawie baśni Zofii Kossak.
Opowiada on o świecie domowych stworków, chochlików i duszków. Główną postacią jest Kacperek
– domowy Skrzat, który opiekuje się domostwem
i przewodzi barwnej gromadzie istot. W wyniku niedopatrzenia traci pewnego dnia swój magiczny talizman – maru. Sowa, która go skradła, oddaje talizman
Sato – władcy ciemnego lasu pod górą Rzybrzyczką.
Jednak maru nie spełnia swej funkcji. Sato wraz ze
swymi kompanami postanawia więc porwać Kacperka i zmusić go do wyjawienia tajemnicy talizmanu,
który powinien sam świecić. Z odsieczą porwanemu
i więzionemu Kacperkowi ruszają przyjaciele skrzata
(podciepka), którzy wspólnymi siłami stają do walki
ze złem.
Piękna, barwna opowieść o uniwersalnym przesłaniu i tematyce – walki dobra ze złem, ubogacona
humorem i przepiękną scenografią bardzo spodobała
się widzom. Nikt, kto poświęcił niedzielne przedpołudnie na obejrzenie spektaklu w wykonaniu aktorów
z Teatru Gry i Ludzie, nie żałował swojej decyzji. Najmłodsi widzowie z uwagą i fascynacją przyglądali się
lalkom i niezwykłej scenografii. A po spektaklu mieli
możliwość zrobienia pamiątkowej fotografii z bohaterami opowieści o Kacperku i jego przyjaciołach.
Artyści, którzy wystąpili w przedstawieniu, wykazali
się talentami aktorskimi. Okazali się też doskonałymi
wokalistami oraz lalkarzami, z przejęciem i kunsztem
interpretując bajkowe role.
Spektakl „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”
spotkał się w Suszcu z ciepłym przyjęciem. Szkoda,
że mogło go zobaczyć tak niewielu z nas. Kolejne

Niecodzienne i ciekawe lalki – bohaterowie spektaklu

źródło: GOK w Suszcu

Teatralna Maszyna to festiwal, który doskonale
sprawdza się w mieście. Od paru lat gości w Pszczynie, a drugi rok pojawia się w gminie Suszec. Preludium do festiwalu, który odbędzie się w Pszczynie
w dniach 15-18 czerwca jest projekt Maszyna w Żniwach, zapoczątkowany rok temu. Ma on za zadanie rozszerzenie idei festiwalu Teatralna Maszyna
Pszczyna poza obszar samego miasta. Narodził się
dzięki współpracy festiwalu z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Suszcu.
Jak czytamy: „Maszyna w Żniwach to ciężka praca na roli i trud tworzenia roli. Maszyna w Żniwach to
także wytchnienie i beztroska zabawa w niedzielne
przedpołudnie. To już druga odsłona Maszyny w Żniwach, projektu rozszerzenia idei festiwalu Teatralna
Maszyna Pszczyna poza strukturę miasta.
Pomysł rewitalizacji przestrzeni postindustrialnej działaniami kulturalnymi i artystycznymi nie jest
nowy, a na Śląsku wręcz pożądany. Festiwal Teatralna
Maszyna Pszczyna, wypełniając te założenia, stanowi
uspołeczniony proces naprawy i zmiany wizerunku
miasta w kontekście zmian społecznych związanych
z kapitałem „nowego przemysłu” jakim staje się
kultura. Koncepcja festiwalu angażuje tereny zdegradowane ekonomicznie i społecznie z powodu
zmian wynikających z restrukturyzacji gospodarczej.
Wskazuje takie miejsca, które ze sztuką, teatrem nie
są związane, a mogą być. Szczególnie w mieście
nie posiadającym budynku teatru, a posiadającym
wielką tradycję teatralną sięgającą jeszcze czasów
książęcych.”
W zeszłym roku widzowie z naszej gminy mogli uczestniczyć w spektaklu plenerowym pt. „Noe”.
Spotkał się on wówczas z ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku, w ramach
drugiej Maszyny w Żniwach w gminie Suszec odbył
się spektakl „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”

Maszyna w Żniwach to ciekawy projekt

XXIV Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie”
Kolejny raz w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje rejonowe do XXIV Regionalnego
Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Od przeszło dwudziestu lat zadaniem
Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych
regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludowych. W Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu artyści
wystąpili przed jury 27 kwietnia 2017 roku.
Do eliminacji zgłosiło się 16 uczestników. Występowali oni w 4 kategoriach: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, zespoły pieśni i tańca,
chóry. Jury nie miało łatwego zadania. Z roku na rok
poziom Przeglądu jest coraz wyższy. Ostatecznie wyłoniono zwycięzców.
Jury w składzie: Jadwiga Masny, Joanna Pudeł-

ko, Karolina Banach oceniało wykonawców, biorąc
pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru,
zachowanie gwary, walory wokalne, akompaniament, walory taneczne (w kategorii wykonawczej
zespoły pieśni i tańca), ogólny wyraz artystyczny. Jako
element dodatkowy, bez punktacji, oceniano: strój
ludowy i ewentualne rekwizyty. Po przesłuchaniu
wszystkich uczestników jury postanowiło, że do przeglądu finałowego, który odbędzie się 9 czerwca 2017
roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny w Koszęcinie, zakwalifikowali się:
W kategorii soliści: Natalia Wawrzyczek z SP
im. K. Miarki w Pielgrzymowicach oraz Katarzyna
Piwko z GP nr 3 w Pielgrzymowicach.
W kategorii zespoły wokalne i wokalno-instru-

mentalne: Zespół Śpiewaczy „Ćwikliczanie”.
W kategorii zespoły pieśni i tańca: „Gryfne bajtle” z ZSP w Studzienicach, „Młode Pszczynioki”
z SP nr 2 w Pszczynie oraz „Żwakowskie Bajtle” z SP
nr 10 w Tychach.
W kategorii chóry: „Bel Canto” z Rybnika.
Przyznano także wyróżnienia dla Zespołu Śpiewaczego „Jagoda” z Żor oraz Chóru – Zespołu woklano-instrumentalnego z SP im. K. Miarki w Żorach.
Wszyscy artyści zakwalifikowani do finału „Śląskiego Śpiewania” kwalifikują się również do europejskiego konkursu „Rozśpiewany Śląsk”, który odbędzie
się 25 września 2017 r. w Koszęcinie.
Gratulujemy zwycięzcom.
Oprac. Monika Panfil

Spotkania dotyczące kultury
W kwietniu i maju Gminny Ośrodek Kultury zaprosił wszystkich zainteresowanych tematyką kultury i jej rozwoju w naszej gminie na serię spotkań.
Uczestniczyły w nich osoby zaangażowane w tworzenie kultury, przedstawiciele instytucji i jednostek
działających w naszej gminie, a także mieszkańcy.
Spotkania prowadzili eksperci z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Ich istotą było zebranie
informacji i spostrzeżeń na temat funkcjonowania
kultury i związanych z nią zagadnień w naszej gminie oraz współpraca przy wypracowywaniu nowych
rozwiązań i pomysłów.
Jak przekonują organizatorzy, zebrane informacje, pomysły i rozwiązania posłużą do stworzenia
Strategii Rozwoju Kultury dla gminy Suszec.
W piątek 12 maja 2017 r. w sali widowiskowej

GOK-u w Suszcu w spotkaniu z ekspertami uczestniczyli mieszkańcy gminy. Dyskusje skupiły się na
dwóch tematach. Zastanawiano się nad tym, jakie
działania społeczno-kulturalne w gminie w ostatnim
czasie były sukcesem, a jakie porażką.

Rozważano także, jakie czynniki wspierają
rozwój kultury, a jakie go hamują. Rozmowy z ekspertami oraz wymiana spostrzeżeń z perspektywy
mieszkańców – uczestników wydarzeń kulturalnych,
były cennym głosem w dyskusji o kształcie kultury
w naszej gminie. Konsultacje sprzyjają wyrażeniu
swojego zdania na forum, a także wymianie doświadczeń dotyczących imprez, w których mieszkańcy
uczestniczą.
Sami zainteresowani, ze swojej perspektywy,
mogli udzielić odpowiedzi na pytanie o powodzenie
niektórych wydarzeń i imprez w naszej gminie. Podpowiadali też, w jaką stronę mogłyby pójść zmiany
w kolejnych latach pracy GOK-u i jednostek zajmujących się działaniami społeczno-kulturalnymi.
Monika Panfil
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Wypłyń na głębię
na szczegółowe pytania dotyczące życia Jana Pawła
II. Uczestnicy mieli na jego wypełnienie 45 minut. Po
tym czasie dzieci udały się na krótką przerwę, po której nastąpiła druga część zmagań. Młodzież w dwóch
turach odpowiadała na pytania dotyczące biografii
Jana Pawła II oraz Matki Teresy z Kalkuty. Można było
wybrać spośród pytań za 1, 2 albo 3 punkty. Trzeba
też było się wykazać nie lada wiedzą na temat życia

źródło: Monika Panfil

W tym roku odbył się piętnasty, jubileuszowy
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II i Matce
Teresie z Kalkuty, pod tytułem „Nie bój się, wypłyń
na głębię”. 27 kwietnia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce zjechali uczniowie aż z 19
szkół. Pojawiła się młodzież wraz z katechetkami:
z Żor ze: Szkoły Podstawowej nr 17, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 11 (Żory-Rój), Szkoły Podstawowej nr 3,
Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 1,
Zespołu Szkół nr 9 (Żory-Rogoźna), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (Żory-Baranowice), Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (Żory-Rogoźna), Szkoły
Podstawowej z Kleszczowa; z Czerwionki-Leszczyn
(Szkoła Podstawowa nr 3); z Golasowic; a z naszej
gminy z: Radostowic, Kryr, Kobielic, Suszca, Mizerowa
i Rudziczki. W konkursie wzięły udział dzieci uczęszczające do klas IV-VI.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Ks. Jan
Burek – wicedziekan dekanatu Suszec, Zbigniew
Łoza – dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych, Sołtys Stanisław Godziek, Radny Henryk Pruciak, Magdalena Merkel – dyrektor ZSP w Rudziczce,
Celina Fonferek – Przewodnicząca Rady Rodziców
przy ZSP w Rudziczce. W skład komisji czuwającej
nad przebiegiem Konkursu weszły zaś: Mariola Karwot – metodyk do spraw religii, Barbara Sputek,
Beata Pietrek i siostra Piotra – Małgorzata Stawska.
Po powitaniu ks. Jan Burek wręczył wszystkim katechetkom dyplomy i podziękowania. Następnie, po
wspólnej modlitwie, przed uczestnikami Konkursu
zaprezentował się chór z ZSP w Rudziczce. Kiedy
zakończył się występ młodych artystek, uczniowie
mogli przystąpić do pierwszej części konkursu. Był
to test, w którym należało pisemnie odpowiedzieć

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II i Matce Teresie z Kalkuty

