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Nowa stacja transformatorowa
w centrum wsi

Ruszają wiosenne remonty dróg
Jak tylko zrobi się cieplej drogowcy ruszą do naprawy
gminnych dróg. W pierwszej kolejności łatane będą największe i najbardziej niebezpieczne dziury w poszczególnych
sołectwach.
Wójt gminy Marian Pawlas podjął decyzję, aby w przypadku ulic
z dużym zagęszczeniem dziur remonty prowadzone były poprzez frezowanie jezdni i wykonanie nowej nakładki asfaltu, a nie jej łatanie. – Jest
to metoda bardziej czasochłonna i kosztowniejsza jednak wytrzymałość prac
jest o wiele większa. Po wykonaniu nakładki lepszy jest także komfort jazdy
– mówi wójt.
Frezowanie dużych fragmentów prowadzone będzie na ul. Stara
Droga w Kobielicach. Drogowcy w miejsce dziur położą nowy asfalt.
Roboty będą wykonywane na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami
z ul. Krzywą oraz ul. Kościelną. Jest to kilometrowy pas, który został
uszkodzony w czasie remontu DW 935 przez samochody korzystające
z objazdu.
W tym roku remontami cząstkowymi zajmie się dwóch wykonawców. Firma Petbud z Radostowic będzie prowadziła poważniejsze naprawy poprzez tzw. wycinkę i uzupełnienie masą asfaltową. Firma Drogród
z Ćwiklic remonty będzie prowadziła bez wycinki - dziury w jezdni
i pobocza będą wyrównywane masą bitumiczną.
Remonty cząstkowe mają rozpocząć się w pierwszej połowie kwietnia. bs

Projektant Jerzy Szymański omówił projekt przebudowy sieci
energetycznej w centrum Suszca.

na jednej linii, możliwe będzie przełączenie na inną – wyjaśniał projektant.
Firma Tauron liczy na pomoc Gminy w przeprowadzeniu inwestycji, dzięki której powstanie w Suszcu nowoczesna sieć energetyczna.
Potrzebna jest m.in. zgoda na przeprowadzenie kabla od słupa przy
ul. Pszczyńskiej do zaprojektowanej stacji na posesji A. Farugi. Firma
Tauron będzie uiszczać opłaty z tytułu służebności przesyłu w wysokości  
ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę.
- Proces projektowy trwa już dwa lata, wymaga wielu uzgodnień, dlatego
pomoc ze strony Gminy jest konieczna, aby przeprowadzić kompleksowy
remont sieci energetycznej i wykonać ją w najnowocześniejszej technologii
jeszcze w bieżącym roku. Wbrew woli mieszkańców przeprowadzenie prac
w terenie będzie niemożliwe – wyjaśniali przedstawiciele firmy Tauron. bs

