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Czym żyją sołectwa?
Jest najlepszy na świecie, od lat podąża za swoją
pasją. Czy Suszec doczeka się swojego olimpijczyka?
Dawid Godziek w rozmowie z nami opowiada o treningach, wyjazdach, ale i powrotach. Zachęcamy do lektury
relacji z zimowych ferii. Zarówno Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna jak i Gminny Ośrodek
Sportu zadbali o atrakcyjną ofertę na ten czas. W lutym
odbyły się zebrania wiejskie, był to czas podsumowań

ale taże doprecyzowania planów na najbliższe miesiące.
Trwają przygotowania do Wielkanocy. Na terenie naszej
gminy po raz pierwszy odbędzie się Ekstremalna Droga
Krzyżowa. Podczas lutowej sesji Rady Gminy Suszec zapadło wiele decyzji. Jedną z ważniejszych jest utworzenie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach, a także udzielenie większej o 200 tys. zł pomocy finansowej
powiatowi pszczyńskiemu na przebudowę ul. Wyzwolenia.
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Dawid Godziek – rower rozwija ciało ale i psychikę

Dawid Godziek z nagrodą

zdj. www.dawid.godziek.com

Dawid Godziek

zdj. Materiały własne

Muszę się przesiąść na duży rower, przyzwyczaić się
do niego. Trening będzie inny niż zawsze, będę musiał triki z BMX przenieść na większy rower, co jest
trudniejsze. Pogoda nie sprzyja przez niskie temperatury. Ale praktycznie potrzebuję tygodnia treningów.
Co zmieniła w twoim sportowym życiu przynależność do teamu Red Bulla? Przede wszystkim
finansowanie wyjazdów?
Wolność finansowa sportowca jest ważna, ale
także dużo większe możliwości jeśli chodzi o wyjazdy
na zawody. Czasem trzeba dostać zaproszenie na
wydarzenie. To także możliwości pozyskanie sponsorów, zdobycia kontaktów. Jest to przepustka do
najwyższego poziomu sportowego.
A jak to się stało, że wybór padł akurat na
rower?
Nie wiem, po prostu tak wyszło. Każdy jeździ na
rowerze, mnie zwykła jazda nudziła, coś kombinowaliśmy z bratem i tak się zaczęło.
Jak rodzice do tego podchodzą, oswoili się?
Nadal wstrzymują oddech, ale tak jak my się
przyzwyczajaliśmy do większych przeszkód i trików,
tak samo oni. Oswoili to, bardzo pozytywnie to odbierają, wspierają nas.
Masz poczucie, że możecie inspirować, pokazywać, że warto podążać za marzeniami?
Bardzo się cieszę, że pojawia się temat olimpiady, nasz sport będzie bardziej rozpoznawalny, więcej
dzieciaków będzie próbować i odnosić sukcesy.
Systematyczne treningi to też lekcja zdrowego stylu życia?
Zdecydowanie. 2-3 godzinny trening to jest spora aktywność fizyczna, rozwija ciało ale i psychikę,
trzeba mieć dużo samozaparcia. To zdrowy sport,
choć nieuniknione są też kontuzje, szczególnie na
poziomie wyczynowym.
Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Koczwara
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podwórku przeszkody w obu tych kategorii i podczas
treningu myśleć o wszystkim.
Ktoś cię w tym wspiera, koordynuje trening?
Do tej pory robiliśmy to sami. Każdy zawodnik
jest indywidualistą, sam do tego dąży. Czasem treningi odbywają się ze znajomymi. Teraz tworzy się
kadra olimpijska, tam będą trenerzy, którzy będą
mogli nam coś podpowiedzieć. Ktoś z innej strony
spojrzy na nasz trening.
Odczuwasz potrzebę, by taka osoba się pojawiła?
Tak. Sam na wszystko patrzę z jednej, praktycznej, strony. Ktoś, kto spojrzy z boku, może to rozłoży
na elementy pierwsze. Skupienie się na nich może
poprawić jakościowo trening i wykonanie konkretnych trików.
Jak wygląda twoja codzienność, treningi,
wyjazdy?
Połowę swojego czasu spędzam na wyjazdach,
połowę w domu. W sezonie staram się 2-3 godzinny
dziennie poświecić na treningi. A tak żyję normalnie.
Masz skłonność do sportów ekstremalnych,
stąd zainteresowanie motocyklami crossowymi?
Tak. Jeden sport się trochę nudzi, szukałem jakiejś odskoczni. Motory crossowe są czymś takim,
ale traktuję to czysto hobbistycznie.
Miejsce zamieszkania sprzyja treningom?
Śląsk jest bardzo dobrym regionem do trenowania w tej kategorii. Powstało wiele miejsc do jazdy
na rowerze, mamy swoje podwórko, blisko w góry.
Czasem w ramach treningu bierzemy górski rower,
to wspomaga trening pod względem budowania
kondycji i jazdy na czas w dół.
Szykujesz się już do startu 24 marca w Krakowie – w mistrzostwach świata FMX – Diverse
Night of the jump?
Dla mnie jest to o tyle nowe, że będę startować
na górskim rowerze, bo jest tam tylko kategoria MTB.
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Rozpocząłeś już sezon, wygrana w Stanach
Zjednoczonych to przepustka do najważniejszych
imprez?
Rozpocząłem sezon dużo wcześniej niż do tej
pory. Przeważnie zaczyna się w okolicy maja, akurat w Stanach mają obecnie sprzyjającą aurę, mnie
się udało wygrać w klasyfikacji generalnej Toyota
BMX Triple Challange. To były jedne z najlepszych
zawodów w kategorii BMX Dirt. Są przepustką do
kolejnych największych zawodów – X-Games, które
odbywają się w lipcu i październiku. Tam trzeba
dostać zaproszenie, ale liczę, że teraz będzie to
formalność, że zaproszą najlepszego dirtowca na
świecie.
Jak się czujesz z tą świadomością, że jesteś
najlepszy?
Dobrze, cieszę się. Wiem, że każde zawody to
jest duża loteria i trzeba mieć dużo szczęścia, żeby
wygrać.
Pojawiła się szansa startu na igrzyskach olimpijskich. Jak wygląda droga do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej?
Kwalifikacja i sama olimpiada dotyczy skateparku, czyli kategorii innej niż trenujemy z bratem od
dziecka. W Polsce powoli tworzy się kadra narodowa.
Do końca lutego miały być określone zasady kwalifikacji, nad wszystkim trzyma rękę firma z Francji, która
organizuje zawody FISE. Na ten moment punktowanie w tych zawodach daje kwalifikację. W ciągu roku
jest przykładowo 5 imprez, zdobywa się punkty za
udział, za wyniki.
Jesteś zawodnikiem wszechstronnym, startujesz w różnych kategoriach, jak układasz sportowe priorytety?
MTB było wiele lat temu, naturalnie zmieniłem
rower. W BMX mamy dwie kategorie: dirt i skatepark.
Łączę to, miksuje treningi, by nadążać za wszystkim
w obu tych kategoriach. Próbuję tworzyć u siebie na

Dawid Godziek

Dawid Godziek
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Okiem Wójta
Rzeczywistością XXI wieku jest bytowanie przeważającej części populacji ziemskiej w otoczeniu,
w którym wszelkie organizmy żywe, a do takich się
człowiek zalicza, są skazane na degradację, wyniszczenie. Zagęszczenie miast, bezmyślność urbanistyczna przy zabudowie terenów, nierozwiązanie
przez świat, przy ogromnym przyroście populacji,
problemu śmieci, kanalizacji, wszędobylski brud,
ogromne zanieczyszczenie powietrza, rabunkowa
gospodarka surowcowa i wodna, rozprzestrzeniły
się i przybrały formę pandemii. To powoduje niesamowity wzrost chorób i epidemii, osłabianie organizmów wszystkich istot żywych, powolnej, ale
nabierającej coraz to większego tempa, degradacji
i niszczenia wszelkiego życia. Nie da się zbudować
silnych państw, wspólnot z istot słabych, chorych.
Schorzenia wskutek degradacji środowiska naturalnego dotyczą wszystkich narządów i układów takich
jak mózg, układ oddechowy, krążenia, odpornościowy. Są to schorzenia przewlekłe i ostre.
Najcenniejszym skarbem jest zdrowie, które
świadomie niszczymy. Wskutek konsumpcyjnego
zaślepienia kompletnie zapomnieliśmy o proroczej
i ciągle aktualnej dewizie „W zdrowym ciele, zdrowy
duch”. To odnosi się także do naszej wspólnoty, jakim
jest państwo.
Choćby się chciało mówić o rzeczach przyjemnych to w obecnych czasach muszą one zejść na
dalszy plan, bo najbardziej nabrzmiałym tematem
dla naszego kraju, a i świata, jest problem ekologii
i to w szerokim tego słowa znaczeniu. I to niestety
będzie temat dyżurny, z którym będziemy się musieli
mierzyć codziennie. Zanieczyszczenie środowiska,
utrata bioróżnorodności, nadmierne zużycie czy marnotrawienie wody, a z drugiej strony jej dotkliwy brak
i niedostępność, oddychanie powietrzem nasiąkniętym mieszaniną trucizn i pyłów, to cechy współczesnego świata spowodowane „rozwojem cywilizacji”.
Naprawdę to do czego doszliśmy, każe mocno się
zastanowić nad sensem słowa – „rozwój”. Niestety
dotychczasowy „rozwój” naszego kraju i świata tak
naprawdę spowodował nawarstwienie się wielu trudnych do rozwiązania problemów, które obciążają
w naszym ziemskim bytowaniu kolejne pokolenie
wielkim balastem problemów, szczególnie w ekosystemie, nie mówiąc o tych społecznych. Ze względu
na złożoność i ogrom ich rozwiązanie będzie bardzo
trudne. Europa była zawsze brudna i zawszona, tak
naprawdę niewiele się zmieniło, a wręcz pogorszyło,
tylko zmieniły się priorytety.
Dziś jak nigdy dotąd w historii zaistniała konieczność i to bardzo pilna „ nawrócenia” ekologicznego.
Na leczenie zachowawcze jest już za późno i obecnie
nie przyniesie już żadnego skutku i nie ma sensu.
Organizm świata zaatakował rak, siejący przerzuty
na kolejne organy. Nakazem jest likwidacja czynników go wywołujących, aby ochronić przed nim
kolejne pokolenia. Albo się zmienimy, albo skażemy na zagładę. Dalej naszego, wspólnego domu,
jakim jest ziemia, nie da się niszczyć. Dziś już żadne
uchwały, prelekcje, uświadamianie nic nie dadzą,
gdy sami nie podejmiemy, każdy z osobna, a i rządy
państw zdecydowanych, realnych działań w kierunku
naprawy sytuacji. Aby się cokolwiek udało to wszyscy musimy zrozumieć istotę problemów, w które
zapętliliśmy się i to świadomie przez lata ignorując
wszelkie prawa natury. Droga wyjścia nie będzie łatwa, wręcz bardzo trudna. Musimy sobie uświadomić,
że jedynym, a innych nie ma, punktem wyjścia jest
zmiana dotychczasowego, konsumpcyjnego stylu
życia, ograniczenia jego zgubnych skutków. Praw
natury nie da się oszukać.
Ograniczenie się do mówienia, pouczania na temat uczciwości, prawości w stosunku do traktowania
całego ekosystemu przez ludzi, bez podejmowania
zdecydowanych działań powoduje, że sytuacja się
nie polepsza, a wręcz globalnie pogarsza. Zmiany
w zachowaniach są zbyt wolne.