świętych. Trzeba było wiedzieć np. ile lat trwał proces
beatyfikacji Jana Pawła II i kiedy się zakończył, kto
koncelebrował mszę św. kanonizacyjną Jana Pawła
II, w jakim seminarium i w którym roku rozpoczął on
studia teologiczne czy jakie sporty lubił uprawiać.
Nie inaczej było w przypadku pytań dotyczących
Matki Teresy – dotyczyły jej pochodzenia, rodziny,
z której pochodziła, nagród, jakie otrzymała za swoją
działalność.
Po wyrównanej rywalizacji, udało się wyłonić
zwycięzców. III miejsce zajęli uczniowie z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce, II miejsce

ex aequo wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kobielicach oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Kryr. Na I miejscu znalazła się młodzież
ze Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 15 z Żor. Zwycięzcy otrzymali książki – np.
biografie świętych czy modlitewniki. Zdobywcom
I miejsca wręczono także puchary – ufundowane
przez Wójta Gminy Suszec oraz Dyrektora Gminnego Zespołu Usług Wspólnych. Te wrócą za rok, na
następny Konkurs, i zostaną wręczone kolejnym zwycięzcom. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy za udział oraz poświęcone obrazki.
Podczas całego Konkursu czas zebranym umilali
uczniowie z ZSP w Rudziczce. Przygotowali występy,
które bardzo spodobały się publiczności. Po drugiej
części Konkursu zaprezentowali się pierwszoklasiści, którzy, wraz z wychowawczynią Renatą Hołą,
wystąpili w przedstawieniu o Wróbelku Elemelku.
Następnie uczniowie klasy II B dali pokaz tanecznych
umiejętności. Na koniec zaś trzecioklasiści wykonali
muzyczno-taneczną wersję wiersza „Rzepka”.
Cały konkurs zakończył się modlitwą oraz przesłaniem Papieża Jana Pawła II: „Głosić Chrystusa
i świadczyć o Nim! Oto misja każdego ochrzczonego.”
- Ten Konkurs to naprawdę fantastyczne wydarzenie – mówiły katechetki, które przyjeżdżają do
Rudziczki co roku. – Gratulujemy organizatorom –
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu, a przede wszystkim pani Małgorzacie Kani, która czuwa nad całym
Konkursem. Dzięki panującej tu atmosferze jesteśmy
przekonani, że wrócimy tutaj za rok!
Gratulacje dla organizatorów. Z pewnością kolejna edycja Konkursu okaże się, podobnie jak ta,
ogromnym sukcesem.
Monika Panfil

Uczennice z Radostowic wśród najlepszych w powiecie
W tym roku tematyka konkursu historycznego
dotyczyła reformacji na Górnym Śląsku, w związku
z uznaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki roku 2017
– Rokiem Reformacji. Konkurs „500 lat Reformacji na
Górnym Śląsku” odbył się gościnnie w salkach znajdujących się obok kościoła ewangelickiego w Pszczynie,
po którym uczniowie wraz z opiekunami zostali oprowadzeni przez pastora – księdza Mirosława Czyża.
W tegorocznych potyczkach wzięło udział 11
dwuosobowych zespołów ze szkół podstawowych
z terenu powiatu pszczyńskiego. Uczniowie rozwiązali test wiedzy oraz wykonali zadania praktyczne
przygotowane w oparciu o wskazane publikacje.
Uczestnicy musieli dowieść nie tylko swojej wiedzy
o Reformacji w Europie oraz na Górnym Śląsku, ale

również wykazać się umiejętnościami takimi, jak: praca z materiałem ikonograficznym czy praca z filmem.
Test i zadania miały przybliżyć uczniów do podjęcia
pracy w drukarni Scharffenberga, dlatego musieli
odszyfrować informacje zawarte na gipsorytach, zaprojektować symbol kościołów protestanckich oraz
odczytać za pomocą lusterek informacje zawarte na
płytkach drzeworytniczych, by następnie dopasować
do nich fotografie.
Bardzo dobrze poradziły sobie z tymi zadaniami
drużyny z SP z Radostowic, SP nr 6 z Czarkowa, SP
nr 12 ze Studzionki oraz SP nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, które uplasowały się na podium.
Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy! Nad konkursem czuwała komisja

w składzie: dr Halina Nocoń – dyrektor ZSP w Studzienicach, dr Maria Szostak – metodyk historii, mgr
Julia Rott-Urbańska z Instytutu Badań Regionalnych
w Katowicach, mgr Katarzyna Pławecka – nauczyciel
ZSP w Studzienicach. Za owocną współpracę oraz
okazaną życzliwość dziękujemy również Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pszczynie oraz Instytutowi
Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Już po raz ósmy, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Studzienicach był organizatorem Powiatowego
Konkursu Historycznego. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Pszczynie. Organizatorem konkursu była
Agnieszka Chlebek-Rolska.
Powiat Pszczyński

90 urodziny pani Krystyny Anderko
nego jubileuszu i życzymy kolejnych lat w zdrowiu,
przeżytych w gronie najbliższych.
Monika Panfil

źródło: Monika Panfil

19 maja 2017r. mieszkanka Kobielic – pani
Krystyna Anderko – świętowała swoje 90 urodziny.
Pani Krystyna pochodzi z Kobielic. Po ślubie przez
10 lat mieszkała w Ćwiklicach, następnie wróciła do
rodzinnego domu w Kobielicach, gdzie do dzisiaj
mieszka. Kilka lat przed ślubem pracowała w Czechowicach-Dziedzicach w rafinerii ropy naftowej.
Następnie zajmowała się domem i gospodarstwem.
Pani Krystyna ma 2 dzieci – syna Stefana oraz córkę
Janinę. Córka mieszka w Pszczynie, zaś syn z żoną
Krystyną mieszkają razem z Panią Krystyną w Kobielicach. Pani Anderko, w dobrym zdrowiu, doczekała się
2 wnuków: 1 wnuka i 1 wnuczki oraz 1 prawnuczki.
Z okazji urodzin solenizantkę odwiedził Wójt
Gminy Suszec Marian Pawlas oraz Sołtys Bronisława
Czernecka. Pani Krystyna otrzymała list gratulacyjny
oraz kosz z łakociami. Gratulujemy solenizantce pięk-

25 lat Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu

Pani Krystyna z rodziną, Wójtem oraz panią Sołtys

W tym roku przypada 25-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Z tej okazji wszystkim pracownikom kultury składamy serdeczne gratulacje oraz
wyrazy najwyższego uznania za twórcze i oryginalne realizowanie celu, jakim jest upowszechnianie
dostępu do kultury oraz pobudzanie artystycznego
zamiłowania wśród mieszkańców Gminy Suszec.
Jednocześnie życzymy dalszej twórczej kontynuacji najciekawszych, budzących żywe zainteresowanie społeczne projektów.
Wierzymy, że nasz Gminny Ośrodek Kultury będzie promieniał tak, jak dotychczas – niebanalnymi
pomysłami i będzie miejscem realizacji artystycznych,
kulturalnych potrzeb i marzeń naszych mieszkańców.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Radni Gminy Suszec
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Bociany w Kobielicach
zwyżkę, która umożliwiła umocowanie platformy na
szczycie drzewa.

źródło: Monika Foks

Bociany wracają w miejsca, które dobrze znają.
Szukają tych najlepszych do osiedlenia i tam budują
swoje gniazda. W całej gminie jest wiele miejsc, które
upodobały sobie te niezwykłe ptaki. Jedno z nich
znajduje się w Kobielicach, w okolicach ulicy Topolowej. W ubiegłym roku para bocianów postanowiła
wybudować gniazdo na drzewie, którego korona
została złamana podczas wichury w 2015 r. Jednak,
pomimo usilnych starań, ptaki nie potrafiły poradzić
sobie z pleceniem gniazda w niesprzyjających warunkach, na uciętym pod skosem drzewie.
- Patrzyliśmy, jak bociany się męczą z budową
gniazda. Trwało to jakiś czas. W końcu poszedłem do
sąsiadów, państwa Waleczek, którzy są właścicielami
wspomnianego drzewa i planował jego wycięcie. Zapytałem, czy pozwoli mi zbudować na drzewie platformę
i upleść na niej gniazdo – opowiada Jarosław Foks.
– Po uzyskaniu zgody od razu zabrałem się do pracy.
Pan Jarosław najpierw w Internecie znalazł filmy instruktażowe pokazujące krok po kroku, jak się
plecie bocianie gniazdo, a później sam zaczął jedno
budować. Zbił platformę o średnicy 1,70 m, na której
ze zdobytych gałęzi uplótł gniazdo o podobnych
wymiarach. Zajęło mu to 2 dni. Następnie zamówił

Pan Jarosław Foks przy pracy nad bocianim gniazdem

- Bociany przez kilka dni z nieufnością spoglądały
na moje dzieło. Bały się w nim zamieszkać, obserwowały je z pobliskiego drzewa. Dopiero kiedy przekonały
się, że gniazdo nie należy do żadnych innych ptaków,
postanowiły ja zasiedlić. Oczywiście – urządziły je po
swojemu. Dołożyły gałązek, sprawiły, że stało się ich
domem – dodaje pan Jarosław.

Na jesień bociany odleciały, a mieszkańcy Kobielic z niecierpliwością i ciekawością wyczekiwali
wiosny i powrotu ptaków. Te przyleciały w niedzielę
16 kwietnia. Najpierw pojawił się jeden, a po dwóch
tygodniach dołączył jego towarzysz (albo towarzyszka).
- W tym roku nie dość, że bociany czuły się jak
u siebie, to od razu zabrały się do rozbudowy gniazda.
Podwyższyły je o jakieś 10 cm i co chwila coś w nim
zmieniają – mówi żona pana Jarosława, Monika.
- Obserwowanie bocianów to teraz nasze hobby –
dodaje Sołtys Bronisława Czernecka. – Z ciekawością
przyglądamy się ich zwyczajom, zachowaniu. Liczymy,
że może pojawią się pisklęta!
Państwo Foks zarejestrowali nawet historię
powstania gniazda i jego lokatorów w Internecie.
Wszyscy chętni mogą ją prześledzić na stronie
www.bociany.pl. Kobielickie bociany zintegrowały
okolicę. Wszyscy teraz bacznie je obserwują, poznają
ich zwyczaje i zachowania. Mieszkańcy okolicznych
domostw mają też nadzieję, że ptaki pokochają
stworzone dla nich miejsce i pozostaną tam na lata.
Gratulujemy państwu Foks ciekawej inicjatywy.
Monika Panfil

Rodzinny Rajd Rowerowy „Na kole bez gmina”
rych przewodnik – Waldemar Szendera – przybliżał
zebranym informacje dotyczące przyrody, geografii

źródło: Adam Kajda

W naszej gminie nie brakuje miłośników rowerowych przejażdżek. Atrakcyjne ścieżki rowerowe, piękna okolica i leśne tereny sprzyjają takim eskapadom.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wraz z Gminnym
Ośrodkiem Sportu po raz kolejny zorganizowały Rodzinny Rajd Rowerowy. Jest to świetna okazja do
wspólnego spędzenie czasu w rodzinnym gronie
i szansa na odwiedzanie i odkrycie na nowo ciekawych miejsc znajdujących się na trasie rajdu rowerowego.
Rajd „Na kole bez gmina” odbył się w niedzielę 21
maja i cieszył się dużym zainteresowaniem. Pogoda
sprzyjała uczestnikom. W Rajdzie wzięło udział ponad
50 osób w różnym wieku. Uczestnicy spotkali się przy
Hali Sportowej w Suszcu, a stamtąd udali się w stronę
Lasu Kobiórskiego, do którego wjechali od ul. Na Grabówki. Celem podróży była wyrzutnia rakiet w Lesie
Kobiórskim. Niektórzy mieli okazję zobaczyć ją po
raz pierwszy w życiu! Po drodze uczestnicy Rajdu
zatrzymywali się także na postojach, w trakcie któ-

Rodzinny Rajd Rowerowy w Lesie Kobiórskim

oraz historii miejsc, w których się znajdowali. Dzięki
tym krótkim prelekcjom, uczestnicy Rajdu mogli lepiej poznać otaczającą ich florę.