Wiosna na drogach
Rozstrzygnięto przetargi na pierwsze remonty dróg. Chodzi o inwestycje finansowane wyłącznie z budżetu gminy.
Jeśli pogoda pozwoli, prace ruszą już na początku kwietnia na ulicach
Złotej w Suszcu, Drozdów w Rudziczce, Studzieńka w Radostowicach
i Stara Droga w Kobielicach.
Wykonanie odwodnienia, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni
asfaltowej – to zakres prac przewidzianych na ul. Złotej w Suszcu.
Prace prowadzone będą na 260-metrowym odcinku od skrzyżowania
z ul. Perłową do krzyżówki z ul. Lipową. Termin realizacji: 30 sierpnia.
Taki sam termin obowiązuje w przypadku II etapu przebudowy
ul. Drozdów w Rudziczce. W ramach inwestycji wykonane zostaną
odwodnienia, warstwy konstrukcyjne jezdni i, ze względu na istniejące
uzbrojenie, nowa nawierzchnia z kostki. Przebudowa obejmie odcinek
o długości prawie 200 m.
Nową nawierzchnię zyska także boczny odcinek ul. Pszczyńskiej
w Suszcu. Chodzi o drogę przy sklepie z lampami, która do końca lipca
będzie miała nowy asfalt. Ponadto w ramach gwarancji na koszt wykonawcy zostanie wymieniona górna warstwa asfaltu na ul. Baranowickiej
w Suszcu.
Ruszają również prace prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
na ul. Pszczyńskiej. Wcześniejsze nadejście zimy spowodowało przerwanie inwestycji. Prace powinny zakończyć się pod koniec maja. bs
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Ponieważ w rejonie ul. Astrów obserwuje się spadki napięcia spowodowane zwiększonymi poborami mocy, postanowiono wybudować
stacją transformatorową w innym miejscu wraz z nowoczesną siecią
energetyczną.
Założenia projektu podczas sesji Rady Gminy przybliżył projektant
Jerzy Szymański. - Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na moc planuje się budowę nowej stacji transformatorowej w centrum wsi, optymalnym
miejscem jest posesja pana Andrzeja Farugi. Stacja zostania wbudowana
w ziemię, będzie wystawać około 1 – 1,5 m ponad jej powierzchnię – wyjaśniał.  
Zostanie poprowadzonych 5 obwodów: w stronę stacji kolejowej
PKP, do pieczarkarni A. Farugi, do wytwórni żuru i smalcu, w kierunku
ul. Ogrodowej oraz w kierunku ul. Św. Jana. Linia średniego napięcia
(ma być izolowana) potrzebna do zasilania stacji transformatorowej
będzie przeprowadzona na 15 – metrowej wysokości słupach wzdłuż
ul. Pszczyńskiej, a następnie wzdłuż ul. Astrów do posesji A. Farugi. Linia
będzie przechodzić przez 28 działek należących do prywatnych właścicieli, część z nich wyraziło już zgodę na przejście linii przez ich teren.
Nowa stacja transformatorowa stanie w centrum zasilania. Będzie
to węzeł sterowany radiowo. – Oznacza to, że w przypadku braku zasilania
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Wieżowa stacja transformatorowa znajdująca się przy
ul. Astrów w Suszcu jest technologicznie przestarzała
i wymaga demontażu.

Trwa montaż metalowych barierek przy ul. Pszczyńskiej.
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Nowiny Suszeckiej Gminy

Sesja Rady Gminy

Deklaracje do 2 kwietnia

28 luty

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy nie złożyli jeszcze
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że ostateczny termin upływa z dniem 2 kwietnia 2013 r.
Właścicielom nieruchomości bądź użytkownikom posesji, którzy
nie złożą deklaracji, zgodnie z ustawą, grozi kara grzywny. Zostanie im
również naliczona opłata w trybie administracyjnym.
W dniach 25, 26 i 27 marca oraz 2 kwietnia br. Urząd Gminy Suszec
będzie czynny do godz. 18.00, aby umożliwić wszystkim mieszkańcom
złożenie dokumentu.

Z powodu remontu Urzędu Gminy, obrady lutowej sesji
odbyły się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu.
W sesji wzięli udział radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele firmy Tauron, którzy przedstawili zamierzenia
inwestycyjne przebudowy infrastruktury energetycznej w Suszcu (przy
ul. Św. Jana, ul. Ogrodowej, ul. Astrów). Więcej w artykule na str. 2.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Pomoc jest przeznaczona
na utrzymanie izby wytrzeźwień, z której korzystają także mieszkańcy
naszej gminy.
Do Rady Gminy wpłynęła skarga na panią dyrektor przedszkola
w Suszcu w związku z przeprowadzonym naborem do nowego oddziału. Skarżąca wyraziła wątpliwości do prawidłowości podstawy prawnej  
przeprowadzonego naboru, poinformowała, iż ogłoszenie na stronie
internetowej przedszkola ukazało się ze złą datą oraz że utrudniano jej
przekazywanie informacji w sprawie przeprowadzonego naboru. Analizując stan faktyczny i prawny, Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną.
Stwierdziła jednak uchybienie natury technicznej, które jednak nie miało
wpływu na przebieg i wynik rekrutacji.  
W dalszej części sesji wyrażono zgodę na wydzierżawienie działki
gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec. Przewodniczący Rady
Andrzej Urbanek poinformował, że firma zajmująca się dystrybucją
bezprzewodowego internetu zwróciła się o udostępnienie gruntu
w formie długoletniej dzierżawy w celu budowy masztu z urządzeniami przesyłowymi. W kolejnej uchwale radni zdecydowali o sprzedaży
nieruchomości znajdującej się przy kopalni w Suszcu. Fragment działki
zajmuje składowisko skały płonnej KWK „Krupiński”, a pozostała część
przeznaczona jest pod poszerzenie składowiska. Sprzedaż odbędzie się
w formie przetargowej. bs