Dziś już trzeba wołać i to głośno o uczciwości,
prawości, honorze co do podejścia do życia ludzkiego, podejmować radykalne działania. Źródła kryzysu
tkwią i działają w nas w głębi, w duszy i nie będzie
łatwo zmienić skrzywionych przyzwyczajeń i zachowań. Potrzeba nie tylko wielkiej pokory, ale przede
wszystkim wstrzemięźliwości, czyli cech, które niestety w ostatnim stuleciu nie cechowały naszej ziemskiej cywilizacji. W dzisiejszym świecie etyka, żadne
zasady nie obowiązują. Nie dziwmy się, że obecnie
coraz to częściej mówi się o stosowaniu drastycznych
kar w stosunku do mieszkańców czy nawet państw.
Człowiek jako istota, która w piramidzie organizmów
żywych zajmuje szczególne miejsce, jest na jej górze
i jako istota rozumna, powinien o ten wspólny dom,
życie, szczególnie dbać, czyni dokładnie odwrotnie.
Potrzeba nie tylko zmiany świadomości, kolektywnego działania, ale cech odpowiedzialności zbiorowej, która jest de facto sumą odpowiedzialności
jednostek, każdego z nas. Wysiłek każdego z nas jest
nie tylko niezbędny, ale wymagany, a wręcz obowiązkowy.
Narzucanie nieograniczonego, mocarstwowego
wręcz stylu życia związanego z określonym sposobem produkcji przez korporacje nie widzące nic poza
zyskiem przyniosły i nadal przynoszą potworne zniszczenia przyczyniając się do degradacji ekosystemów,
zarówno tej części ożywionej jak i nieożywionej.
Wszechobecna kultura śmierci i odrzucenia zbiera
żniwo rozszerzając swoje szpony na całą ludzkość.
Wpadliśmy w głęboki kryzys społeczno-ekologiczny,
z którego trudno będzie wyjść.
Aby to zmienić, trzeba przede wszystkim wyjść
od tego poczucia, że jesteśmy jedną rodziną ludzką
zamieszkującą tę planetę i w równym stopniu odpowiadamy za sytuację, jaka na niej panuje, jaka
się wydarzy. Dlatego musimy pokazać, że tak jak to
było na przestrzeni wieków, że jesteśmy zdolni do
współpracy w naprawie „skutków rozwoju”. Trzeba
przede wszystkim realizując plany troski o naturę,
przy naprawie zdegradowanych jej korzeni, na równi
postawić troskę o sprawiedliwość wobec biednych.
Bogaci muszą zrozumieć, że mniej może znaczyć
więcej. Istotą bowiem jest przetrwanie i istnienie
każdego z nas niezależnie od pozycji materialnej
czy społecznej. Dziś po dotacje na wsparcie działań proekologicznych, wyciągają ręce ludzie dobrze
sytuowani, co nie tylko nie rozwiązuje problemu,
ale wręcz go pogłębia. Usunięcie wielu ludzi poza
społeczeństwo, na peryferie egzystencji, margines
życia, nieokiełznany rozwój technologii, oparty na
wytwarzaniu gigantycznych ilości śmieci, styl życia
prowadzący do gigantycznego skażenia atmosfery,
dodatkowo zanik odpowiedzialności za los drugiego
człowieka są porażające. Coraz to więcej gatunków
i roślin, zwierząt z niższym pięter piramidy życia już
wyginęło. Gdy się nic nie zmieni, to czeka to również
człowieka.
Ten trójkąt, ta piramida życia, bardzo szybko
się zmniejsza, a powinno być wręcz odwrotnie, bo
wszechświat to nieskończoność. Gdyby popatrzeć
bliżej na „smog”, niską, czy wysoką emisję czyli inaczej
mówiąc zanieczyszczenie powietrza z dymiących
kominów, rur samochodów, ulatniających się gazów
czy pyłów z opon samochodowych, szczęk hamulcowych, pyłów z środków z posypywania jezdni, itd.
to mamy do czynienia z bronią biologiczną, która
rozprzestrzenia się w świecie w niesamowitym tempie. Nie strasząc, to nie długo, gdy nie zatrzymamy
tego procederu, to się niestety udusimy. Świat będzie
istniał bez istot żywych. Nasze domy zaczną popadać w ruiny i będą je oblegać, zamieszkiwać istoty
odporniejsze niż człowiek. Świadomie dążymy do
apokalipsy.
Wracając do walki ze smogiem, bo to problem,
który obecnie fizycznie i psychicznie obecnie nam
szczególnie doskwiera, musimy zdawać sobie sprawę,
że to nie dotyczy tylko nas, ale całej, szczególnie tej

„ucywilizowanej” populacji ziemskiej. Powietrze nie
zna granic, o czym przekonaliśmy się ostatnio, kiedy
na naszych samochodach, czy domostwach dostrzegliśmy pył piasku saharyjskiego, który dotarł do nas
z tak odległych stron. Zjawisko to nie jest obce i nie
jest żadnym zaskoczeniem. O powietrze muszą dbać
wszyscy. A wątpię co do szczerości podejmowanych
rozwiązań i problemu, co do dobrych intencji różnych decydentów światowych instytucji. Robienie
ludziom wody z mózgu, powielania fałszerstw tylko
na temat węgla świadczy o prymitywizmie i rodzi
głęboki niepokój co do uczciwości podejścia do rozwiązania globalnych problemów ekologicznych. To
odwracanie uwagi od pozostałych, niekiedy o wiele
groźniejszych surowców, czy gazów szkodzących
naszej ziemskiej atmosferze, jest zatrważające. Węgiel
jest naszym wielkim dobrem i wcale nie musi truć.
To nasze niewłaściwe postępowanie z nim, niekiedy
wręcz głupota, a nie sam surowiec rodzi problemy.
Gdy mówimy o węglu, to mówmy również o pozostałych surowcach, paliwach, czynnikach nie mniej
szkodliwych dla środowiska. Przecież o wiele więcej
niż dwutlenku węgla jest emitowane do atmosfery
metanu - gazu dla globalnego ocieplenia groźniejszego, a tak zachwalanego do używania. Związane
to jest z jego ulatnianiem podczas eksploatacji z terenów gazonośnych, czy przy rozprężaniu na stacjach
przesyłowych. Pytanie co z palącymi się hałdami
śmieci i emitowanymi z nich ogromnymi ilościami
metanu i innych gazów do atmosfery. Dotyczy to
całego globu. Czy trzeba wspominać o duszących się
istotach w morzach i oceanach w skutek zaśmiecenia i skażenia środkami chemicznymi. Mówi się o 40
tysiącach umierających przedwcześnie wskutek skażonego powietrza, jakoby tylko przyczyną był węgiel,
ale zapomina się już, że kolejne 50 tysięcy umiera na
raka płuc wskutek palenia tytoniu. Ile szkodliwych
oparów, aerozoli wprowadzamy do powietrza z dezodorantów. Ile pyłów z bezsensownego sypania ulic
śmieciami w czasie zimy, osiadającego dodatkowo
z tego pyłu na domach, ubraniach, butach. Ile pyłu
zlokalizowanego w nietrzepanych dywanach, czy
płaszczach po spacerze, czy butach, ląduje w naszych płucach. Jeżeli kraje bogate tak nam wytykają
nieekologiczne postępowanie, to jak wytłumaczyć, że
kolejne samochody bez katalizatora, czy z silnikiem
diesla lądują u naszych obywateli pogarszając już
tak fatalną sytuację. Im nie chodzi o nasze zdrowie,
a tylko o kasę i pozbycie się zbędnego balastu. Ile
pyłu z ścieranych opon samochodowych i klocków
hamulcowych. Dalej się buduje budynki z brakiem
naturalnego światła, nieprawidłowo ustawione do
nasłonecznienia. Tak zachwalane pompy ciepła, tak
naprawdę mają sprawność rzędu 65%. Dobry kocioł
ekologiczny na węgiel rzędu 90 %. Przecież pompy
ciepła potrzebują energii elektrycznej, a ta jest produkowana z węgla i póki co w naszym przypadku
przy gwałtowanie rosnącym zapotrzebowaniu na
energie elektryczną nie widać, aby była w naszych
warunkach ekologicznych możliwość tego surowca z energetyki. Do myślenia powinien dać fakt , że
Japończycy budują elektrownie węglowe złomując
jądrowe. Energia odnawialna jest potrzebna, ale
musi być mądrze wkomponowana w cały system
energetyczny. Fałszerstwa i pozorowane działania
nie rozwiążą problemu. Problem ekologii to nie tylko
niewłaściwe zastosowanie węgla. Ten problem to
nieskończoność i jest głębszy niż problem węgla.
Musimy wszyscy zadbać o powietrze i przyrodę,
a wierzę, że za kilka lat będzie pod tym względem
na pewno lepiej.
Oczywiście w naszej gminnej rzeczywistości to
paliwo szczególnie w okresie zimowym jest przyczyna złego stanu powietrza i z tym musimy walczyć.
Co do tego nikt już chyba nie ma dziś wątpliwości.
Obecnie najważniejszymi działaniami, które muszą być podjęte w pierwszej kolejności w naszym
kraju i gminie to termorenowacja budynków.
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Dobrze zaizolowany budynek potrzebuje znacznie mniej ciepła, niż budowany w starej technologii.
I tutaj trzeba skierować do społeczeństwa, szczególnie tej słabszej ekonomicznej grupy, wszelką
pomoc, aby to ziściło się jak najszybciej. Nie widzę
rozwiązania tylko w dotacjach, bo to nie niweluje
problemu. Koniecznie jest uruchomienie nisko oprocentowanych pożyczek, których większość będzie
mogła uzyskać choćby pod zastaw „hipoteki domu”,
aby można było termomodernizację wraz z wymianą
okien przeprowadzić jak najszybciej. W moim odczu-
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ciu to pozwoli ograniczyć ubóstwo energetyczne
i go nie pogłębiać. Całkowitej dotacji nie udźwignie
budżet żadnego kraju, bo to grube miliardy. Objęcie
dofinansowaniem części mieszkańców ponadto nie
rozwiąże kompletnie problemu niskiej emisji.
Wierzę, że odpowiedzialność za swoje zdrowie,
swojej rodziny, zdrowie sąsiadów będzie przyświecała naszym mieszkańcom i w jak najszybszym tempie
będą realizować działania proekologiczne, podejmować działania inwestycyjne, szczególnie dotyczące swoich domostw w celu ograniczenia niskiej
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emisji, a tu i teraz szczególnie spalać dobrej jakości,
prawidłowo, węgiel, który jest podstawowym dla
większości nas paliwem.
Dziś jak nigdy dotąd trzeba odmiany naszego
postępowania. Tak jak w latach 90 tych i później,
a jeszcze głębiej obecnie powinny trafić szczególnie
do naszych serc słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”. Tego
naszej Gminie i nam Polakom szczególnie dziś potrzeba, jeżeli chodzi o ekologię.
Wójt Marian Pawlas