Trasa rajdu wyniosła 27 km, ale nikt nie miał problemów z jej pokonaniem. Najmłodszy uczestnik,
jadący samodzielnie na rowerze, miał 6 lat. Mimo
młodego wieku świetnie poradził sobie na trasie,
wzbudzając podziw towarzyszy. Młodsze dzieci jechały wraz z rodzicami. Po 3,5-godzinnej, pouczającej wycieczce, uczestnicy Rajdu wrócili do Suszca
i udali się na Kolonię Podlesie, gdzie przy Muzeum
Regionalnym „Kamojówka” przygotowano dla nich
poczęstunek i wspólne ognisko.
- Co roku chętnych do udziału w Rajdzie nie brakuje. Ciekawa trasa, dobry przewodnik, możliwość spędzenia aktywnie czasu sprawiają, że Rajd „Na kole bez
gmina” cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem.
A my, organizatorzy, możemy się tylko z tego cieszyć –
mówi dyrektor GOS Marek Kret
Zapraszamy wszystkich wielbicieli jazdy na rowerze, poszukujących ciekawych tras, do skorzystania z oferty kolejnych rajdów rowerowych. Z pewnością takie się pojawią!
Monika Panfil

Majowe uroczystości
niły także poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej w Suszcu, z Gimnazjum Publicznego w Suszcu,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Legionu Maryi, Rolników
oraz Związku Górnośląskiego.

źródło: Monika Panfil

Co roku 3 maja w Suszcu odbywają się uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Także w tym roku o godz. 9:00
w Kościele pw. św. Stanisława B. i M. odprawiono
Mszę świętą w dwóch intencjach: do Opatrzności
Bożej, Matki Bożej Królowej Polski z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Wielkiej i Małej Ojczyzny oraz
do Opatrzności i Bożej, Matki Bożej i świętego Floriana z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą
o Błogosławieństwo Boże dla wszystkich Strażaków
i ich rodzin oraz z prośbą o szczęście wieczne dla
wszystkich zmarłych Strażaków. Po uroczystym nabożeństwie obecni przeszli pod pomnik ofiar I Wojny
Światowej, Powstań Śląskich, faszyzmu i stalinizmu
pochodzących z gminy Suszec, znajdujący się przy
kościele. Zebrani pomodlili się w intencji tragicznie
zmarłych, odśpiewano także hymn Polski oraz „Rotę”.
Następnie przedstawiciele władz, Związku Górnośląskiego oraz szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem.
W uroczystościach uczestniczyli włodarze Gminy, licznie zebrana młodzież ze szkół naszej gminy,
strażacy z OSP, członkowie Związku Górnośląskiego
w tradycyjnych strojach śląskich, orkiestra KWK „Krupiński” oraz mieszkańcy Gminy. Uroczystość uświet-

Majowe uroczystości w Suszcu

Wójt Gminy Suszec zwrócił się do zebranych:
- Spotykamy się w bardzo ważnym dniu. To nie tylko
święto Maryi Królowej Polski, ale też święto upamiętniające ważne wydarzenia w naszej historii – dzień

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz dzień
przypominający III Powstanie Śląskie. Skupmy się na
tych trzech faktach. Maryja Królowa Polski towarzyszyła naszym rodakom w najtrudniejszych chwilach.
Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791 r., przypomina
nam czasy dzisiejszej Europy, dzisiejszego świata. Wówczas Polska sięgała dna, a nasza narodowość została
poddana największej próbie. Dziś możemy powiedzieć,
że był to akt bardzo niedoskonały, ale jednak kierujący
przez następne dziesięciolecia nasz naród ku wolności
w czasach rozbiorów i porozbiorowej rzeczywistości.
Trzecie Powstanie Śląskie przyniosło Polsce duże ożywienie gospodarcze, Polska dzięki niemu znów była
Polską. A dziś nie wszyscy o tym pamiętają. Ważna jest
nasza pamięć, pielęgnowanie tradycji, aby uchronić się
przed wszechobecnym złem. Patrząc na całą historię,
najważniejszy akt prawny, jakim musimy się kierować,
jest Dekalog. To ostoja moralności, którą powinniśmy
stosować w naszym życiu. Życzę tego naszej Małej Ojczyźnie, Polsce i całej Europie. W tym dniu oddajmy hołd
naszym przodkom, którzy walczyli o naszą wolność.
Niech pamięć o nich i tych wydarzeniach oraz wiara
w Boga nigdy nie przeminie!
Monika Panfil
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17. DZIEŃ
11.06.2017

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

Patronaty honorowe: Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec,
Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego.

PROGRAM:
15:00 Występy artystyczne dzieci:

grupy baletowe, gitarowe, akrobatyczne,
Freesmile, On The Beat, Mini On The Beat,
Mini Mini On The Beat, Point Squad,
Chill Out, K-Bum, K-10, uczestnicy zajęć: „Rytmiki”,
„Klubu Jasia i Małgosi”, „Tańczące Brzdące”
oraz języka angielskiego dla dzieci.

17:15

Rozstrzygnięcie konkursów
na „Krótki Film o GOKu”,
oraz „Fantastyczny Świat Moich Snów”.

17:30
18:45
19:45
21:00

Carrantouhill
oFF KulturA
Dream Atlas
KAMIL BEDNAREK
z zespołem

Atrakcje towarzyszące:
- wesołe miasteczko,
- dmuchańce,
- animacje dla dzieci prowadzone
przez Klub Działań Pozytywnych,
- konkursy z nagrodami,
- akcja DKMS „Dzień Dawcy Szpiku”.
Organizatorzy:

Patroni medialni:

Sponsorzy:

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
I USŁUGI TRANSPORTOWE
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PÓŁKOLONIE
dla dzieci od 7 do 12 lat
I turnus: 3 – 7.07,
II turnus: 10 – 14.07,
godz. 7:45 – 16:15
Miejsce:
Hala Sportowa w Suszcu/GOK Suszec
Koszt jednego turnusu: 270 zł,
obydwu turnusów: 500 zł
Organizatorzy:
GOK Suszec i GOS Suszec

SPOTKANIA
Z KULTURĄ
cykl warsztatów twórczych
śląsko-afrykańskich dla dzieci
od 6 do 10 lat, godz. 18:00 – 19:30
Miejsce:
Kryry, remizo-świetlica: 4, 6, 11, 13.07
Rudziczka, remizo-świetlica:
18, 20, 25, 27.07
Suszec, GOK: 8, 10, 14, 17.08
Radostowice, salki parafialne:
22, 24, 29, 31.08
Zajęcia są bezpłatne
Organizator: „Etnoanimatorki”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

COŚ Z NICZEGO
CZYLI EKOZABAWY

OBÓZ JĘZYKOWY
„ENGLISH CAMP”

cykl zajęć twórczych dla dzieci
od 7 do 12 lat
17 – 21.07, godz. 9:30 – 12:00

dla młodzieży od 12 do 19 lat
23 – 29.07, godz. 10:00 – 16:00

Miejsce:
Salki parafialne w Radostowicach
Zajęcia są bezpłatne
Organizator:
Fundacja „Jestem tu”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

WARSZTATY
STOLARSKIE
Z OGNISKIEM
dla starszych dzieci, młodzieży
i dorosłych
29.07, od godz. 14:00
Miejsce:
Park na Osiedlu w Suszcu
Zajęcia są bezpłatne
Organizator:
Ogródki Działkowe w Suszcu,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

Miejsce:
Hala Sportowa w Suszcu
Koszt: 180 zł
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Fala, GOK Suszec
i GOS Suszec

WARSZTATY
SENSOPLASTYCZNE
„ŚWIAT ZMYSŁÓW”
4.07, GOK Suszec:
- 16:00 – dzieci od 1 do 2,5 roku
z rodzicami
- 17:00 – dzieci od 3 do 5 lat
z rodzicami
- 18:00 – dzieci od 6 do 7 lat
z rodzicami
Zajęcia są bezpłatne
Organizator:
„Aktywne Mamy”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

NUMER 6 (275)

WYCIECZKI
CAŁODNIOWE

PODWÓRKOWE
SZALEŃSTWA

dla dzieci od 7 r. ż. i młodzieży

gry i zabawy dla dzieci od 3 do 10 lat
godz. 10:30 – 12:00

2.08: Częstochowa:
Muzeum Produkcji Zapałek, Pływalnia
Letnia, Muzeum Górnictwa Rud Żelaza,
Muzeum Historii Kolei
9.08: Trójwieś Beskidzka:
spacery po górkach, Muzeum na Grapie,
warsztaty rękodzielnicze, Trzycatek
16.08: Kluczbork:
Pasieka i pałac w Maciejowie,
Muzeum Jana Dzierżonia, Park Wodny
w Tarnowskich Górach
Cena jednej wycieczki: 85 zł,
zawiera: ubezpieczenie, transport,
bilety wstępu, obiad, opiekę.

LATO TEATRALNE
„POD GOŁYM
NIEBEM”
warsztaty teatralne i spektakle
dla starszych dzieci, młodzieży
i dorosłych
4 – 6.08
Miejsce:
tereny zielone przy GOK w Suszcu
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Miejsce:
Suszec, plac zabaw przy GOK:
19.07 i 8.08
Rudziczka, teren przy remizo-świetlicy:
21.07 i 10.08
Kobielice, teren przy SP:
26.07 i 22.08
Radostowice, teren przy parafii:
28.07 i 17.08
Kryry, teren przy remizo-świetlicy:
1.08 i 24.08
Mizerów, teren przy remizo-świetlicy:
3.08 i 29.08
Zajęcia są bezpłatne
Organizatorzy:
Klub Działań Pozytywnych i GOK Suszec

WARSZTATY
SURVIVALU
I BUSHCRAFTU

dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych
18 – 20.08
Miejsce:
Lasy Suszeckie
Koszt: 60 zł
Organizatorzy:
GOK Suszec i GOS Suszec

NOCNIK - NOCNY
MARATON BAJEK
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
23.08, godz. 20:00 – 7:00
Miejsce:
GOK Suszec

WARSZTATY
TANECZNE
dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat
27.06 oraz 31.08, godz. 9:00 – 13:00
Miejsce:
GOK Suszec
Prowadzi: Karolina Głowińska

Wydarzenie jest bezpłatne

NA WSZYSTKIE
ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY W BIURZE GOK
tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograﬁcznym

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 3 lipca do 10 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników I etapu do 25 września 2017 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwaliﬁkowały
do II etapu do 15 października 2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 4 listopada 2017 r.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:
www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

Szczegółowe 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: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

23-29.07.2017
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| turnus: 3 7.07.2017
| | turnus: 10 14.07.2017
godz. 7:45 16:15

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 osobiście lub 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.
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Biblioteka? Oczywiście!