26 marca
Podczas sesji udzielono dotację na budowę chodnika
w Mizerowie oraz zatwierdzono nowe taryfy zaopatrzenia
w wodę i odbiór ścieków.
Podczas sesji udzielono dotację na budowę chodnika w Mizerowie
oraz zatwierdzono nowe taryfy zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.   
Rada Gminy udzieliła Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej
z przeznaczeniem na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy
ul. Wyzwolenia w Mizerowie. Prace będą wykonywane na odcinku
od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną.
Całkowity koszt zadania wyniesie 1,5 mln zł, a kwotę dotacji określono
na 500 tys. zł.
W kolejnych uchwałach zatwierdzono nowe taryfy opracowane przez
PGK Suszec   oraz KWK „Krupiński” za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i odprowadzenie ścieków oraz dopłaty Gminy do ceny wody i ścieków.
Zgodnie z taryfami PGK cena metra sześc. wody wzrośnie o 3,2 proc.
Wzrost ten podyktowany jest 13- procentową podwyżką ceny wody
kupowanej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Cena
metra sześc. ścieków spadła o prawie 1 proc., ale w związku z obniżeniem stawki dopłaty do taryf, mieszkańców czeka podwyżka o 3,7
proc., czyli o średni wskaźnik inflacji za 2012 rok. Taryfy przedstawione
przez KWK „Krupiński” zakładają wyższy wzrost cen, uzasadniony jednak
naliczeniem rzeczywistych kosztów prowadzenia gospodarki wodno –
ściekowej przez przedsiębiorstwo (przede wszystkim koszt amortyzacji
majątku). Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 maja 2013 roku do
30 kwietnia 2014 r. Tabele i szczegółowe informacje przedstawimy
w kolejnym wydaniu gazety.
W dalszej części sesji podjęto uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.    
Radni postanowili ułatwić mieszkańcom zbieranie odpadów
komunalnych w związku z „reformą śmieciową”, i wyposażyć
wszystkie nieruchomości zamieszkałe w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych. Mieszkańcy nie będą musieli
za nie płacić. bs          

Teraz po paszport
do Pszczyny
Od 8 kwietnia w Pszczynie będzie można złożyć wniosek
o wydanie paszportu, jak i odebrać gotowy dokument.
Nowy punkt paszportoUwaga!
wy zostanie uruchomiony
8 kwietnia i będzie się
Odbiór paszportów na podstawie wniosków
znajdował w budynku
złożonych do 5 kwietnia będzie możliwy
Starostwa Powiatowego
w Oddziale Zamiejscowym w Bielsku – Białej
(ul. 3 Maja 10, tel. 32
(ul. Piastowska 40).
449 23 34). W Pszczynie
będzie można zarówno
złożyć wniosek o wydanie paszportu, jak i odebrać gotowy dokument.
Dotychczas możliwe było tylko to pierwsze.
Punkt będzie czynny: poniedziałek – 7:30 – 16:30
         wtorek, środa, czwartek – 7:30 – 15:00
		
piątek – 7:30 – 13:30.