Z prac Rady Gminy Suszec
Podczas ostatniej sesji podjęto wiele ważnych
uchwał. W posiedzeniu wzięło udział 9 radnych.
Dodatkowe 200 tys. zł dla powiatu
Podczas lutowej sesji Rady Gminy Suszec radni zdecydowali się zwiększyć wysokość dotacji dla
powiatu pszczyńskiego z 1 mln 500 tys. zł na 1 mln
700 tys. zł. Środki stanowią część montażu finansowego na przebudowę drogi powiatowej nr 4100S tj.
ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu
do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie.
Argumentem za przyznaniem kwoty większej
o 200 tys. zł była waga inwestycji. Na ten remont
mieszkańcy gminy czekają od dawna, to ważna droga
łącząca dwie drogi wojewódzkie.
Nie bez znaczenia jest dofinansowanie ze środków unijnych. Pieniądze zagwarantował także marszałek województwa śląskiego. Obecni na sesji radni
zgodnie podkreślali, że powiat powinien wziąć na
siebie większy ciężar, ale ostatecznie zadecydowały kwestie praktyczne. Inwestycja ma się rozpocząć
w tym roku. Dodatkowe środki pochodzą z nadwyżki
budżetowej.
Ostatecznie głosami 8 za i jeden wstrzymujący się radni udzielili pomocy finansowej powiatowi
pszczyńskiemu. To jedna z największych inwestycji
drogowych w gminie, wstępny kosztorys opiewa na
kwotę 6 mln. zł, z czego 4,5 mln zł pochodzić będzie
ze środków zewnętrznych.
Nowy wóz dla OSP Rudziczka
Radni podjęli decyzję o zwiększeniu planowanej
dotacji dla OSP Rudziczka o dodatkowe 15 tys. zł.
W ten sposób zabezpieczona jest finansowo inwestycja w zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Całkowity koszt zakupu samochodu gaśniczego szacuje się na 800 tys. zł. Połowę tej kwoty tj.
400 tys. zł. planuje się pozyskać z dotacji, a resztę
stanowić będzie pożyczka z WFOŚiGW z możliwością umorzenia 40% tej kwoty. Wkład własny OSP
Rudziczka to 5 tys. zł.
Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała
Jednogłośnie obecni na lutowej sesji radni
podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej
dla Miasta Bielsko-Biała. Udzielona pomoc w kwocie 8 906 zł ma formę dotacji celowej na działalność
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w 2018 roku.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. zapewnia stworzenie warunków do korzystania z Izby Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej.
Gmina Suszec kontynuuje współpracę z Miastem
Bielsko-Biała.
Jak podkreślono w uzasadnieniu skutki społeczne uchwały to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób w stanie nietrzeźwym, które znajdują
się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażające życiu lub zdrowiu innych
osób, poprzez umieszczenie ich w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Uchroni to również młodzież przed demoralizującym
wpływem osób nietrzeźwych.

Zgoda na wynajem
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
wyrażenie zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Suszcu. Uchwała dotyczy
najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku
położonym przy ul. Wyzwolenia 2. Umowa najmu
będzie na okres 10 lat, a najemca zostanie wyłoniony
w trybie przetargowym.
Najem spowoduje przychody do budżetu gminy
w postaci: podatku od nieruchomości – nie mniej niż
5 964 zł rocznie, a także czynszu za najem – nie mniej
niż 1 745 zł netto miesięcznie.
Radni zgodnie zdecydowali się także na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi najemcami
garaży w Mizerowie. W przyjętej uchwale mowa jest
o zawarciu umowy na kolejne 3 lata. Przedmiotem
najmu są dwa garaże znajdujące się w budynku
położonym w Mizerowie przy ul. Nadrzecznej 31.
Najem przynosi dochód gminie w postaci czynszu
w wysokości ok. 120 zł netto miesięcznie.
Jednogłośnie podjęto także uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na
okres do 3 lat dotyczący nieruchomości położonej
w Rudziczce, stanowiącej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny zagospodarowania
mas skalnych i ziemnych. Umowa dzierżawy zawarta
została z współwłaścicielem, którym aktualnie jest
Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Przedmiotowe działki
stanowią grunt pod hałdę KWK „Krupiński”. Dzierżawa
przedłużona ma być do końca 2020 r. Dochód dla
gminy to czynsz dzierżawny w wysokości ok. 37 tys.
zł rocznie oraz podatek od nieruchomości w wysokości ok. 25 tys. zł.

Rady Pedagogiczne szkoły i przedszkola mają
jednak pewne obawy związane z obecnością dwóch
oddziałów przedszkolnych w szkole, w tym dzieci
3 – letnich, oraz organizacją żywienia dzieci na stołówce szkolnej. Wyzwaniem dla dyrekcji zespołu będzie m.in. przygotowywanie i organizowanie posiłków dla nich. Radni zadeklarowali, że będą się nowej
organizacji przyglądać, gdy zajdzie taka potrzeba.
Od roku szkolnego 2018/2019 planowane jest
utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych – 2 obecnie istniejących w przedszkolu oraz 2 w budynku
szkoły podstawowej dla dzieci 6-letnich oraz nowego oddziału głównie dla dzieci 3-4-letnich. Łącznie
w nowo utworzonym zespole będzie funkcjonowało
10 oddziałów szkoły podstawowej, 4 oddziały przedszkolne i jeszcze 2 oddziały trzech klas gimnazjalnych,
do zakończenia cyklu kształcenia. Połączenie szkoły
podstawowej i przedszkola jest związane z adaptacja
części gimnazjalnej w szkole na potrzeby oddziałów przedszkolnych i możliwością otrzymania na ten
cel dofinansowania z urzędu marszałkowskiego, ze
środków unijnych, w tym również na wyposażenie
oddziałów przedszkolnych i dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolu. Pozwoli także na stworzenie
doświadczonego, stabilnego i zróżnicowanego ze
względu na kwalifikacje, a przede wszystkim ukierunkowanego na pomoc dziecku z dysfunkcjami, czy
niepełnosprawnościami, zespołu nauczycieli.

Zgoda na sprzedaż działek gruntowych
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż
działek gruntowych położonych w Radostowicach
i Mizerowie. Obie działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego aktualnie przeznaczone
są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
W przypadku działki w Radostowicach, znajdującej się między ul. Dębową i ul. Sosnową, brak jest
możliwości samodzielnego zagospodarowania jako
działki budowlanej. Druga działka znajduje się w Mizerowie w rejonie ul. Nadrzecznej. Właściciel działki
sąsiedniej wystąpił z wnioskiem o zakup tej działki,
dzieli ona na dwie części jego gospodarstwo rolne,
pozbawiając pola uprawne za nią położone dostępu
do drogi publicznej oraz utrudniając użytkowanie
gruntów rolnych tego gospodarstwa. Sprzedaż działek odbędzie się w drodze przetargu.