Festyn Motoryzacyjny
w Suszcu

ten, wraz z pokazem oryginalnych książek, przedstawiony został także przedszkolakom suszeckim. Biblioteczny Tydzień był też powodem odwiedzin uczniów
I klasy Szkoły Podstawowej w Suszcu (z wych. p. Zofią
Hryniewicz). Uczestniczyli oni w lekcji bibliotecznej
oraz, chcąc nie chcąc, zostali pasowani na czytelnika.
Pani Stefania Zembala, jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Radostowicach, a także
osoba zawiadująca tamtejszą Filią nr 4, również zorganizowała kilka imprez bibliotecznych, a wśród nich
oryginalny „Biblioteczny Escape Room”.
Krótki tydzień… Ale to nie koniec spotkań czytelniczych: przed nami czerwcowy Tydzień Czytania
Dzieciom.
GF

W lipcu odbędzie się już drugi festyn motoryzacyjny. Na „Gwarusiu” spotkają się miłośnicy samochodów i dobrej zabawy. Impreza ma charakter otwarty,
a atrakcji nie zabraknie!
Wszystkich gorąco zapraszamy na Suszecki Festyn Motoryzacyjny, który zaplanowano na 9 lipca
2017 roku.
W ramach festynu odbędzie się:
- zlot samochodów tuningowych i zabytkowych (zapisy przez stronę internetową: www.sfm.klanfso.pl),
- pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP Kryry,
- wiele konkursów dla dzieci i gości oraz kategorie
specjalistyczne dla uczestników zlotu,
- animacje w wykonaniu Klubu Działań Pozytywnych
- wieczorna dyskoteka w lesie, poprowadzą: DJ Alex
& DJ Sharif,
- pokaz sztucznych ogni na zakończenie festynu.
Podczas festynu dostępnych będzie kilka punktów gastronomicznych, bezpłatne toalety. Gmina
Suszec gwarantuje miejsca parkingowe dla gości.
Na festynie pojawią się również wolontariusze
żorskiego Hospicjum Im. Jana Pawła II, którzy przeprowadzą zbiórkę na rzecz chorych na nowotwory
w tej placówce. Dodatkowo przewidziana jest zbiórka
karmy dla zwierząt z lokalnego schroniska.
W trakcie festynu będzie możliwość oddania
krwi w godzinach od 15:00 do 19:00.

Wakacje z ORIGAMI
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza
na wakacyjne zajęcia plastyczne „Zaczarowane ORIGAMI”. Będziemy się uczyć japońskiej sztuki składania papieru i świetnie przy tym bawić.
Rozpoczynamy już 28 czerwca. Spotykamy się
w każdą środę od 17:00 do 18:30. Zapraszamy wszystkich (bez względu na wiek) do wspólnego spędzenia
wolnego czasu.
Pracownicy GBP w Suszcu

źródło: GBP w Suszcu

Pod takim hasłem świętowano w gminie Suszec
XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2017.
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Suszcu
mieli okazję skorzystać z warsztatów karykatury. Aż
z Zielonej Góry przyjechał do nas SZYMON TELUK:
malarz, rysownik, wykładowca Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Związku Zawodowego Polskich Artystów
Plastyków, ilustrator i autor komiksów, współpracujący z pisarzami i muzykami i działający na potrzeby reklamy i stron internetowych. Jako aktywny karykaturzysta, z wieloletnim doświadczeniem,
wyjaśnił obecnym: jak powstaje i dlaczego śmieszy
karykatura, omówił różnice między portretem a karykaturą, pokazał przykłady karykatur gwiazd filmu
i estrady, przedstawił zasady rysowania części twarzy
poprzez podział na poszczególne elementy i łączenia
ich w taki sposób, by powstała niepowtarzalna całość.
Ponad 80 osób rysowało siebie nawzajem. Czy znalazły się wśród grupy młodzieży osoby z talentem,
można sprawdzić w bibliotece, oglądając kserokopie
ich prac. Natomiast karykatury autora można zobaczyć, odwiedzając galerię: karykatury.exxl.pl.
Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce zawitał MAREK SZOŁTYSEK – historyk, nauczyciel,
publicysta, znawca kultury, tradycji i obyczajów śląskich oraz twórca wielu książek. P. Szołtysek zapoznał dzieci z nazewnictwem części stroju śląskiego,
opowiedział o dawnych zabawach podwórkowych
(klipa, strzelanie z flinty), o straszeniu nieposłusznych
np. bebokiem czy podciepem, a także pięknie mówił
o uroczyście obchodzonych świętach, w tym o odpuście. Przy okazji wizyty regionalisty uzupełniono
zbiory bibliotek gminnych o najnowsze tytuły pana
Marka, tj. „Kuchnia…” i „Ubrania Matki Boskiej”, „Ewangelie śląskie”, „Śląsk dla dzieci”. Warto do nich sięgnąć.
„Dzień Przytulania”, obchodzony 10 maja, był
tematem przewodnim spotkań z przedszkolakami
i uczniami Szkoły Podstawowej w Kobielicach. Temat

Warsztaty karykatury z Szymonem Telukiem

SPONSORZY & PARTNERZY:
Gmina Suszec, Hospicjum im. Jana Pawła
II w Żorach, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, Komenda
Powiatowa Policji w Pszczynie, Silesia Music Service,
Continental Żory, McDonald's Żory, BGŻ BNP Paribas,
Roca Polska.

Kulturalne Wydobycie w naszej gminie
W marcu i kwietniu Gminny Ośrodek Kultury
w Suszcu zaprosił mieszkańców i mieszkanki gminy
Suszec do wzięcia udziału w konkursie mikrograntowym „Kulturalne Wydobycie” na najciekawsze
inicjatywy kulturalne w gminie. Warunkiem udziału
był pomysł na ciekawe wydarzenie, np. koncert, wystawę, warsztaty, malowanie graffiti. Chodziło przede
wszystkim o to, aby zrealizować plany mieszkańców
i zaproponować ciekawe wydarzenia.
„Ty wiesz najlepiej, czego Ci brakuje, jak chcesz
spędzać wolny czas i co warto zorganizować. Dlatego
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie – Twój
pomysł, GOK-owskie pieniądze, wspólna realizacja!”
– promował tę inicjatywę GOK.
Pomysł spotkał się zainteresowaniem i odzewem
ze strony mieszkańców. Komisja Konkursowa wybrała
4 najciekawsze projekty. Zostaną one zrealizowane
na terenie naszej gminy, a sfinansowane ze środków
Ośrodka Kultury. Oto zwycięskie projekty:
Świat zmysłów
Projekt przewiduje zorganizowanie w lipcu na
terenie GOK-u warsztatów sensoplastycznych „Świat
zmysłów”. Podczas zajęć, które będą odbywać się
w kilku grupach wiekowych (1-2,5 lat; 3-5 lat; 6-7 lat)
rodzice wraz ze swoimi dziećmi będą mieli okazję
stworzyć różnego rodzaju masy plastyczne. Zajęcia
sensoplastyki rozwijają wszystkie zmysły, szczególnie dotyk, percepcję wzrokową, węch. Odbędzie się
jedno spotkanie dla każdej grupy, trwające ok. 60
minut w każdej grupie. Będzie to doskonała okazja
dla rodziców do spędzenia czasu ze swoimi pociechami. W każdych zajęciach może uczestniczyć 10
dzieci + rodzice.

Spotkania z kulturą
To cykl warsztatów etnologicznych, skierowanych do dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia podzielone będą na 2 kategorie: dotyczące kultury Górnego
Śląską oraz kultur pozaeuropejskich.
Warsztaty dotyczące kultury Górnego Śląska
mają na celu uwrażliwić oraz pokazać wartość dziedzictwa kulturowego tego regionu. Poprzez interaktywne zajęcia plastyczne, muzyczne czy taneczne,
jak również pogadanki na temat historii, uczestnicy
będą mieli okazję poznać bogactwo kultury regionu,
w którym mieszkają. Oprócz części merytorycznej,
w warsztatach zostanie wydzielona część plastyczna,
angażująca uczestników.
Warsztaty o kulturach pozaeuropejskich będą
miały na celu zapoznanie uczestników z kulturami
spoza naszego kręgu kulturowego. Dzieci będą miały
okazję dowiedzieć się, jak wygląda życie codzienne
mieszkańców innych kontynentów. Dzięki tym zajęciom młodzi ludzie mają się nauczyć szacunku dla
innych kultur, poprzez zestawienie ich w opozycji do
własnej kultury. Ważnym aspektem tego przedsięwzięcia jest wzbudzanie ciekawości, która jest pierwszym krokiem do rozwoju przyszłych zainteresowań.
W zajęciach będzie mogło uczestniczyć ok. 20 osób.
Warsztaty skierowane są głównie do dzieci
w wieku 6-10 lat. Inicjatywa zostanie zorganizowana
przy współpracy z GOK-iem, remizo-świetlicą w Kryrach, Mizerowie i Rudziczce.
Warsztaty stolarskie
Warsztaty skierowane są zarówno do mieszkańców Osiedla przy ul. Piaskowej jak i osób z innych
miejsc naszej gminy. W parku, który znajduje się na

terenie Osiedla, pojawia się wiele gatunków ptaków.
Mieszkańcy chcą zorganizować warsztaty stolarskie,
podczas których wykonają budki i karmniki. Te zaś
zostaną zamontowane w parku, gwarantując ptakom
bezpieczne warunki do lęgów. Podczas ogniska kończącego projekt, wystąpi prelegent, opowiadający
o gatunkach ptaków żyjących w osiedlowym parku. Organizatorami przedsięwzięcia są: Rada Osiedla
i działkowcy. Przewidywany jest udział dzieci i dorosłych (ok. 35 osób).
Ekozabawy czyli coś z niczego
Będzie to cykl zajęć ekologicznych dla dzieci,
realizowanych w terminie 17-21 lipca 2017 r. Zajęcia będą odbywać się w godz. 9:30-12:00 w salkach
parafialnych w Radostowicach oraz na otwartej
przestrzeni. Skierowane są do dzieci w wieku 7-12
lat (max 20 dzieci). Na każdy z 5 dni przewidziano
zajęcia rozbudzające świadomość ekologiczną dzieci
oraz ich kreatywność.
Dzieci będą miały okazję wziąć udział w grach
i zabawach, udać się na wycieczkę do lasu, wykonać
prace plastyczne, nauczyć się, jak kreatywnie przetwarzać śmieci czy zagrać w grę terenową. Zajęcia
mają za zadanie pobudzić ciekawość i świadomość
ekologiczną najmłodszych.
Wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane na terenie gminy w wakacje. Wszystkie będą na pewno
ciekawymi propozycjami dla lokalnych społeczności.
Zachęcamy do włączania się w te niebanalne inicjatywy, które wymyślili sami mieszkańcy!
GOK Suszec
Oprac. Monika Panfil

14

WYDARZENIA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / CZERWIEC 2017

Sukcesy Canticum Novum
pować w Jego teatrze 2 lata temu. Doświadczyłam
tam niezwykłej serdeczności i gościnności tamtejszej
społeczności i Polonii. Takie tourné dla chóru byłoby
wspaniałą przygodą i wyzwaniem. Ale jest to też doskonała promocja gminy Suszec, która może przerodzić się
w przyjaźń czy partnerstwo. Tak było np. w Strumieniu –
wymiana chóralna zaowocowała podpisaniem umowy
o partnerstwie miast i możliwością uzyskania dofinansowania na różne projekty – komentowała Barbara
Garus. – Spotykamy się z dużą życzliwością w związku
z naszą działalnością. Jestem za to bardzo wdzięczna.
Zgłaszając nasze potrzeby w GOK-u czy parafii w Suszcu
otrzymujemy pomoc i konkretne wsparcie. Podobnie
przy okazji wizyty naszego zagranicznego gościa mogliśmy liczyć na Zastępcę Wójta Czesława Smusza, który
pokazał Francuzowi urokliwe miejsca naszego powiatu,
a także Wójta Mariana Pawlasa, który specjalnie przyjechał na Koncert Pasyjny prosto z podroży służbowej,
by nasz gość był godnie przyjęty. Te pozytywne relacje
dają nadzieję, że nasza inicjatywa ma sens.