Przedszkole tylko dla dzieci
z terenu gminy
Od 2 do 17 kwietnia w przedszkolach będzie można
zostawiać wypełnione karty zgłoszenia. Wyniki rekrutacji
będą znane do 25 kwietnia.
Ruszył nabór dzieci do przedszkoli znajdujących się na terenie naszej
gminy. Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziecko musi
mieć skończone 3 lata w 2013 roku. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach do przedszkoli mogą być przyjęte dzieci 2,5 – letnie, pod
warunkiem jednak, że w przedszkolu zostały wolne miejsca.
W roku szkolnym 2013/2014 warunkiem przyjęcia dziecka po raz
pierwszy jest zamieszkanie na terenie gminy Suszec. – Dzieci z ościennych
miejscowości, które już chodziły do przedszkola na terenie naszej gminy, będą
miały zapewnione miejsce. Nikt ich z przedszkola nie wyrzuci – podkreśla
Zbigniew Łoza, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu. – Jednak
nie będziemy przyjmować nowych dzieci, gdyż musimy mieć na uwadze
zapewnie opieki przede wszystkim dzieciom z terenu naszej gminy.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą sześciolatki, następnie
pięciolatki oraz dzieci samotnych rodziców. Dodatkowe punkty przyznawane są także rodzicom niepełnosprawnym, rodzicom pracującym,
jeżeli zapisują dziecko do przedszkola na dłużej niż 5 godzin oraz rodzinom wielodzietnym. Najmniejsze szanse na miejsce w przedszkolu
mają najmłodsze dzieci – zostaną one przyjęte, tylko gdy znajdą się
wolne miejsca. – Jeżeli jednak dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola
w swojej miejscowości z powodu braku miejsca, może starać się o przyjęcie
do innego przedszkola. Ma wtedy pierwszeństwo przed dziećmi spoza gminy
– podkreśla Zbigniew Łoza.
W nowym roku szkolnym dalej funkcjonować będzie dodatkowy
oddział w Rudziczce. Zostaną tam przyjęte najmłodsze dzieci, dla których
zabrakło miejsca w przedszkolu w Suszcu. Ta ostatnia placówka będzie
prowadziła równolegle nabór do placówki przy ul. Św. Jana oraz do
nowego oddziału przy ul. Wyzwolenia (3 – i 4 – latki).
Nabór potrwa do 17 kwietnia. O jego wynikach poinformujemy
w kolejnym wydaniu gazety. bs  
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Ziemia może pachnieć
tak jak dawniej
13 marca w GOK w Suszcu odbyła się pierwsza wojewódzka konferencja pt. „Biologizacja rolnictwa - ProBiotechnologia w uprawach i hodowli”. Jej uczestnicy poznali
trendy i zagrożenia dla dalszego rozwoju rolnictwa.
Dopisali licznie słuchacze, rolnicy i przedstawiciele branż związanych
z gospodarką żywnościową. Biogospodarka ma być dla Europy i Świata
nowym kierunkiem rozwoju i wzrostu.
Gleba zaczyna chorować
Światowe rolnictwo oparte od dłuższego czasu na chemii oraz
wykorzystaniu do granic możliwości ziemi znalazło się na bardzo niebezpiecznym zakręcie. Gleba karmiona chemią już więcej dać nie może,
a w wielu przypadkach zaczyna chorować, obumierać. Jej produkty
z kolei nafaszerowane tymi związkami wchłaniają organizmy ludzkie zżerane epidemią dotychczas nie spotykanych chorób. Żeby nie unicestwić
życia na świecie, konieczna jest zmiana naszych zachowań, mentalności,
działania itd.
Motto konferencji można ująć w słowach Jana Pawła II: „Człowiek
zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego
środowiska, jak tylko te które służą celom doraźnego życia i zużycia.
Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej
rozumny i szlachetny „pan”, a nie jako bezwzględny „eksploatator.”
Czy w XXI wieku musimy sobie uświadamiać, że najważniejszym z ziemskich zasobów jest żyzna gleba, i że ten fakt powinien zajmować szczególne miejsce i stanowić majątek powierniczy. Każde pokolenie może
z niej do woli korzystać, ale musi też ją przekazać w stanie niezubożonym
tym, którzy przyjdą po nas. Przecież od żyznej gleby zależy ilość i jakość
pożywienia dla ludzi zarówno teraz, jak i w przyszłości. Trzeba zacząć
mocno krzyczeć, póki nie jest jeszcze za późno. Nasza egzystencja przy
jej obecnej eksploatacji jest zagrożona. Przecież gleba to nie jest martwa
skała. Aplikowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat nawozy, wapno, środki
ochrony roślin itd. poważnie ją nadwyrężyły. Trzeba mówić o postępującej degradacji gleb w ogóle. Chemia w postaci środków chemicznych,
wielorakich substancji w nawozach, stymulatorach wzrostu szkodzi biologii gleby, niszczy ją. Stosując te środki trzeba mieć umiar (a tego już
wyraźnie zabrakło) nie tylko z racji na ich koszt, ale przede wszystkim na
szkody jakie czynią ziemi, środowisku, rolnikom, konsumentom, a tym
samym przyszłym pokoleniom.
Jak uzyskać wysokie plony, nie szkodząc
Wykładowcy, praktycy obecni na konferencji udowodnili, że
można uzyskiwać wysokie plony i wysoką jakość płodów metodami
sprzyjającymi zdrowiu człowieka i środowiska. Chora gleba rodzi plony
z coraz to większym trudem, a ograbiana z materii organicznej - próchnicy niejednokrotnie odmawia posłuszeństwa. Dlatego na przykład nie
można popierać masowego wywożenia słomy z pól na cele grzewcze,
bo jeżeli ona nie wraca na pola w formie obornika, czy kompostu to żadne pieniądze, środki nie są jej braku w stanie zastąpić, nie mówiąc o spu-