Nauczyciele będą się szkolić
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie
uchwalenia na rok 2018 planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Suszec
oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli. Projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinie zarówno komisji oświaty
jak i finansów.
Zgodnie z tzw. Kartą Nauczyciela w budżetach
organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na 2018 r., zgodnie z uchwałą budżetową
na 2018 r., jest to kwota 93 531 zł.
Uchwalono także, że maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie podniesiona została
do 1000 zł za semestr. Plan na 2018 r. zakłada, że
z kursów i studiów podyplomowych skorzysta 15
osób.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowicach
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowicach. Uchwała uzyskała wcześniej pozytywną
opinię komisji oświaty.
Podczas sesji przytaczano argumenty za
utworzeniem zespołu. Chodzi przede wszystkim
o oszczędności, co potwierdzają dane z funkcjonującego już takiego zespołu w Kryrach. Jest to także
rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, mogących
uzupełniać etat, a nie szukać godzin w innych placówkach. Radni widzą korzyści zarówno dla dzieci,
rodziców jak i pracowników.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w planem
Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu na lata
2018-2021, opracowanego przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej.
Przyjęty plan jest zgodny z rozwojem gminy
określonym w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz

NUMER 3 (284)
ustaleniami wydanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków. Źródłem pokrycia kosztów
inwestycji, realizowanych w ramach planu, będą środki własne przedsiębiorstwa pochodzące z odpisu
amortyzacyjnego sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Kobielicach,
wypracowanego zysku, a także ewentualnych wkładów pieniężnych wniesionych przez gminę Suszec.
Realizacja planu pozwoli na utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w stanie
umożliwiającym dostawę wody w wymaganej jakości oraz ograniczenie strat wody. Ponadto umożliwi
wykonanie niewielkich inwestycji umożliwiających
podłączenie nowych odbiorców.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na
lata 2018-2025.
Zmiana w ramach przedsięwzięcia jakim jest
budowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy oraz
modernizacja istniejącego dotyczy zwiększenie limitu
wydatków na 2018 r. z kwoty 50 tys. zł na 85 tys. zł
i jednocześnie zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r.
z kwoty 75 tys. zł na kwotę 45 tys. zł.
W ramach przedsięwzięcia związanego z projektowaniem i przebudową ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem ustalono limit wydatków
na rok 2018 r. w wysokości 20 tys. zł i jednocześnie
zmniejszono limit wydatków na rok 2019 z kwoty
125 111, 67 zł na 105 111, 67 zł. W związku z aktualizacją wydatków poniesionych do końca 2017 r.
na realizację przedsięwzięcia związanego z przebudową drogi łączącej ul. Napieralskiego i ul. Pogodną
w Rudziczce dokonano zwiększenia kwoty łącznych
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nakładów finansowych z kwoty 35 400,38 zł na
46 578,14 zł.
Interpelacje
Radni zwrócili uwagę na niebezpieczne sytuacje
z udziałem tirów, do jakich dochodzi na skrzyżowaniu
ul. Jana Pawła II z ul. Pszczyńską.
Złożono także wniosek o przebudowę skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Wyzwolenia przy okazji planowanego remontu. Obecne rozwiązanie nie jest funkcjonalne. W odpowiedzi Wójt zaprosił radnych do udziału
w spotkaniu władz gminy z przedstawicielami Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie. Spotkanie zaplanowano na
początek marca w Urzędzie Gminy w Suszcu.
Katarzyna Koczwara

Wieści z zebrań wiejskich
W lutym na terenie wszystkich sołectw odbyły
się zebrania wiejskie. Był to zarówno czas podsumowań 2017 roku jak i omówienie najważniejszych
tematów zaplanowanych na 2018 r.
W spotkaniach uczestniczyli dzielnicowi, przedstawiając informację o stanie bezpieczeństwa w gminie. W 2017 r odnotowano spadek przestępstw. Odnotowano ich jednak 1747, dominowały kradzieże
z włamaniami. Policjanci podejmowali 57 interwencji
w tym 27 domowych. Odnotowano 10 wypadków,
w których 18 osób było rannych, 1 poniosła śmierć.
Kolizji drogowych było 4224, zatrzymano 226
nietrzeźwych osób.
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie oficjalnie podziękowała władzom gminy za dodatkowe
wsparcie w postaci dofinansowania ponadnormatywnych godzin pracy funkcjonariuszy. Policjanci
zaapelowali do mieszkańców o wyposażenie posesji w numery porządkowe i umieszczenie ich w widocznym miejscu. Ich obecność usprawnia pracę
wszystkich służb.
Policjanci pouczyli także właścicieli psów, że są
zobowiązani tak zabezpieczyć swoją posesję, by ich
pupil nie mógł jej opuścić bez właściciela. Psy nie
mogą pozostać bez nadzoru poza terenem posesji.
Mieszkańcy zachęcani są do kontaktu ze swoim dzielnicowym osobiście bądź telefonicznie. Dwa
razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) mają dyżury
w Urzędzie Gminy.
Ważną kwestią poruszaną podczas zebrań było
sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej
z 2017 r. oraz informacje o jej rozwiązaniu z końcem
roku. Obecnie Spólka Wodna nie istnieje stąd przy
podatkach nie rozesłano aktualnych składek uiszczanych przez mieszkańców na jej działalność. Nowe
prawo wodne nakłada na Spółkę Wodną, podobnie
jak na inne podmioty, nowe wymogi co do ochrony danych osobowych. Spółka została rozwiązana,
jednak władze gminy mają nadzieję i będą wspierać
wszelkie działania, aby utworzyć ją od nowa. Grupa
inicjatywna już się zawiazała. Woda jest wielkim dobrodziejstwem, ale też może być przyczyną wielu
dramatów, strat. Trzeba sobie uświadomić, że bez
istnienia Spółki Wodnej jakiekolwiek konserwacje
i roboty na rowach leżących w terenach prywatnych
nie mogą być prowadzone ani dofinansowane przez
Gminę. Brak konserwacji urządzeń wodnych grozi
podtopieniami i problemami z odprowadzeniem
wód z naszych posesji, dachów itd.

Apeluje sie do dobrowolnego przystępowania
do nowo tworzonej Spółki Wodnej, uczestnictwo
w niej, aktywne zaangazowanie powinno być udziałem każdego mieszkańca.
Podczas zebrań wiejskich wójt Marian Pawlas
omówił zasady funkcjonowania programu ograniczenia niskiej emisji w gminie. Zwrócił uwagę, że smog
dotyczy wszystkich. Poinformował, że Sejmik Śląski
podjął uchwałę antysmogową. Gmina nie posiada
programu w zakresie wymiany pieców, możliwe jest
jednak indywidualne wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach.
Wójt przyznał, że w pierwszej kolejności należałoby przeprowadzić termomodernizację budynków
mieszkalnych, a następnie wybrać odpowiedni piec
do ogrzewania budynków mieszkalnych. Gmina będzie sią starała o pozyskanie środków, o ile takowe
będą dostępne w I kolejności na termomodernizację.
To jest priorytet w ograniczaniu smogu. Podkreślił,
że wszyscy powinniśmy dbać o środowisko, jakość
powietrza to nasza wspólna sprawa. Zapowiedział
kontrole, dotyczyć będą one tych domów, w których
palone są śmieci. Jednocześnie wójt podjął temat
segregacji śmieci, wyjaśnił planowaną od II kwartału
zmianę opłat.
W przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma "EKO" z Rybnika. Od kwietnia 2018 r. będzie obowiazywać stawka za odbiór
śmieci segrgowanych 11,50 zł, a niesegregowanych
26 zł. Stawki te będą obowiązywać do końca 2018 r.
Harmonogramy wywozu odpadów dostarczono do
mieszkańców, umieszczonow w gazecie oraz na stronie internetowej. Ponadto w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów w Suszcu będą odbierane cztery
razy w tygodniu.
Wójt omówił także budżet na 2018 r., zwracając
uwagę, że jest to budżet trudny ze względu na
likwidację kopani i związany z tym mniejszy wpływ
środków do budżetu gminy. Poinformował jednocześnie, że trwają starania, aby reaktywować kopalnię.
Odbyto rownież spotkanie z władzami Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, przedstawicielami GIG w Katowicach omawiając możliwości zagospodarowania
terenu kopalnianego.
Omówiono także obowiązujące od września
2017 r. zmiany w oświacie – za likwidacją gimnazjów
poszła zmniejszona subwencja oświatowa. Obecnie
na wydatki bieżące brakuje ok. 1 mln zł, władze
korzystają z nadwyżki budżetowej wypracowanej

w ubiegłych latach. Wójt wskazał najważniejsze planowane inwestycje:
Sołectwo Rudziczka: Zakup samochodu strażackiego, wykonanie projektu rozbudowy szkoły, utwardzenie drogi przy ul. Napieralskiego i ul. Pogodnej,
zjazd od ul. Szkolnej do ul. Napieralskiego, budowa
lamp oświetlenia hybrydowego.
Sołectwo Suszec: Dofinansowanie do Powiatu
przebudowy ul. Wyzwolenia - 1,7 mln zł. Na inwestycję otrzymano ze środków zewnętrznych 3 mln zł,
całkowity koszt to 6,3 mln zł.
Wykonanie projektu budowy nowego przedszkola przy ul. Szkolnej na działce gminnej za rondem w kierunku ul. Piaskowej, budowa pomieszczenia gospodarczego przy hali sportowej, przebudowa
odcinka ul. Cichej, położenie nakładki asfaltowej
przy ulicach w rejonie Wielodrogi w ramach posiadanych środków, remont i położenie nowej nawierzchni na ul. Szkolnej od Szkoły do ul. Polnej,
budowa oświetlenia hybrydowego w kilku punktach
sołectwa.
Sołectwo Mizerów: Dofinansowanie do
Powiatu przebudowy ul. Wyzwolenia od Kryr
do ul. Uczniowskiej wraz z chodnikami. Budowa
oświetlenia hybrydowego w wybranych punktach sołectwa, wykonanie projektu przebudowy
ul. Nadrzecznej. W miarę posiadanych środków położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Mały Dwór.
Sołectwo Radostowice: Wykonanie nawierzchni z tłucznia drogi łączącej ulicę Jesionową i Dębową,
utwardzenie skrzyżowania w rejonie szkoły przy
ul. Jesionowej. Adaptacja pomieszczeń byłego gimnazjum na przedszkole w obecnym budynku szkoły.
Sołectwo Kobielice: Wymiana przepustu drogowego na ul. Pochyłej. Wymiana odcinka przepustu
przy ul. Wiejskiej na nowe RBG, zabudowa oświetlenia hybrydowego w kilku punktach sołectwa,
projektowanie i przebudowa ul. Sołeckiej.
Sołectwo Kryry: Dofinansowanie do Powiatu
przebudowy ul. Wyzwolenia wraz z chodnikami,
termomodernizacja budynku Szkoy i Przedszkola,
budowa garażu dla wozu strażackiego, zabudowa
lamp oświetlenia hybrydowego.

Mizerów, 06.02.2018 godz. 17:06
Nieznany sprawca za pośrednictwem portalu
aukcyjnego dokonał oszustwa przy sprzedaży butów sportowych Asics. Wartość strat 150 zł.