źródło: Bartek Wyrobek

W zeszłym roku swoją działalność rozpoczęło
Canticum Novum. Jak mówi Barbara Garus – nazwę
przyjęto na znak nowej jakości. Chór kontynuuje historię scholi i chóru kameralnego „Canticum”.
- Po wymianie składu – 1,5 roku temu – zaczęliśmy
od nowa. Kilka młodych, nowych osób swoim zapałem i energią przekonało mnie, że warto inwestować
w ten zespół. Rozpoczęliśmy współpracę z organistą
i dyrygentem Szymonem Cichoniem – zawodowym
muzykiem pracującym w naszej parafii, absolwentem
katowickiej Akademii Muzycznej (dyplom z wyróżnieniem) i to również zaowocowało nowymi możliwościami i jakością – mówi prowadząca Canticum Novum
Barbara Garus.
W listopadzie 2016 r. chór został przyjęty do
grona Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
(należą do niej tylko 2 śląskie chóry). Należąc do tej
organizacji członkowie otrzymują możliwość formacji, materiały nutowe oraz pomoce do poprawnego
przygotowywania muzyki liturgicznej i nie tylko.
Chóry zrzeszone w tej organizacji spotykają się na
krajowych i światowych kongresach. Najbliższy, na
który wybierają się członkowie Canticum Novum,
jest w Rzeszowie. Światowy kongres odbędzie się
zaś w Rio de Janeiro w 2017 r., a kolejny w Barcelonie
w lipcu 2018 r. Członkowie chóru planują pojechać
na ten przyszłoroczny.
W drugiej połowie lutego 2017 roku chór rozpoczął próby w powiększonym składzie 16-osobowym.
Najważniejszym celem był występ konkursowy na
XII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach. Zdobyli
tam wyróżnienie specjalnie za najlepiej wykonany
utwór pokutny – „De profundis” Vic'a Nees'a. Warto
zaznaczyć, że był to ich debiut. Zachęcona sukcesami
grupa postanowiła spotykać się dalej i śpiewać.
- Z dnia na dzień byliśmy zaskakiwani nowymi
celami. Jednym z nich było zaproszenie na muzyczne
tourne do Francji. W tej sprawie do Suszca przyjechał
dyrektor teatru z Rive de Gier – Roland Comte. Spotkał
się on z Zastępcą Wójta Czesławem Smuszem, był też
obecny na Koncercie Pasyjnym 9 kwietnia br. Był zafascynowany Canticum Novum i zaproponował, byśmy
w lipcu 2018 r. gościli u Niego. Miałam okazję wystę-

Koncert Canticum Novum

Chór tworzą osoby z naszej gminy: z Suszca,
Rudziczki, Kryr, Kobielic, Radostowic, ale również:
z Wisły Wielkiej, Strumienia, Kleszczowa, Żor. Jeden
chórzysta dojeżdża nawet z Zabrza. Na naszym terenie mamy duży potencjał ludzki, a chętnych do
spotkań i twórczej pracy nie brakuje.
- Warto dać możliwość tworzenia czegoś pięknego
wszystkim zainteresowanym. Jedną z opcji może być

chór prowadzony na dobrym poziomie, z profesjonalną
kadrą, dający ciekawa ofertę repertuarową, możliwości
koncertów i wyjazdów. Taki, który będzie jednocześnie
wizytówką gminy. Z własnego doświadczenia wiem, że
prowadzenie chóru to jak szefowanie firmie – bez osobistego zaangażowania, poświęcenia ogromu czasu,
nie będzie efektów. To nie jest bierna praca etatowa. Bez
innowacji, kreatywności nie będzie rozwoju. Różnica
jest taka, że z pasją prowadzona firma w końcu zacznie
przynosić zyski. Podobnie chór – ale będą to zyski wyższe, duchowe, mierzone przeżyciami ludzi, inicjatywami
kulturalnymi. Warto pamiętać, że nie jesteśmy w stanie
działać na zasadach wolnorynkowych, zatem ważne, by
takie inicjatywy były objęte mecenatem przez władze
i jednostki patronujące. Najtrudniej znaleźć dobrych
liderów, ludzi, którym się chce coś robić. Myślę, że w tym
wypadku udało się nam znaleźć odpowiednich ludzi.
Teraz tylko potrzeba wsparcia. Szczególnie, że jest to
grupa, którą tworzą ludzie stąd – podkreśla prowadząca chór. - Poziom amatorskiego chóru wypracowuje się
latami, zatem wszystko jeszcze przed nami.
Gmina Suszec ma dobrą bazę, jeśli chodzi o śpiewającą młodzież i dzieci. Od lat w Suszcu działa utytułowany chór Parole Melodiche, w Radostowicach
– „Piano-Forte”, w Kobielicach także powstał chór
dziecięcy „Przednutka”. Nie brakuje śpiewających
i utalentowanych muzycznie dzieci także w Rudziczce, Kryrach i Mizerowie. Wiele dzieci uczy się
w szkołach muzycznych. To daje możliwości na kolejne lata pracy.
- Canticum Novum jest rozwojowe, dlatego zapraszamy na przesłuchania do Zespołu (szczególnie mężczyzn), gimnazjalistów, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów, ale również osoby pracujące.
Zachęcamy do skontaktowania się np. przez fanpage
na Facebooku. Co do planów…Obecnie czekamy na
informację, czy nasz wrześniowy koncert we Lwowie
dojdzie do skutku. Później natomiast przygotowujemy
się na kolejny konkurs chóralny. Planujemy listopadowy
koncert, a potem konkurs kolęd. Jest co robić! – zachęca
Barbara Garus.
Cieszymy się z sukcesów naszego chóru i życzymy kolejnych lat owocnej pracy.
Oprac. Monika Panfil

Kobiety, z których warto brać przykład
broszka wzorowana na maneli – bransolecie z przełomu XVI i XVII wieku, przedstawiająca dwie splecione
dłonie, a pomiędzy nimi serce.

źródło: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

26 maja w sali lustrzanej pszczyńskiego zamku
po raz piąty odbyła się uroczysta gala, podczas której
wręczono odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”.
Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia
kobietom działającym na rzecz powiatu pszczyńskiego poprzez promowanie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych.
- Kiedy sześć lat temu zrodził się pomysł organizacji
gali sytuacja kobiet na rynku pracy była szczególnie
trudna, związana z długotrwałym pozostawaniem kobiet bez pracy oraz ich marginalizacją. Zależało nam
na podjęciu działań motywujących i inspirujących inne
kobiety, a także promujących kobiety kreatywne, silne,
które z powodzeniem godzą wiele ról społecznych mówiła podczas gali Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.
W tym roku złożono aż 40 wniosków o nominacje do odznaczenia. Laureatki wybrała kapituła
w składzie: starosta pszczyński – Paweł Sadza (przewodniczący kapituły), przewodnicząca Rady Powiatu
Pszczyńskiego – Barbara Bandoła, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego – Agata Tucka-Marek,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
– Bernadeta Sojka-Jany oraz prezes LGD „Ziemia Pszczyńska” – Sylwia Pająk-Figula. Laureatki wybrano
w pięciu kategoriach: Kobieta Biznesu, Kobieta Społeczna, Kobieta Sztuki i Kultury, Kobieta Obyczajów
i Tradycji oraz Kobieta Ziemi Pszczyńskiej.
Laureatki otrzymały odznaczenie, którym jest

Kobiety odznaczone „Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej”

Życzenia dla Kapituły i obecnych na sali wierszem powiedziała Helena Malcher, zeszłoroczna laureatka kategorii Kobieta Obyczajów i Tradycji:
"Szanowna Kapituło, pragnę złożyć życzenia na dalsze
lata pracy.
Niech omijają Kapitułę zawirowania, układy wszelkie.
Działalność wasza niech wciąż rozkwita, darem godności dla dobra kraju, byście doznali chwili podniosłej,
że w tym powiecie będzie, jak w raju.
Wszyscy – szanowna Kapituła oraz wszyscy obecni

na sali będą wzorem dla całego województwa, które
z uznaniem i wielkim aplauzem wypowie szczerze - o, to
jest Pszczyna! "
Odznaczenie w kategorii Kobieta Społeczna
otrzymała Bernadeta Jonkisz, instruktor terapii
zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy.
- Osoby niepełnosprawne dały mi niebywały „power” i mnóstwo pomysłów. Czerpię od nich, korzystam
właściwie z każdym oddechem – mówiła Bernadeta
Jonkisz i podkreślała, jak codzienna praca w Środowiskowym Domu Samopomocy jest dla niej ważna.
- Każdemu życzę, aby rano wstając do pracy, po prostu
się cieszył. Tam się idzie, bo tam jest dom - zaznaczała.
Kobietą Obyczajów i Tradycji została Izabela
Pilis, nauczycielką w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach, która od lat działa na rzecz krzewienia
lokalnych obyczajów.
- To serce dyktuje. Człowiek, jak kocha to co robi,
to zawsze znajdzie na to czas. A jak się ma bliskich
wspierających, to wszystko można zrobić – mówiła,
nie kryjąc wzruszenia, Izabela Pilis.
Katarzyna Machnik, osobowość muzyczna i założycielka pszczyńskiego chóru kameralnego „Con
fuoco” została Kobietą Sztuki i Kultury.
Z kolei tytuł Kobiety Biznesu przypadł Beacie
Ostrowskiej, która od lat prowadzi własną działalność gospodarczą, gdzie zatrudnia 50 pracowników,
w tym również osoby niepełnosprawne.

NUMER 6 (275)
Tytułem Kobiety Ziemi Pszczyńskiej uhonorowana została natomiast Genowefa Klimosz, od ponad
50 lat aktywnie uczestnicząca w życiu społecznym
sołectwa Jarząbkowice, gminy Pawłowice, jak i powiatu pszczyńskiego.
Gratulacje laureatkom składał m.in. wicestarosta
pszczyński, Krystian Szostak.
Galę swoimi występami uświetnili Zespół Gryfne Bajtle, podopieczni Powiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Pszczynie oraz uczestniczki zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie. Gwiazdami
wieczoru byli Maciej Lipina oraz Paweł Ambroziak
z Zespołu Ścigani.
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Poniżej prezentujemy sylwetkę Kobiety Sztuki
i Kultury – Katarzyny Machnik:
Pani Katarzyna jest wybitną osobowością muzyczną. Założyła w 1991 r. pszczyński chór kameralny
„Con fuoco”, od 2014 prowadzi młodzieżowy zespół
wokalny „Per spasso”. Jest także nauczycielką muzyki
i w historii w Szkole Podstawowej w Radostowicach.
Pani Katarzyna prowadzi w naszej gminie chór dziecięcy „Piano-Forte” oraz zespół instrumentalny.
Od wielu lat kształtuje kulturę muzyki wokalnej
i instrumentalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Niezwykle zaangażowana w wiele projektów i wydarzeń artystycznych na terenie całego regionu.