Suszec, ul. Pszczyńska, 24.02.2018 godz. 17:55
Nieznany sprawca w sklepie ogólnospożywczym
dokonał kradzieży kartonowej tacki z 60 paczkami
papierosów różnych marek.
KPP w Pszczynie

We wszystkich sołectwach będa również
realizowane inwestycje w ramach funduszu
sołeckiego.
Zebrania wiejskie pozwoliły także na indywidualne zadanie pytań, zgłaszanie wniosków i uwag.
Oprac. Katarzyna Koczwara

Kronika policyjna
Jak informuje rzecznik Komendy Powiatowej
Policji w Pszczynie asp. sztab. Karolina Błaczczyk
w lutym na terenie Gminy Suszec odnotowano następujące zdarzenia:
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Ferie pełne atrakcji!
Po feriach zostały już tylko wspomnienia, ale
za to jakie!
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu jak co
roku przygotował liczne atrakcje, w których dzieci
chętnie brały udział. Zaczęło się wybuchowo, bo
od eksperymentów w tymczasowym laboratorium

w sali widowiskowej GOK. Odbyły się wycieczki do
rybnickiego Cinema City, „Wrotki” i „Flyparku” w Radlinie, aktywnie było także podczas warsztatów tanecznych, cyrkowych i kulinarnych. Znalazła się także propozycja dla wielbicieli gier, bajek i tajemnic
– Noc Detektywistyczna. Nie zabrakło cieszących się

wielką popularnością bali przebierańców w Suszcu
i w Mizerowie, które zabrały dzieci w swoistą „Podróż
dookoła świata”. Wszystkie wydarzenia cieszyły się
dużą frekwencją, a najmłodsi już nie mogą doczekać
się wspólnych wakacji!
Agnieszka Zielonka-Mitura

„Cichutko teraz bydźcie…”
z powiatu częstochowskiego, „Złote Słoneczniki”
i Koło Gospodyń Wiejskich Lgota Murowana z powiatu zawierciańskiego, Zespół Śpiewaczy Koła

źródło: GOK Suszec

Zimne styczniowe popołudnie, 15 zespołów
ludowych, 240 wykonawców, 45 pieśni, kilkudziesięciu zaproszonych gości. VII Wojewódzki Przegląd
Kolędowy miał miejsce 30 stycznia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu.
Przegląd co roku, pod koniec karnawału,
gromadzi kilkanaście zespołów wywodzących
się głównie z kółek rolniczych i kół gospodyń
wiejskich. Świetna organizacja, ciekawy program
i miła, ciepła, wciąż jeszcze świąteczna atmosfera, sprawiają, że chętnych do udziału jest z roku
na rok coraz więcej. W tym roku zgłosiło się aż 27
zespołów, z których zakwalifikowało się 15. Pierwszeństwo mieli ci, którzy nie brali jeszcze udziału
w przeglądzie. W tegorocznej edycji wydarzenia
wystąpili: Zespół Śpiewaczy „Jagoda” z powiatu
żorskiego, Szczakowianki Jaworzno z powiatu jaworzniańskiego, Zespół Śpiewaczy „Kochciczanka”

VII Wojewódzki Przegląd Kolędowy

Gospodyń Wiejskich w Gołuchowicach z powiatu
będzińskiego , Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” i Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki” z powiatu mikołowskiego, Kapela Kosztówki
z powiatu mysłowickiego, „Połomianka” z powiatu
jastrzębskiego, „Grodźczanie” z powiatu bielskiego
oraz „Swojanie” z powiatu pszczyńskiego.
Zespoły zaprezentowały różnorodny repertuar kolęd, zarówno tych bardzo znanych, jak i tych
niemalże zapomnianych, w których śląska gwara
przeplatała się z językiem polskim. Wspólne biesiadowanie, śpiewanie i przeżywanie tego nawiązującego do Bożego Narodzenia czasu pozwoliło
nie tylko na wspólną radość i wzruszenia, ale też
na zacieśnienie więzi, poznanie nowych kolęd i…
snucie planów co do uczestnictwa w kolejnych
edycjach przeglądu.
Agnieszka Zielonka-Mitura

Z wizytą u słowackich przyjaciół
Pogoda dopisała organizatorom i uczestnikom.
Podobno stało się tradycją, że na czas „Dni Furmańskich” aura sprzyja miejscu imprezy. Żal było odjeżdżać.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze miejscowy
kościół. Dziękujemy za zaproszenie na imprezę, bardzo
serdeczne przyjęcie i gościnność.
UG Suszec

źródło: UG Suszec

Była także okazja do zwiedzenia gospodarstwa
rolnego zlokalizowanego niedaleko miejsca imprezy, w którym utrzymywane są krowy, cielęta, owce,
konie, świnie, osły. Organizatorzy zadbali także o poczęstunek dla gości z naszej gminy. Pyszny gulasz
dodał nam sił na dalsze świętowanie.

źródło: UG Suszec

W sobotni poranek, 10 lutego, grupa mieszkańców naszej gminy zorganizowała indywidualnie, na
własny koszt wyjazd autokarem na "Dni Furmańskie" do partnerskiej gminy Novot` na Słowacji. Gdy
dotarliśmy do celu, zostaliśmy bardzo serdecznie
przywitani przez jednego z organizatorów tego
wydarzenia - Pana Józefa Kondelę.
Na miejscu można było pooglądać bardzo
wiele stoisk m.in. z lokalnymi wyrobami, serami,
nalewkami. W centralnej części terenu, na którym
odbywały się „Dni Furmańskie” była zlokalizowana
arena, gdzie rywalizowali ze sobą leśnicy powożący
saniami. Nieco dalej można było podziwiać siłę koni,
które przeciągały drewniane bale.
Podczas imprezy organizowana była także loteria (po słowacku: tombola), w której do wygrania
były bardzo atrakcyjne nagrody.
Wśród atrakcji dla dzieci prym wiodły przejażdżka na koniu oraz przejażdżka psim zaprzęgiem.
Uroczystość ubarwiały także występy lokalnych
zespołów.

Dni Furmańskie

Dni Furmańskie z muzyką ludową

ro uczniów z oddziałów gimnazjalnych i jeden
z 7 klasy szkoły podstawowej.
- Wymieniam się pomysłami z innymi nauczycie-

lami, staramy się zainteresować młodzież naukami
ścisłymi. Takie inicjatywy bardzo w tym pomagają
– podkreśla Piotr Knapek i już ma pomysł, jak wykonane przez uczniów zdjęcia pokazać szerszemu
gronu odbiorów.
- Chciałbym zorganizować wystawę prezentującą te zdjęcia. Duża tablica korkowa, wykonanie
w odpowiednim formacie zdjęć i ewentualne sztalugi
do ich ustawienia to koszt przedsięwzięcia (około
700 złotych). Poszukujemy sponsorów tego pomysłu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
- knapek.nauczyciel@outlook.com – przyznaje
nauczyciel z ZSP w Kryrach.
Klub Młodego Odkrywcy Ale Eksperyment
działa prężnie. W planach ma pokazy zajęć dla
przedszkolaków w Kryrach, Mizerowie, a także dla
innych chętnych placówek.
Katarzyna Koczwara

Uczniowie z Kryr mieli okazję uczestniczyć
w ogólnoświatowym programie Sally Ride EarthKAM. Jest to program edukacyjny NASA rozpoczęty
w 1996 roku. Teraz chcą wykonane zdjęcia pokazać.
Program, zainicjowany przez dr Sally Ride,
pierwszą amerykańską kobietę w kosmosie,
pozwala uczniom kierować cyfrową kamerą na
pokładzie Międzynarodowej Kosmosu Stacja (ISS)
do robienia zdjęć konkretnych miejsc na Ziemi.
- Aby wziąć udział w programie, nauczyciele rejestrują się na stronie internetowej Sally Ride
EarthKAM, a następnie otrzymują słowa kodowe,
które służą do śledzenia żądań obrazów – wyjaśnia
Piotr Knapek, pomysłodawca i koordynator udziału
Klubu Młodego Odkrywcy Ale Eksperyment, działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kryrach.
W niecodziennej akcji wzięło udział kilko-

źródło: Materiały własne

Współpracowali z NASA

Zdjęcie wykonane przez uczniów

FERIE
ZIMOWE
z GOKiem

29 stycznia - 9 luty 2018

KINGA RATAJ
Z ZESPOŁEM

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

10.03.2018 r.

FADO

27.04.2018, godz. 19:00, cena: 60 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

JARMARK
WIELKANOCNY

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

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

JARMARK
WIELKANOCNY

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

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

Zapisy wystawców do 9 marca 2018 r.

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

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

8-14.07.2018
1 maja – 30 września
Kiedy ostatnio mieliście czas, że spotkać się
ze swoimi sąsiadami?
Czy znacie tak naprawdę swoich sąsiadów?
Ich zainteresowania, umiejętności?
Zmieńcie to i zorganizujcie wspólne SPOTKANIE SĄSIEDZKIE
(ognisko, piknik, wyprzedaż garażową itp.)
Jak to zrobić ? Oto 4 proste kroki:

1.
2.
3.
4.

Wakacje
z językiem
angielskim

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.
Zgłoście Wasz pomysł
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ
(plakaty, zaproszenia, balony itp.),
które pomogą Wam w organizacji.

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie
- to Wy decydujecie, jaki będzie miało charakter

Stwórzcie relację ze spotkania
ze swoimi sąsiadami - zdjęcie, filmik.

Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 r.
Od 2004 r. sąsiedzkie święto obchodzone jest
w całej Europie.

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

Obóz językowy z amerykańskimi lektorami
dla młodzieży od 12 do 19 roku życia.
W programie*: zajęcia językowe, warsztaty, gry i zabawy zespołowe, wycieczka, piknik.
Koszt: 210 zł/os.
(w cenie: lunch, wycieczka, zajęcia, opieka, ubezpieczenie)

Liczba miejsc ograniczona!
*program jest oparty o wartości chrześcijańskie i prowadzony przez przedstawicieli różnych chrześcijańskich wyznań

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

KONKURS NA KARTKĘ

WIELKANOCNĄ

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

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

(decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce dostarczania prac:
biuro GOK w Suszcu.