Umiejętnie wiąże tradycję muzyczną Pszczyny
z kształtowaniem gustów i wrażliwości muzycznej
słuchaczy.
Jej osiągniecia i nagrody świadczą o profesjonalizmie i zaangażowaniu w pracę. Prezentuje szerokie
spektrum form i stylów muzycznych w programach
zespołów, które prowadzi.
Jest wrażliwa na potrzeby szkół, instytucji, placówek służąc bezinteresowną pomocą i współpracą.
Kocha muzykę i pięknie zaszczepia jej walory wśród
mieszkańców całego powiatu.
Gratulujemy!
Powiat Pszczyński

Policja przestrzega przed oszustami w sieci
Policjanci z Pszczyny przynajmniej raz dziennie
otrzymują informację o oszustwach mających miejsce podczas zakupów w Internecie. Z tego powodu
przygotowali specjalny poradnik ze wskazówkami
jak uniknąć stania się ofiarą.
Utrzymująca się popularność zakupów w sieci
sprawia, że wzrasta problem oszustw. Kupując przez
Internet należy pamiętać o pewnych niezmiennych
zasadach, które mogą nas uchronić przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Ostrożność, podejrzliwość, ciekawość – to cechy dobrego kupującego.
- Nie bądźmy naiwni. Czytajmy komentarze, opisy, dzwońmy, prośmy o telefon stacjonarny, pytajmy
o możliwość odbioru osobistego. Jeśli na aukcji dany
przedmiot kosztuje znacznie mniej niż w sklepie, to
zastanówmy się nad intencjami sprzedającego. Pamiętajmy, że zawsze możemy zapytać o dodatkowe
zdjęcia przedmiotu, gwarancję, dowody zakupu i poprosić o przesłanie skanów całej dokumentacji – przypominają policjanci. O ile jest to możliwe, starajmy
się odbierać towar osobiście. Jeśli nie, zachęcamy do
zakupu przesyłki z wysyłką za pobraniem lub listem
poleconym. Ustalmy ze sprzedawcą, kto zapłaci za tę
usługę. Tylko w takim przypadku zmniejszamy ryzyko
utraty naszych środków finansowych.
Warto dmuchać na zimne i dwa razy zastanowić
się nad ewentualnym przesłaniem pieniędzy. Najczęściej do oszustw dochodzi, kiedy sprawcy zwracają
się z prośbą do kupujących o przesłanie zaliczki. Nie
są to duże kwoty, jednak liczba pokrzywdzonych powoduje, że zyski oszustów stale rosną.
Kilka policyjnych wskazówek:
1. Podstawową kwestią jest korzystanie z solidnych źródeł transakcji, to znaczy z takich portali
internetowych, które cieszą się pewną renomą. Ich
wyznacznikiem jest np. znaczna liczba użytkowników. Ważne jest, aby upewnić się, czy dany portal
internetowy posiada odpowiednie zabezpieczenia.
Najlepiej, gdy połączenie w trakcie podawania danych osobistych jest szyfrowane.

Przeglądarka internetowa oznacza takie połączenie dopisując przy adresie strony skrót https,
a w dolnej części przeglądarki lub na końcu paska
adresu pojawia się żółta kłódeczka świadcząca o bezpiecznym połączeniu. Warto także sprawdzić, czy
możliwy jest bezproblemowy kontakt z administratorami serwisu lub osobami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo zakupów.
2. Zawsze trzeba pamiętać, że osoba sprzedająca
może nie być tym, za kogo się podaje. Dlatego należy
zasięgnąć informacji, czy sprzedający to osoba prywatna, czy firma. Z reguły firmy oznaczone są logiem
i nazwą firmy. Jeśli oferta jest opublikowana przez
firmę, dobrze jest skorzystać z jednej z wyszukiwarek
internetowych i wyszukać strony internetowej tej firmy. Nieoceniony może być także kontakt telefoniczny
z firmą i potwierdzenie w ten sposób zamieszczonej
w sieci informacji.
3. Kontakt telefoniczny to jednak nie wszystko.
Oprócz tego wiarygodność sprzedającego zawsze
jest większa, jeśli publikuje on swój adres, a także
takie informacje, jak NIP i numer wpisu do rejestru
działalności gospodarczej.
4. Nawet jeśli wszystkie dane są prawdziwe, to
wciąż należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Dlatego sprawdzanie opinii na temat danego
sprzedawcy oraz tego, jak często wystawia on swoje
towary, jest w pełni uzasadnione. Powinniśmy być
czujni, gdy większość opinii jest negatywna lub gdy
ogólna ilość opinii jest niewielka. Mała ilość opinii
może świadczyć o małym zainteresowaniu użytkowników ofertami sprzedającego.
5. Pamiętajmy, aby zawsze zachowywać wszelkie
dokumenty związane z transakcją, takie jak: korespondencja mailowa oraz dowód dokonania przelewu. Będą one potrzebne, jeśli kontrahent okaże
się nieuczciwy.
Warte zachowania w przypadku problemów są
także takie informacje, jak nazwa użytkownika portalu, który wystawia towar (tak zwany nick) i wszelkie
dane kontaktowe, czyli adres e-mail i rzeczywisty ad-

res firmy. Zaleca się zachowanie informacji na temat
danej oferty, na przykład numer aukcji.
6. Sklepy wystawiające swoje artykuły często
posiadają regulamin dotyczący zakupów. Warto się
z nim zapoznać, aby uniknąć przykrych sytuacji.
Oprócz niego sprzedawcy umożliwiają często kilka
możliwości dokonania opłaty za towar, przykładowo
przelewem lub za pobraniem. Sprzedawca zgadzający się na zapłatę w momencie odbioru towaru jest
bardziej wiarygodny.
7. Po dokonaniu zakupu z reguły otrzymuje
się na własny adres e-mail potwierdzenie. Należy
wówczas sprawdzić, czy nadesłane potwierdzenie
dotyczy takiego towaru jaki został zakupiony i czy
warunki dostawy towaru są zgodne z oczekiwaniami.
Jeśli nie, natychmiast powinno się skontaktować ze
sprzedawcą lub z administratorami serwisu celem
wyjaśnienia wątpliwości. Takie samo działanie należy
podjąć zawsze, kiedy sprzedawca nie dotrzymuje
terminu wysyłki lub gdy przesyłka nie dociera.
Pamiętaj, zachowaj czujność klikając w podane
w takim potwierdzeniu adresy internetowe, ponieważ mogą prowadzić do innych stron niż deklaruje
sprzedawca.
8. Nie podawaj za pośrednictwem e-maila swoich danych osobowych. Sprzedawca twoje dane osobowe zazwyczaj otrzymuje w momencie dokonania
zakupu za pośrednictwem portalu. Pewniejsze jest
korzystanie z formularzy kontaktowych obecnych na
portalach internetowych lub kontakt telefoniczny.
Jeśli już zdecydujesz się na podanie swoich danych
osobowych, to upewnij się, że otrzymana wiadomość
pochodzi faktycznie od sprzedawcy. Można to zrobić poprzez porównanie adresu e-mail w nagłówku
wiadomości z tym podanym na portalu, z którego
korzystaliśmy.
9. Jeśli mimo wszystko padłeś ofiarą przestępstwa, niezwłocznie skontaktuj się z serwisem, za pośrednictwem którego dokonałeś zakupu. Nie zwlekaj
także z powiadomieniem najbliższej jednostki policji.
KPP w Pszczynie

US ostrzega przed nieuczciwością na stacjach paliw
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie
informuje, że do organów podatkowych docierają
sygnały o nieuczciwym procederze, który ma miejsce na stacjach paliw i dotyczy nieuprawnionego
wykorzystania paragonów, które nie zostały wydane
klientowi lub nie zostały odebrane przez faktycznych
nabywców.
Nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za
korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów
faktury na „zaprzyjaźnione firmy”, które nie nabyły
paliwa. Tak uzyskane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego
oraz kosztów uzyskania przychodu. Ministerstwo
Finansów ostrzega, że takie działania są sprzeczne
z prawem i wiążą się z negatywnymi konsekwencjami
zarówno dla stacji paliw, jak i odbiorcy faktury.

W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką
sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej. Obowiązkiem sprzedawcy jest także wydrukowanie paragonu
i wydanie go kupującemu. Nabywca może zwrócić
się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury
dokumentującej zakup paliwa, w takiej sytuacji do
egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy
dołącza się paragon.
Konsekwencje takiego działania ponosi zarówno
stacja paliw, jak i odbiorca faktury.
Stacja paliw, której pracownik, na podstawie
paragonu, wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku dla podmiotu innego niż faktyczny nabywca
paliwa, jest zobowiązana do odprowadzenia do urzę-

du skarbowego podatku wykazanego w tej fakturze, ale musi również rozliczyć podatek VAT z tytułu
udokumentowanej paragonem sprzedaży paliwa na
rzecz faktycznego nabywcy. Oznacza to, że na skutek
nieuczciwego działania swojego pracownika zapłaci
dwukrotnie kwotę VAT od jednej transakcji.
Firma, dla której wystawiono fakturę, pomimo że
nie była faktycznym nabywcą paliwa, nie ma prawa
do odliczenia podatku wykazanego w tej fakturze.
Wydatku tego nie powinna również zaliczyć w koszty
uzyskania przychodów w podatku dochodowym.
Wydatek jest bowiem uznawany za koszt uzyskania
przychodu tylko wtedy, gdy obejmuje rzeczywiste
transakcje dokonane między sprzedawcą i nabywcą
wskazanymi na fakturze.
Urząd Skarbowy w Pszczynie

16

WYDARZENIA / INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / CZERWIEC 2017

Strażacy interweniowali
W związku niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w dniach od 23 do 24 maja 2017 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu pszczyńskiego interweniowały ponad 60 razy.
W głównej mierze działania strażaków polegały na
wypompowywaniu wody z zalanych budynków
mieszkalnych, garaży oraz posesji. Prawie wszystkie
te zdarzenia odnotowano w mieście Pszczyna, na
terenie osiedla Powstańców Śląskich oraz Starej Wsi.
Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie cieku Staromiejskiego, gdzie
strażacy prowadzili najwięcej akcji. Ponadto w miejscowości Kryry, w wyniku wyładowania atmosferycznego, doszło do pożaru w kalenicy dachu domu jednorodzinnego. Na szczęście nikt z mieszkańców nie
został ranny, a zniszczeniu uległ fragment dachu oraz
sprzęt elektroniczny i instalacja elektryczna. Łącznie
we wszystkich akcjach brało udział ponad 75 zastępów PSP oraz OSP.