KONCERT
PASYJNY
25 marca 2018 godz. 18:00
Koncert odbędzie się w kościele
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu
Wstęp wolny!

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

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

Dawid Biwo & Andrzej Zawisza,

Canticum Novum

pod dyr. Barbary Garus i Szymona Cichonia

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

MAMA NA
WYCHODNYM
To spotkania skierowane
dla kobiet w ciąży,
przyszłych i obecnych mam,
ale też dla wszystkich kobiet,
które chcą aktywnie spędzić
przedpołudnie!
Napijemy się kawy,
wymienimy się doświadczeniami,
a przy okazji stworzymy
coś ciekawego metodą hand made.
Zachęcamy do przyjścia z maluszkami!

TRWA NABÓR!

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

Spotykamy się w każdy czwartek
o godz. 10:00-12:00 lub 18:00-20:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu
Koszt:
45 zł / karnet, 15 zł / pojedyncze wejście

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

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

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

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

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

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
27.02, 20.03, 10.04, 8.05, 29.05, 19.06
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
28.02, 21.03, 11.04, 9.05, 30.05, 20.06
pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach (przy Szkole Podstawowej):
13.02, 6.03, 27.03, 17.04, 15.05, 5.06
salki przy kościele w Radostowicach:
19.02, 7.03, 28.03, 18.04, 16.05, 6.06
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
20.02, 13.03, 24.04, 22.05, 13.06
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
21.02, 12.03, 4.04, 25.04, 23.05, 12.06

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

Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Ferie w bibliotece
retro - bajek kliszowych z rzutnika wyświetlono 19 bajek. Dzieci nie tylko oglądały, ale także
zaangażowano je w przewijanie filmów i czytanie
tekstu wyświetlanego na ekranie.

źródło: GBP w Suszcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu dostosowała program zajęć feryjnych do wszystkich
grup odbiorców. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dlatego też uczestnikami byli zarówno dzieci
i młodzież jak i dorośli.
Na zajęciach „Poznajemy karty dialogowe”
uczestnicy mieli okazję uruchomić wyobraźnię oraz
wykazać się swoją kreatywnością. Wykorzystano
5 zestawów kart: OH, SAGA, 1001, ECCO i MORENA. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.
Celem multimedialnych zajęć z tabletami było
zapoznanie uczestników z ciekawymi aplikacjami.
I tak dzięki MAGISTO - Magicznym Edytorem Video
czyli narzędziem służącym do półautomatycznej
obróbki wideo uczestnicy stworzyli obrazkową
historię życia biblioteki. Powstały 3 filmy - każdy
inny, oryginalny. Następnie uczestnicy zapoznali
się z aplikacją do robienia zdjęć - Photo Booth,
posiadającą dwa zestawy efektów. Niepowtarzalne
zdjęcia wykorzystano do stworzenia filmu w rozdzielczości HD dzięki aplikacji iMovie. Aby uniknąć
nudy i monotonii zaproponowano uczestnikom
przerwę w postaci zabaw ruchowych (m.in. z wykorzystaniem chusty Klanzy). W czasie pokazu

Zajęcia z układania origami w bibliotece

Ponownie zajęcia plastyczne „Czary mary
z origami” miały największą frekwencję. Uczestnicy bardzo aktywnie spędzili czas, czego efektem
było wykonanie ponad 300 prac (m.in. zakładki do

Kursy komputerowe w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu organizuje nieodpłatny kurs „Podstawy obsługi komputera”
dla osób dorosłych, powyżej 50 r.ż. Jednak w kursie
mogą wziąć udział również osoby młodsze (które
ukończyły 35 lat), pochodzące z tych samych gospodarstw domowych (wspólnie prowadzące domowe
finanse).
Planujemy prz yjęcie 20 kursantów
(w tym 4. młodszych wiekowo), zapewniamy stanowiska komputerowe, ale mile nam będzie także widzieć uczestników z własnymi laptopami.
Zajęcia rozpoczną się w maju, odbywać się będą
w godzinach popołudniowych (wstępnie 2 razy
w tygodniu) i trwać będą ok. 2,5 godz.

Kurs „Podstawy obsługi komputera” zostanie
poszerzony o kurs edukacji finansowej dotyczącej
bezpiecznego i świadomego korzystania z usług
finansowych, a zorganizowany będzie w ramach
projektu „O finansach… w bibliotece – 5 edycja”
realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
Czekamy na zgłoszenia wszystkich chętnych uczestników: Gminna Biblioteka Publiczna
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, tel: 32 44 88 692,
e-mail: gbp@suszec.pl
GF

książek, czapki samuraja, ramki na zdjęcia, dinozaury i figurki wielu zwierzątek).
W nagrodę dzieci otrzymały dodatkowe gotowe
już prace (żabki, pieski, pudełka) wykonane przez
bibliotekarki – p. Sabinę i Renatę. Bardzo ucieszył
bibliotekarzy e-mail o treści: „Dziękuję za warsztaty
origami. Dzieci wróciły zachwycone!”.
Odbyły się też zajęcia edukacyjne dot. bezpieczeństwa w sieci. Na podstawie otrzymanego
pakietu materiałów edukacyjnych i promocyjnych
przygotowano wystawę "Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci". Na
spotkaniu omówiono z dziećmi ww. temat oraz
urządzono pogadankę nt. zagrożeń płynących z Internetu. Ponadto wyświetlono dzieciom wybrane
kreskówki "Owce w sieci", pokazujące w jaki sposób
można zapobiec negatywnym skutkom korzystania
z nowoczesnych technologii (np. odcinek pt. „Bez
kożuszka” związany z publikowaniem w Internecie
roznegliżowanych zdjęć, „Nie tańcz z wilkami” poruszający temat bezprawnego wykorzystywania
fotografii i nagrań wideo, "Tajemniczy przyjaciel”
ostrzegający przed niemiłymi skutkami umawiania
się na spotkania z nieznajomymi poznanymi na forum czy na czacie). Zagrano także w grę edukacyjno-planszową z wykorzystaniem quizu komputerowego
„Sieciomat losujący”. Ponadto dzieci rozwiązywały
krzyżówki, rebusy, łamigłówki, a także wykonały pracę plastyczną - robota Netrobi. Chętni skorzystali
też z Przedwalentynkowych warsztatów decoupage, gdzie uczestnicy mieli do wykonania serca
z wykorzystaniem szablonów, past strukturalnych
oraz tradycyjnych serwetek. Ponadto skorzystano
z oferty możliwości projekcji filmu „Adam Chmielowski – 7 obrazów z życia” (o Bracie Albercie) zrealizowanego w 2017 r. na zlecenie Muzeum Historii
Polski przez firmę: Toproduction według scenariusza
i w reżyserii: Grzegorza Sajöra, Tomasza Płuciennika
i Marka Stremeckiego.
Dziękujemy uczestnikom zajęć za skorzystanie
z naszej oferty.
Pracownicy GBP w Suszcu

10. Suszecka Noc z Andersenem - zapisy
Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny
zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na Noc z Andersenem, która w tym roku odbędzie się 23 marca
2018 r. Liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego nie
ma na co zwlekać, gdyż przedsięwzięcie co roku
cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Tradycyjnie rozpoczynamy w piątek o godzinie
20.00. Dzieci „oddajemy” po godz. 8.00 w sobotę,
24 marca.
Zapisy prowadzone są w bibliotece od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 (wymagane

jest wypełnienie zgody uczestnictwa dziecka w imprezie bibliotecznej).
W programie m.in. spektakl teatralny oraz spotkanie z fenomenalną autorką ponad 40 baśni i bajek dla dzieci – Wiolettą Piasecką. Mamy nadzieję,
że nocna przygoda będzie niezapomniana.
Organizatorzy, czeski Klub Bibliotek Dziecięcych Związku Bibliotekarzy i Pracowników
Informacji [zob. www.nocsandersenem.cz], chcą
przypomnieć święto książki dziecięcej, które
obchodzone jest w wielu krajach świata w dniu

urodzin najsławniejszego autora baśni - Hansa
Christiana Andersena. Także w Suszcu będziemy
świętować Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci i włączymy się do akcji nocnego czytania
książek.
Dzieci będą ubezpieczone, pod opieką pielęgniarki i dorosłych, obiekt będzie zamknięty
dla osób z zewnątrz. Dzieci zabierają ze sobą:
śpiwór/karimatę, poduszkę, napoje i kanapki.
Kontakt: gbp@suszec.pl, tel. 32 44 88 692.
KS

Zagraj z nami planszówkami
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu ogłasza
nabór do Koła miłośników gier planszowych. Ilość
spotkań będzie zależna od decyzji samych uczestników (minimum raz w miesiącu).
Zajęcia rozpoczynamy 2 marca (o godz. 17.00),
wtedy poznamy gry dialogowe (z kartami obrazkowymi). Nie są to zwyczajne karty, liczy się strategia

i punktacja. Tu nie ma wygrywających i przegranych.
Karty te nie mają ustalonych znaczeń i dlatego pomysłów na ich wykorzystanie jest bardzo wiele. Łączą
w sobie cechy gry i dobrej lektury. Dla członków Koła
(i uczestników spotkań) zostaną zakupione najnowsze gry planszowe (strategiczne, zręcznościowe,
logiczne, quizowe, imprezowe, familijne, dla dzieci).

Bibliotekarki suszeckie gwarantują świetną zabawę i zapraszają na kolejne spotkanie - 16 marca
(o godz. 17.00), a ciekawych nowych wrażeń prosimy
o zapisy: bezpośrednio w bibliotece, tel. 32 44 88 692
lub e-mailowo: gbp@suszec.pl
Zapraszamy serdecznie!
GF

Przedświąteczne warsztaty DECOUPAGE
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu serdecznie
zaprasza wszystkich chętnych (bez względu na wiek
i umiejętności!) do udziału w kolejnych warsztatach,
które odbędą się, w czwartek, 15 marca, o godz 17.00.