roku i warunków atmosferycznych. To zjawiska, które
szybko się przemieszczają. Pamiętaj, żywioł zawsze
jest niebezpieczny.
Bądź ostrożny !!!
1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody i ostrzeżeń
w środkach masowego przekazu.
2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów rzeczy, które
mogą zostać porwane przez wiatr.
3. Zamknij okna i drzwi.
4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne,
gazowe, telekomunikacyjne itp.
5. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować
pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji
elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych
urządzeń.
6. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu;
7. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw.
8. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne
oraz naładowany telefon komórkowy.
9. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;
10. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, na najniższej
kondygnacji.
11. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady
deszczu zaskoczą cię podczas podróży samochodem,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie apeluje o ostrożność podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych!!!
Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr, są naturalnymi zjawiskami pogodowymi. Występują z różną siłą w zależności od pory

najlepiej nie kontynuuj jazdy.
12. Zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia
i zostań w pojeździe.
13. Nie zatrzymuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi, lekkimi konstrukcjami
budowlanymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
14. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku.
15. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to
najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas
burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij.
16. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie
dotykaj ich.
17. Podczas burzy i huraganu, nie przebywaj nad
wodą.
18. Gdy jesteś na wodzie jak najszybciej udaj się
na bezpieczne miejsce na lądzie Opuść żaglówkę,
łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj je
do brzegu.
19. Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno
przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem.
20. Pamiętaj! Porażenie piorunem najczęściej kończy
się śmiercią lub trwałym kalectwem.
KP PSP w Pszczynie

Strażacy na Słowacji
Mieszkańcy gminy Suszec na wielu polach zacieśniają współpracę z mieszkańcami naszej partnerskiej
gminy Novot’ na Słowacji. Z okazji obchodów Dnia
Strażaka do Novoti zostali zaproszeni przedstawiciele
suszeckiej OSP. W niedzielę 21 maja w Kościele pw.
Narodzenia Maryi Panny w gminie Novot’ odbyła się
uroczysta msza święta w intencji wszystkich Stra-

żaków. Uczestniczyli w niej członkowie Oddziałów
Straży Pożarnych ze Słowacji (np. z gminy Novot’ czy
Zákamenné), a także delegacja z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Suszca.
Nasi strażacy uczestniczyli w uroczystościach
w galowych mundurach. Zabrali ze sobą także swój
sztandar. Po pięknym nabożeństwie, zaproszono

Dni Samorządu

Tour de Pologne w Suszcu i Rudziczce!

W dniu 29 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie z samorządowcami
z całej Polski. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy
Suszec Marian Pawlas. Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP w 2000 roku
dla upamiętniania pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia
polskiego samorządu terytorialnego.
W tym roku obchodzono 27 rocznicę tego wydarzenia. Po części oficjalnej Wójtowi udało się nawiązać bezpośredni kontakt z prezydentem Andrzejem
Dudą – gospodarzem tego spotkania oraz wieloma
innymi gośćmi. W bezpośredniej rozmowie Wójt
przekazał prezydentowi informację o problemach
związanych z likwidacją KWK „Krupiński”, szczególnie
o kwestiach dotyczących problemów społecznych i finansowych, wynikających z obecnego stanu rzeczy.
Wójt prosił o ponowne przeanalizowanie sprawy i szukanie możliwości dalszego funkcjonowania
tego zakładu.
Urząd Gminy Suszec

To już oficjalne. Suszec i Rudziczka znalazły
się na trasie wyścigu Tour de Pologne. Tegoroczną
trasę wyścigu zaprezentował 15 maja Czesław Lang
– dyrektor wyścigu.
Stało się to podczas uroczystej gali na torze
kolarskim BGŻ BNP Paribas Arena w Pruszkowie.
W skrócie: 74. Tour de Pologne to siedem etapów
o łącznej długości 1144 kilometrów.
Wyścig potrwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Rozpocznie się w Krakowie na Rynku Głównym, a zakończy w Bukowinie Tatrzańskiej. Kolarze przejadą
w ciągu tygodnia przez ponad 500 miejscowości.
Trasa tegorocznego wyścigu kolarskiego Tour
de Pologne prowadzi m.in. przez Suszec i Rudziczkę.
Kolarze przejadą tą trasą we wtorek, 1 sierpnia podczas najdłuższego etapu – 238 km – prowadzącego

z Zawiercia do Zabrza.
Peleton przejedzie w okolicach Gostynia w kierunku Suszca, by od strony ul. Królówka przemierzyć ulicę Dolną, Powstańców Śląskich, św. Jana,
Szkolną, Piaskową oraz Pszczyńską, przez Rudziczkę
w stronę Żor.
Na tych odcinkach trasy kolarze powinni się
pojawić w godz. ok. 15:00-17:00. Stamtąd zawodnicy udadzą się w stronę Rudziczki i Żor.
Wszyscy mieszkańcy, których domy znajdują
się na planowanej trasie wyścigu, zostaną poinformowani o przewidywanych utrudnieniach.
Zachęcamy do obserwowania i kibicowania
podczas tego niebywałego, niezwykle widowiskowego sportowego wydarzenia.
Oprac. Monika Panfil

Sukces uczniów z SP w Suszcu!
źródło: Urząd Gminy w Suszcu

Wójt Marian Pawlas z Prezydenrem RP Andrzejem Dudą

członków naszego OSP na poczęstunek, w czasie
którego mieli oni okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń ze swoimi słowackimi kolegami.
To z pewnością nie ostatnie spotkanie członków Straży Pożarnych z gminy Suszec, gminy Novot’
i gminy Zákamenné.
Monika Panfil

Wspaniałe zwycięstwo odnieśli najmłodsi sportowcy z klas II, III i IV. W piątek 12 maja dzieci z nauczycielami wyjechały na półfinały wojewódzkie
w grach i zabawach do Siemianowic Śląskich i zajęły
tam pierwsze miejsce!
Wspaniali zawodnicy z Suszca pokonali uczniów
ze szkół z Mikołowa, Katowic i Siemianowic, tym samym awansując do finału wojewódzkiego. Jak relacjonuje Aleksandra Pala: „Dzieci były na prawdę rewelacyjne, gratulacjom nie było końca. Co niektórzy
z obecnych na zawodach nie bardzo wiedzieli, gdzie
dokładnie leży Suszec, więc tym bardziej należą się
brawa dla naszych dzieci za tak wspaniały wynik.”

Uczniów do zawodów przygotowywała pani
Mariola Jakacka i pani Aleksandra Pala. W Siemanowicach Śląskich fantastycznie zaprezentowali się:
Julia Pastuszka, Łucja Spyra, Judyta Wloka, Dominika Wyleżoł, Hania Kurkowska, Szymon Kopacz,
Paweł Gabarski, Piotr Tomecki, Bartek Spyra, Robert Wloka, Oskar Kumor, Mateusz Krymer, Patryk
Jacak, Staś Biber, Bartek Łyżwa, Wiktor Biela, Maja
Broncel, Karolina Kozyra, Maja Kukiełka, Klaudia
Skaźnik, Milena Ślisz.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy powodzenia w finale!
Oprac. Monika Panfil
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Leśny Bieg Suszecki
Tradycji stało się zadość. Po raz jedenasty w maju
na Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” odbył się Bieg
Suszecki – tym razem pod zmienioną nazwą. Leśny
Bieg Suszecki to nie tylko nowa nazwa, ale i wydłużona trasa dla zawodników startujących w kategorii
wiekowej rocznik 2000 i starsi. Bieg główny zamiast
tradycyjnych 3000 metrów, w tym roku wydłużono do
5000 metrów. Trasa prowadziła zaś leśnymi duktami
Lasu Baraniok. Dystans 5 km i limit czasowy 45 minut pozwolił wziąć udział w biegu nawet tym, którzy
dopiero rozpoczęli swoją przygodę z bieganiem. Natomiast dla zaawansowanych biegaczy była to doskonała okazja do rywalizacji biegowej w terenie leśnym.
W sobotę 20 maja do rywalizacji w biegach
stanęli zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych. W sumie we wszystkich kategoriach łącznie
wystartowało 249 zawodników. To rekord tej imprezy! Swoich sił mogli spróbować amatorzy i ci, którzy
biegi uprawiają na co dzień. Nie było ograniczeń
wiekowych, a najważniejsza była dobra zabawa
połączona z elementem rywalizacji. Na 350 metrów
wystartowali chłopcy i dziewczęta w wieku 7-9 lat
(roczniki 2008-2010). Starsza młodzież, w wieku 10-11
lat (roczniki 2006-2007), 12 i 13 lat (roczniki 20042005) oraz dziewczęta w wieku 14-16 lat (roczniki
2001-2003) miała do pokonania dystans 800 metrów.
14-,15- i 16-letni chłopcy (roczniki 2001-2003) biegli
na 1600 m. Dorośli w czterech kategoriach (kobiety
1981-2000; mężczyźni 1981-2000; kobiety 1980+
i mężczyźni 1980+) startowali na dystansie 5000 m.
Najmłodsi zawodnicy (roczniki 2011-2016), których
wystartowało aż 70, przebiegli 50 m.
Dla uczestników udział w Leśnym Biegu Suszeckim był przede wszystkim okazją do sprawdzenia
się oraz aktywnego spędzenia czasu na świeżym
powietrzu. W tym roku organizator – Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu zaproponował mieszkańcom
możliwość profesjonalnego przygotowania się do

biegu. Od kwietnia na bieżni przy hali sportowej oraz
na „Gwarusiu” odbywały się zajęcia z instruktorem
sportu, który pomagał wszystkim chętnym w bardziej
efektywnym uprawianiu tego sportu. Ze względu na
zainteresowanie treningami, od 1 czerwca br. zajęcia będą kontynuowane. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Gminnego Ośrodka
Sportu w Suszcu.
Z roku na rok Suszecki Bieg cieszy się coraz
większą popularnością. W tym roku na dystansie
5 km wystartowało blisko 80 zawodników. Swoich
sił spróbowali nawet nauczyciele wychowania fizycznego z suszeckiej szkoły czy ks. wikary z tutejszej parafii. Dla najlepszych przewidziano nagrody. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale za udział.
8 zawodników w każdej kategorii (oprócz najmłodszych) otrzymywało także pamiątkowe koszulki. Poza
tym zdobywcy 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii
wśród młodzieży otrzymali nagrody rzeczowe, a dorośli – bony do Decathlonu. Organizatorzy zadbali także
o dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Dzieci mogły
bezpłatnie korzystać z dmuchańca. Dla wszystkich
zawodników przygotowano poczęstunek. Zwycięzców dekorowali: Wójt Marian Pawlas oraz Dyrektor
GZUW Zbigniew Łoza.
- Impreza rozrasta się z roku na rok. Niesamowite,
że zbiera się tutaj tyle osób, żeby wspólnie cieszyć się
z biegania. Dobrze, że nie brakuje ani starszych, ani tych
najmłodszych amatorów tego sportu – mówił jeden
z uczestników.
Organizatorzy dziękują za pomoc: wolontariuszom z GP w Suszcu oraz OSP Suszec za zabezpieczenie trasy. Podziękowania również dla sponsorów:
BISAM Suszec, sportactive24 z Wyr, a także dla Koła
Wędkarskiego z Suszca oraz Leśnictwa Baranowice
za pomoc i udostępnienie terenu na potrzeby organizacji biegu.