Każdy uczestnik, pod opieką fachowca, Barbary
Szwedy, samodzielnie wykona ogromne wielkanocne
jajo. Uczestnik pokrywa jedynie koszt wykorzystanych
materiałów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. 32 44 886 92, gbp@suszec.pl
Zapraszamy serdecznie!
GF
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Zmiana sposobu wnoszenia opłat za przedszkola
Od 1 marca 2018 r. ulega zmianie sposób wnoszenia opłat za przedszkole. Zgodnie z art. 52 ust. 15
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego przez
jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno – prawnym.
Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawy wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie
dziecka w przedszkolu będą wnoszone „z dołu” na
indywidualne konto bankowe Rodzica prowadzone
w Banku Spółdzielczym w Suszcu i wskazane na druku
wpłaty, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po danym miesiącu, a nie jak do tej pory z „góry”
za dany miesiąc. Zgodnie z uchwałą nr XLIII/351/2018
z dnia 25.01.2018r. wysokość opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczają-

cym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego (5 godzin) dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego,
w którym kończy 6 lat wynosi jak do tej pory 1 zł., za
każdą rozpoczętą godzinę. Wysokość opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu nie ulega zmianie i jest
ustalona zgodnie z art. 106 ustawy Prawo oświatowe
przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem
prowadzącym.
Począwszy od miesiąca marca 2018 r.
Rodzice będą mogli dokonywać płatności za
przedszkole przelewem internetowym lub
w banku lub na poczcie na podstawie dołączonego druku wpłaty. Każdy Rodzic otrzyma
z placówki przedszkolnej informację (drogą
elektroniczną lub w sekretariacie placówki)
o wysokości opłat, do 5 dnia robocze go każdego miesiąca za ubiegły miesiąc.
W związku z charakterem tych opłat, jako publiczno –
prawne i regulowane z„dołu”, placówka będzie naliczać

opłaty za wyżywienie i opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu (nie będzie odliczeń jak
do tej pory za 3 dni i więcej nieobecności). Postulat
wnoszenia wpłat internetowych z„dołu” za dany miesiąc
był już wielokrotnie wnoszony przez rodziców. Ważne
jest, aby ta zmiana została dobrze przekazana rodzicom
i następnie dobrze stosowana. Odliczenia z opłat będą
następować tylko w przypadku nieobecności dziecka
zgłoszonego w placówce do godz. 8.00 w danym
dniu lub dnia poprzedniego. Informację tę ze względu
na organizację pracy kuchni i koszty przygotowania
posiłków. Rodzic powinien złożyć telefonicznie w danym dniu lub mailem dnia poprzedniego na wskazany adres mailowy placówki. Opłaty za okres wakacji
(w przedszkolu dyżurnym) będą ustalone na odrębnych
zasadach.
Szczegółowe informacje na temat tych zmian będą
udzielać dyrektorzy placówek.
UG Suszec

Inwestycje w gminie
Wyłoniono wykonawców remontu cząstkowego
dróg gminnych na terenie Gminy Suszec w 2018 r.
Jak co roku przewiduje się pełny remont nawierzchni
bitumicznych, remont nawierzchni bitumicznych na
zarzutkę, remonty wielkopowierzchniowe (nakładki)
na odcinkach gdzie w/w remonty są nieskuteczne,
remont poboczy oraz dróg o nawierzchni tłuczniowej.
Część zadania w zakresie pełnego remontu dróg tłuczniowych będzie realizowała firma MARBUD z Orzesza
za kwotę do 156 230,91zł., a pozostałe roboty remontowe wykona firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę do
468 381,85zł. Termin realizacji obejmuje cały 2018 rok
i zakończy się 21 grudnia 2018 r.
Wyłoniono wykonawcę I etapu przebudowy
ul. Cichej w Suszcu tj. odcinka od skrzyżowania
z ul. Św. Jana do posesji nr 1 o długości około 85 mb.

W ramach robót przewiduje się przebudowę gazociągu, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
konstrukcji drogi i nawierzchni z kostki betonowej.
Roboty wykona firma DIEGO z Wisły Małej za kwotę
173 223,94 zł. Termin realizacji przewidziano do dnia
13.07.2018 r.
Wyłoniono wykonawcę robót dla przebudowy
drogi łączącej ul. Jesionową i Dębową w Radostowicach na długości 188 mb. W ramach robót przewiduje się korytowanie oraz wykonanie nawierzchni
tłuczniowej drogi. Roboty wykona firma DROGRÓD
z Ćwiklic za kwotę 39 821,57 zł. Planowany termin
realizacji do dnia 31.05.2018 r.
Wyłoniono wykonawcę robót dla przebudowy
ul. Jabłoniowej w Suszcu na odcinku o długości
219 mb. W ramach robót przewiduje się korytowanie,

Ekstremalna Droga Krzyżowa w Suszcu!
Po raz dziesiąty, a po raz pierwszy z Suszca,
wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Inicjatywa została powołana do życia w 2009
roku przez pomysłodawcę i twórcę Szlachetnej
Paczki księdza Jacka Stryczka. Ta długa, mająca
ok. 40 km długości, nocna trasa, pokonywana jest
w samotności, milczeniu i medytacji.
Tegoroczna edycja zaplanowana została na
23 marca, a myślą przewodnią rozważań będzie
"Droga Pięknego Życia".
Drogę krzyżową poprzedzi msza święta o godzinie 20.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Suszcu i będzie wiodła drogami
dekanatu Suszec. Z Suszca powędrujemy do Radostowic, Kobielic, Brzeźć, Kryr, Rudziczki, aby
powrócić i zakończyć pod kościołem w Suszcu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.
edk.org.pl, przez którą można zarejestrować swój
udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.
Znajdziemy tam wszystkie niezbędne informacje, mapy oraz opisy tras – informuje Aleksander
Hoinkis. Bieżące informacje na temat suszeckiej
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej będą się również
publikowane na profilu www.facebook.com/
SUSZEC.EDK.
Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej
EDK. Zawiera ona trasy oraz pokazuje lokalizację
na mapie podczas wędrówki. Znajdują się w niej
również rozważania w formie tekstowej oraz audio.
Zapraszamy do podjęcia wyzwania 23 marca
– mówią organizatorzy z gminy Suszec.
Oprac. Katarzyna Koczwara

Turniej Oldbojów
Coroczny Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
odbył się 25 lutego w hali sportowej w Suszcu.
Do rywalizacji stanęły drużyny z: Kobielic, Radostowic i Suszca. Gościnnie zagrała także drużyna
z Łazisk.
Turniejowi tradycyjnie towarzyszyła wesoła
atmosfera pozaboiskowa i ambitna walka na boisku.
Mecze trwały 2x10 minut a drużyny rywalizowały
w systemie „każdy z każdym”.
Kolejno zanotowano następujące wyniki:
Kobielice – Łaziska – 2:4 (1:1)
Związek Górnośląski Suszec – Radostowice – 5:1 (0:1)

Kobielice – Związek Górnośląski Suszec – 0:6 (0:1)
Łaziska – Radostowice – 3:2 (1:1)
Kobielice – Radostowice – 1:4 (1:1)
Łaziska – Związek Górnośląski Suszec – 3:6 (1:2)
Zwycięzcą turnieju został Związek Górnośląski
Suszec. Na kolejnych miejscach uplasowały kolejno:
Łaziska, Radostowice, Kobielice.
Najlepszym piłkarzem turnieju został Jacek
Mikołajec (Związek Górnośląski Suszec), a najlepszym bramkarzem Arkadiusz Skórski (Radostowice).
GOS Suszec

wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni
z betonu asfaltowego. Roboty wykona firma EUROVIA
POLSKA S.A. za kwotę 97 207,36 zł. Planowany termin
realizacji do dnia 31.08.2018 r.
Wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Suszec.
Zadanie swym zakresem obejmuje zabudowę 101
lamp oświetlenia hybrydowego zasilanego energią
słoneczną i wiatru. Lampy zostaną zlokalizowane
w rejonie dróg, placów i parkingów na terenie Gminy. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Roboty wykona firma Wichary Technic z Bielska-Białej
za kwotę 1 154 997,70 zł. Planowany termin zakończenia realizacji do dnia 31.08.2018 r.
UG Suszec

Najem pomieszczeń
użytkowych
Wójt Gminy Suszec informuje, że wolne
pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni
280,4 m2, położone na piętrze budynku w Suszcu,
przy ul. Wyzwolenia 2 (nad ośrodkiem zdrowia)
zostały przeznaczone do oddania w najem na działalność usługową.
Planuje się najem tych pomieszczeń na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Suszec, pok. nr 3 – lub pod numerem telefonu:
32 44 93 075.
UG Suszec

Zapraszenie na spotkanie
informacyjno-promocyjne
Urząd Gminy Suszec, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Pszczynie
zapraszają na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 19 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.
Główne tematy spotkania:
- zmiany w dopłatach obszarowych w 2018r.,
- omówienie zasad działania aplikacji e-WniosekPlus.
Zapraszamy serdecznie!
UG Suszec
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Kolarskie przełaje

Składamy także serdeczne podziękowania dla:
- Pani Agaty Lisowicz-Wala oraz pracowników GOK
Suszec,
- Zakładów Wędliniarskich Szymon Kania Czarków,
- Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Suszcu,
- Sephia Suszec Sabina i Marcin Wuzik,
- Pana Dawida Musiolika,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu,
- Firmy pro-kan.com.pl
- Śląskiego Związku Kolarskiego.
Dziękujemy także licznie przybyłym rodzicom, którzy dopingowali młodych kolarzy. Wyniki zawodów są
dostępne na stronie Śląskiego Związku Kolarskiego. Dla
organizatorów zwycięzcami są wszyscy którzy wystartowali i ukończyli zawody.
GOS Suszec

źródło: Dawid Musiolik

Ze względu na niską temperaturę poszczególne
wyścigi trwały od kliku do kilkunastu minut, a zaraz po
tym zawodnicy korzystali z ciepłej herbaty i gorącego
żurku w budynku GOK Suszec. Tam też odbyło się wręczenie zwycięzcom trofeów sportowych.
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu jako współorganizator I Mistrzostw Suszca w Kolarstwie Przełajowym
kieruje swoje podziękowania do klubu kolarskiego UKS
„Krupiński” Suszec, za zainicjowanie, promocję i organizację kolarskich wyścigów przełajowych.