Osiedlowy Festyn Sportowy
Suszec, 24 czerwca 2017 r.
(sobota)

Program:
15:00 Otwarcie Festynu – Plac zabaw „Panda”
15:15 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa Suszca
16:05 Mecze piłki nożnej dzieci, młodzieży oraz
mieszkańców Osiedla i zaproszonych gości
19:00 Gry, zabawy i konkursy piłkarskie dla dzieci
i rodziców:
- strzały do celu
- wykonywanie rzutów karnych
- zawody dla rodziców i dzieci

20:00 Występ zespołu muzycznego „Avans” i wspólne
biesiadowanie
23:00 Zakończenie imprezy
Atrakcje towarzyszące:
- Atrakcje dla dzieci „MEGA FRAJDA”: zjeżdżalnie
dmuchane, ścianka wspinaczkowa, malowanie
twarzy, pokaz gigantycznych baniek, wata cukrowa, popcorn, lody
- Biesiadowanie przy grillu
Organizatorzy:
Rada Osiedla Suszec, Gminny Ośrodek Sportu
w Suszcu.
GOS

Festyn sportowo-rekreacyjny
Radostowice, 2 lipca 2017 r.
(niedziela)

Program:
16:00 Otwarcie Festynu – boisko sportowe UKS Josieniec Radostowice
16:05 Mecz piłkarski młodzieżowych piłkarzy UKS
Josieniec Radostowice, po meczu prezentacja i dekoracja drużyny UKS Josieniec
16:15 Występ artystyczny uczniów Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radostowicach
16:45 Występ Adama Rugora uczestnika programu
„Idol”
17:00 Mecz piłki nożnej „Kawalerzy” na „Żonatych”
18:00 Występ Ślązaka Roku – Zofii Przeliorz
18:30 Występ Dominiki Kontny z zespołem
19:00 Gry, zabawy i konkursy piłkarskie dla dzieci
i rodziców:
- strzały do celu

- wykonywanie rzutów karnych
- zawody dla rodziców i dzieci
20:00 Występ zespołu muzycznego „Widmo” i wspólne biesiadowanie
22:00 Zakończenie imprezy
Atrakcje towarzyszące:
- Atrakcje dla dzieci „MEGA FRAJDA”: zjeżdżalnie
dmuchane, ścianka wspinaczkowa, malowanie
twarzy, pokaz gigantycznych baniek, wata cukrowa, popcorn, lody
- Grochówka dla wszystkich uczestników imprezy
Organizatorzy:
Rada Sołecka Radostowice, Zarząd Klubu Sportowego
UKS Josieniec, Dyrektorzy SP i GP Radostowice,
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, Gminny Zespół
Usług Wspólnych w Suszcu.
GOS

Wyniki pierwszego Leśnego Biegu Suszeckiego:
2008 – 2010 dziewczęta – 350 m (18 uczestniczek)
I miejsce – Agata Ksiądz
II miejsce – Hanna Kurkowska
III miejsce – Hania Gaża
2008 – 2010 chłopcy – 350 m (32 uczestników)
I miejsce – Miłosz Rozmus
II miejsce – Bartłomiej Spyra
III miejsce – Oskar Kumor
2006 – 2007 dziewczęta – 800m (14 uczestniczek)
I miejsce – Marlena Hoinkis
II miejsce – Emilia Niezgoda
III miejsce – Nadia Kostecka
2006 – 2007 chłopcy – 800 m (16 uczestników)
I miejsce – Bartosz Michałkowski
II miejsce – Mateusz Krymer
III miejsce – Mikołaj Musiolik
2004 – 2005 dziewczęta – 800 m (7 uczestniczek)
I miejsce – Patrycja Kurkowska
II miejsce – Aleksandra Dominiak
III miejsce – Klaudia Morcinek
2004 – 2005 chłopcy – 800 m (5 uczestników)
I miejsce – Łukasz Morawiec
II miejsce – Robert Jacak
III miejsce – Krzysztof Pawlus
2001 – 2003 dziewczęta – 800 m (7 uczestniczek)
I miejsce - Zuzanna Pala
II miejsce – Izabela Kusak
III miejsce – Natalia Grzegorzek
2001 – 2003 chłopcy – 1600 m (3 uczestników)
I miejsce – Adam Mrowiec
II miejsce – Grzegorz Kulik
III miejsce – Rafał Łukasiak
1981 – 2000 kobiety – 5000 m (11 uczestniczek)
I miejsce – Barbara Witoszek
II miejsce – Milena Kościelniak
III miejsce – Monika Winiarska
1981 – 2000 – mężczyźni – 5000 m (20 uczestników)
I miejsce – Grzegorz Szulik
II miejsce – Wojciech Dorighi
III miejsce – Grzegorz Kurcius
+ 1980 kobiety – 5000 m (15 uczestniczek)
I miejsce – Monika Lis
II miejsce – Anna Żbel
III miejsce – Alina Krajecka-Solarz
+ 1980 mężczyźni – 5000 m (31 uczestników)
I miejsce – Dariusz Koszałka
II miejsce – Błażej Mendrek
III miejsce – Piotr Tomaszczyk
Open Mieszkańcy Gminy Suszec Kobiety – 5000 m
I miejsce – Barbara Witoszek (zwyciężczyni biegu
także w kategorii 1981-2000)
II miejsce – Monika Rokita
III miejsce – Katarzyna Karkula
Open Mieszkańcy Gminy Suszec Mężczyźni – 5000 m
I miejsce – Piotr Tomaszczyk
II miejsce – Krzysztof Majeran
III miejsce – Jacek Krawczyk
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy
za udział w biegu. Gratulujemy osiągniętych wyników
i zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję
wydarzenia.
Monika Panfil

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
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Przetargi na dzierżawę
Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na dzierżawę działki gruntowej przeznaczonej do rolniczego użytkowania na czas określony powyżej 3 lat.
Przetarg obejmuje działkę nr 795/112 o powierzchni
0,2900 ha położoną w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia. Przetarg odbędzie się 13 czerwca 2017 r. Termin
wpłaty wadium do 9 czerwca 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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o drugim 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.
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ośmiokat
˛

głodny
płynne
ceni łaczenie
w
˛
powie- dobra˛ dźwie˛
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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. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się 12 maja 2017 r.
11. Drugi przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 6 lipca 2017
roku o godz. 9:00
12. Wadium należy wpłacić do dnia 30 czerwca
2017 r. na Gminy Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000
0446 0004 – decyduje data wpływu na konto.
13. 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.
14. 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.
15. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z procedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016r., poz. 2147 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi.
16. 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.
17. 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.
18. Organizator przetargu może odwołać przetarg
z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.
19. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści wywieszone
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec i opublikowane na stronie internetowej www.suszec.pl
20. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec przy
ul. Lipowej 1, pok. Nr 3, tel. 0/32/ 449 30 73.
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można
je pomieszać
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.
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Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
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Trudne słowa: LEGATO, LORA, MARABUT, SHIRAZ, SONATINA, URANOS, WINSLET.
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Rolniku (i nie tylko) – uważaj na kleszcze!
Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w KRUS
w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku
na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych
roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu
boreliozy). W minionym roku na terenie województwa śląskiego, czyli obszarze działania Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odnotowano 10
przypadków zgłoszeń przez rolników zachorowania
na boreliozę jako chorobę zawodową. Borelioza była
powodem 83% wszystkich zgłoszonych przez rolników przypadków choroby zawodowej na tym terenie.
Łagodne zimy powodują korzystne warunki do
rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym
wysypem, obserwowanym obecnie na terenie niemal
całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować,
aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie
– jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.
Powszechnie uważa się, że kleszcze mogą
występować jedynie na drzewach, w lesie i to tam
niebezpieczeństwo kontaktu z nimi jest największe.
Tymczasem, spotkać je można na łąkach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach, a nawet na miejskich
trawnikach. Ich największa aktywność, a zarazem
największe ryzyko zostania przez kleszcza ukąszonym, przypada na okres wiosenno-letni.
Aby uchronić się przed skutkami ukąszenia, na-

leży po powrocie do domu dokładnie sprawdzić, czy
na ciele nie ma nieproszonego gościa. Jest to bardzo
ważne, ponieważ ślina kleszcza zawiera substancje
znieczulające, co utrudnia odnalezienie miejsca ukąszenia.
Jeśli doszło do ukąszenia, kleszcza należy jak
najszybciej usunąć, najlepiej przy pomocy specjalnej
pompki próżniowej lub wyciągnąć pęsetą – nie należy jednak próbować go wykręcać. Jeżeli kleszcz tkwi
zbyt głęboko w ciele, powinno się niezwłocznie udać
do lekarza. Usunięcie kleszcza w pierwszej dobie po
ukąszeniu wielokrotnie zmniejsza prawdopodobieństwo zarażenia. Po upływie kilku lub kilkunastu godzin kleszcz zaczyna odżywiać się krwią żywiciela
i wtedy może zarazić przenoszonymi przez siebie
chorobami.
Okres inkubacji chorób wywoływanych przez
kleszcze trwa od 2 do 32 dni. Gdy zatem doszło
do zakażenia przez kleszcza, w miejscu ukąszenia
na skórze pojawia się charakterystyczny rumień o
średnicy od 1 cm do 1,5 cm, który w długim okresie
powiększa się do kilku centymetrów, po czym blednie
od środka i zanika. W diagnostyce wystąpiły również
przypadki, gdy rumień nie wystąpił, a kleszcz został
niezauważony.
Należy pamiętać, że borelioza wywołuje czasami
objawy podobne do grypy, np.: stan podgorączkowy,

Punkt Paszportowy
w Pszczynie

Zapraszamy na zawody
Sportowo-Pożarnicze

W związku z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r., Terenowy Punkt
Paszportowy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
będzie nieczynny w następujących dniach: 2 maja,
16 czerwca, 14 sierpnia 2017 r.
Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas oraz Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mizerowie Andrzej
Kojzar zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody odbędą się na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Mizerowie w dniu
18.06.2017 r. Początek zawodów o godz. 14:00.
UG Suszec
OSP Mizerów

Zapraszamy na Jarmark
Serów
Jak co roku, zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do uczestnictwa w tradycyjnym
Jarmarku Serów, który odbędzie się w niedzielę 2 lipca
2017 r. w naszej partnerskiej Gminie Novot’ na Słowacji. Uroczystości rozpoczną się od mszy świętej
w tamtejszym kościele parafialnym pw. Narodzenia
Panny Maryi o godz. 10:30. Pozostała część Jarmarku
odbędzie się przy Urzędzie Gminy w Novoti. Wszyscy
chętni proszeni są o udanie się na miejsce własnymi
środkami transportu.
UG Suszec

Dyżury przedszkoli
w wakacje
Informujemy, że w miesiącach letnich dyżury
pełnią następujące placówki:
- w lipcu przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce,
- w sierpniu Przedszkole Publiczne w Suszcu.
Szczegółowe informacje można uzyskać we
wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie
Gminy.
GZUW

bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, osłabienie,
nudności. Jeśli po ukąszeniu przez kleszcza wystąpią takie niepokojące objawy, bezwzględnie trzeba
zgłosić się do lekarza w celu wykluczenia boreliozy
bądź poddania się leczeniu w razie potwierdzenia
choroby. Nieleczona borelioza może prowadzić do
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.
Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia chorobami
odkleszczowymi należy:
- nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywające
większość ciała,
- stosować środki odstraszające kleszcze,
- trzymać się z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyczaj przebywają, takich jak wysokie trawy
i tereny gęsto zakrzewione,
- po każdym pobycie w plenerze starannie obejrzeć swoje ciało – skórę głowy, uszy, szyję, a szczególnie miejsca w zagięciach rąk, kolan, pachwin itp.
Obecnie na rynku dostępna jest szczepionka
przeciwko zakażeniu kleszczowym zapaleniem
mózgu (KZM) – warto z niej skorzystać. Nie istnieje
jednak szczepienie chroniące przed zachorowaniem
na boreliozę.
KRUS

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