Zawody kolarskie na otwartym terenie

źródło: Dawid Musiolik

W grudniu 2017 roku na terenie gminy Suszec
powstały dwa nowe kluby kolarskie; UKS "Krupiński"
Suszec oraz UKS "Avatar" Kobielice. Kluby te rozpoczęły
szkolenie kolarskie wśród dzieci i młodzieży. Nieodłączną jego częścią w okresie jesienno-zimowym jest
kolarstwo przełajowe. Próbą reaktywacji kolarskich
przełajów podjął się UKS "Krupiński" Suszec i zorganizował w ostatnią sobotę lutego, pod patronatem
Śląskiego Związku Kolarskiego, I Mistrzostwa Suszca
w Kolarstwie Przełajowym.
Zawody odbyły się w Suszcu na otwartym terenie
za ulicą Ogrodową. Jednokilometrowa trasa stworzyła
bardzo widowiskowe zawody, rywalizujący zawodnicy
praktycznie byli cały czas widoczni. W pierwszej edycji przewidziano rywalizację w kategorii: żak (rocznik
2006-2007), młodzik (2004-2005) oraz junior młodszy
(2002-2003). W powyższych kategoriach mogli startować zarówno zawodnicy licencjonowani jak i bez
licencji. Oczywiście przewidziano także kategorie dla
wszystkich chętnych w rocznikach 2008 i młodszych.
W kategorii żak, z naszej gminy wystartowało aż 12
zawodników i zawodniczek na 23 startujących, a łącznie
we wszystkich kategoriach wzięło udział 47 zawodników. Na przełajach w Suszcu pojawiły się takie kluby jak:
UKKS Imielin Team, LKK GOS Mszana, Cykloklasa Merida
SP Szkółka Kolarska UKS Feniks Rydułtowy, Szkółka kolarska MOSiR Rybnik, Klub Kolarski Żory, Klub Kolarski
Świerklany oraz LIV Feniks Women's Cycling Team.

Młodym zawodnikom mróz nie straszny

Nabór do przedszkoli 2018
12 marca br. rusza nabór dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Suszec. Składanie wniosków będzie trwało
do 26 marca br., a ogłoszenie kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych nastąpi do dnia 13 kwietnia br. Będzie
jeszcze tzw. postępowanie uzupełniające na wolne
miejsca, które rozpocznie się od 1 czerwca br. Wnioski
o przyjęcie dziecka będzie można odebrać bezpośrednio w przedszkolu, w zespole szkolno-przedszkolnym
lub w szkole podstawowej, która prowadzi oddziały
przedszkolne. Będzie też można pobrać wnioski
wraz z załącznikami bezpośrednio ze strony internetowej danej placówki. W rekrutacji nie muszą
brać udziału rodzice dzieci z terenu gminy, które już
uczęszczają do przedszkola. W nadchodzącym roku
szkolnym nie zmieniły się zasady i kryteria naboru dzieci do przedszkoli. Kryteria I etapu naboru określa art.
131 ustawy Prawo oświatowe, a dla II etapu kryteria
zostały określone Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. Uchwała Rady Gminy oraz kryteria naboru są
również dostępne na stronach internetowych danej
placówki i GZUW Suszec. W dalszym ciągu obowią-

zuje zasada przyjęcia dzieci z terenu gminy, ale jeżeli
są wolne miejsca, to można przyjąć pozostałe dzieci.
Obecnie na rok szk. 2018/2019 gmina dysponuje łącznie 614 miejscami w przedszkolach
publicznych i 16 miejscami w Niepublicznym
Punkcie Przedszkolnym im. J. Pawła II w Suszcu.
Ze względu na przewidywane duże ilości dzieci 3 – letnich chętnych do przyjęcia w Radostowicach z dniem
1 września br. zostanie utworzony czwarty oddział
przedszkolny, w ramach nowo utworzonego Zespołu
szkolno-przedszkolnego w Radostowicach, na którego
funkcjonowanie i wyposażenie gmina złożyła wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Ze wstępnych symulacji wynika, iż w Mizerowie i Kryrach będą
również jak do tej pory po 4 oddziały, a w Rudziczce
i Kobielicach po 3 oddziały.
W trudnej sytuacji będzie przedszkole w Suszcu.
Obecnie dysponuje 185 miejscami, na potencjalnie
jest ok. 240 dzieci chętnych do przedszkola. Duża
liczba dzieci 3 – letnich (67 dzieci) przewidywanych do naboru oraz uczęszczających już 6 – latków
(62 dzieci) powoduje konieczność utworzenia

2 oddziałów dzieci 6 – letnich w Szkole Podstawowej w Suszcu. Odbędzie się to na zasadzie użyczenia
i wydzielenia przez szkołę 2 klas na parterze (gdzie
wcześniej przebywały dzieci 6 – letnie w I klasach SP).
Dyrektor przedszkola, zgodnie ze standardami, przygotuje odpowiednio te klasy do funkcjonowania dzieci
przedszkolnych, zarówno w zakresie wyposażenia jak
i bezpieczeństwa dzieci oraz kadry pedagogicznej
i pomocy nauczyciela. Taka sytuacja w Suszcu może
się powtórzyć w latach następnych, aż do czasu wybudowania nowego przedszkola w Suszcu. Temat
ten jest przedmiotem troski Radnych i Wójta Gminy, lecz niekorzystna sytuacja związana z likwidacją
KWK Krupiński spowalnia ten proces. Trzeba pamiętać, iż przy naborze nie ma tzw. rejonizacji, a rodzic
jest zobowiązany we wniosku podać przedszkole
pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, co oznacza
w rezultacie możliwość wskazania rodzicowi innego przedszkola na terenie gminy, jeżeli dysponuje
wolnymi miejscami. Takie uprawnienie daje ustawa
Prawo oświatowe.
UG Suszec
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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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Wykaz nieruchomości do
dzierżawy

Informacja dla
użytkowników wieczystych

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych
stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajdują się działki
nr 1196/58 i 1686/58 położone w Rudziczce w rejonie ul. Kwiatowej, działka nr 2477/18 położona
w Radostowicach w rejonie ul. Dworcowej oraz
działka nr 2562/18 położona w Radostowicach przy
ul. Dębowej. Działki przeznaczone są do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 3 – tel. 32 44 93 073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec przypomina, że opłatę
roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Gminy Suszec należy wpłacać
bez wezwania na konto BS Żory o/Suszec nr 15 8456
1019 2001 0000 0446 0002 w terminie do 31 marca
każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania
wieczystego. W tytule przelewu należy wpisać „opłata
za użytkowanie wieczyste”. Od nieterminowych wpłat
naliczane będą odsetki ustawowe.
Użytkownicy wieczyści mogą uzyskać informacje dotyczące wysokości opłaty w Biurze Gospodarki
Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami w siedzibie Urzędu Gminy Suszec pokój nr 3 lub pod
nr telefonu 32 44 93 073.

Odpady komunlne - nowa
stawka opłaty
Wójt Gminy Suszec informuje, że od 1 kwietnia
2018 r. obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić
ona będzie:
- 11,50 zł miesięcznie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny,
- 26,00 zł miesięcznie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny.

Kontrola w zakresie
spalania odpadów
Ostatnio policja przyjęła 8 zgłoszeń od sąsiadów
i przeprowadziła kontrole nieruchomości.
Okazało się, że w czterech przepadkach nie potwierdzono zgłoszeń, w trzech zastosowano pouczenia, w jednym nałożono mandat karny. Apeluje się
o przestrzeganie bezwzględnego zakazu spalania jakichkolwiek odpadów. Posesje, których stwierdzono
nieprawidłowości będą poddane dokładniejszemu
nadzorowi. Protokoły z kontroli otrzymała gmina.
UG Suszec
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Ogłoszenia z Urzędu Gminy
w Suszcu
Gmina Suszec posiada na sprzedaż drewno
opałowe pochodzące z wycinek prowadzonych na
terenach będących własnością Gminy. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 449 30 74.
Ogłoszono przetarg adaptacja pomieszczeń
budynku Gimnazjum Publicznego w Radostowicach
na potrzeby przedszkola.
Toczą się prace po przetargu termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kryrach.
Bliższe informacje można uzyskać w pok.
nr 3 – tel. 32 44 93 073 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Informacja w sprawie
azbestu
Osoby zainteresowane demontażem i utylizacją
azbestowych pokryć dachowych w 2018 roku proszone są o kontakt w terminie do 30 marca 2018 r.
z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy Suszec w pokoju nr 6, tel. 32 44 93 071.
UG Suszec
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
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Trudne słowa: ISSOS, PIMKO, LAMPRE, SEROCK, RANI, ERIE, FORDANSER
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NUMER 3 (284)

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności,
wielu wspaniałych i pięknych chwil w życiu.
Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze,
byście zawsze czuły się doceniane i szczęśliwe.
Wójt oraz
Rada Gminy Suszec

ZAPRASZAMY NA

Patronat:

Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

ul. Pszczyńska 67,
43-267 Suszec,
tel. +48 605 882 448

Prezydent
Miasta
Racibórz

Prezydent
Miasta
Rybnik

12-13 KWIETNIA 2018 r.

W GODZINACH 9:00-17:00
TEREN HOTELU „AMADEUS” W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
ul. Jastrzębska 9
Jesteś instalatorem projektantem
lub inwestorem?
Chcesz budować instalacje z najlepszych
jakościowo, energooszczędnych
i ekologicznych produktów?

Serdecznie zapraszamy na Śląskie Tragi
Branżowe Instalacyjno-Grzewcze,
gdzie ponad 50 wystawców zaprezentuje
swoje najnowsze produkty i usługi.

Prezydent
Miasta
Żory

Będą zatem prezentowane kotły, grzejniki,
pompy ciepła,
systemy instalacyjne i wiele innych
niezbędnych materiałów.

Niech radosne "Alleluja" będzie dla Wszystkich mieszkańców Gminy
przypomnieniem zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary, która pokonała śmierć.
Niech radość towarzyszy Wam każdego dnia,
w codziennych trudach i w chwilach odpoczynku.
Na Święta Wielkanocne życzymy Wszystkim pokoju serca,
wiary i miłości w Zmartwychwstałym Jezusie.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek wraz z Radnymi Gminy Suszec
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agata Lisowicz-Wala

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