Wypalanie traw jest szkodliwe,
zabronione i grożą za to kary
Z nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, odsłaniając wyschnięte trawy, które, w wielu miejscach mogą
być celowo podpalane.
Są ludzie, którzy uważają, że jest to najprostszy sposób na pozbycie
się wyschniętych traw oraz chwastów. Nic bardziej mylnego! Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie
tych pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe, aż do
pozbawienia, w przypadku rolników, całej kwoty płatności obszarowych
finansowanych z budżetu UE włącznie!!!

stoszeniu ziemi. Przykładów rabunkowej technologii uprawy gleb, które
w wyniku tego tracą swoją strukturę, są zbite, słabo chłoną wodę i gorzej
wykorzystują nawozy mineralne można mnożyć w setki. Co roku 0,5
proc. światowych zasobów ziemi ubywa obumierając. A u nas w Polsce
w ostatnim czasie wskutek intensywnej eksploatacji około 30 proc. gleb
zatraciło już funkcję samoobrony i wymaga długiego leczenia. To nie są
bajki, ale fakty poparte badaniami.
W zgodzie z naturą
Gleby, tak jak człowieka, nie da się faszerować w nieskończoność
chemią. Tylko życie w zgodzie i zgodnie z prawami natury, które obowiązują na tym świecie od zarania, umożliwi nam przeżycie. Pozwoli,
że „Ziemia” nie pozostanie martwą pustynią.
Obserwowana znacznie  zwiększona zachorowalność u ludzi na tzw.
„choroby cywilizacyjne” (jak rak, miażdżyca itp.) odnosi się również do
gleb. Dodając kolejne lekarstwa, środki chemiczne, staramy się utrzymać,
przytrzymać szybki postęp degradacji organizmów, gleby środowiska
z coraz to bardziej wątpliwym skutkiem. Jaskrawym przykładem uodpornienia się różnych mikroorganizmów tych złych, patogennych na chemię
jest na przykład zatrważająco zmniejszająca się skuteczność działania
antybiotyków u ludzi. Tak samo jest w przyrodzie. Mikroorganizmy
negatywne uodporniły się praktycznie na wszystko, a brak w naszych
organizmach, w przyrodzie tych pozytywnych, które niszczymy chemią
nie jest w stanie zapobiec, obronić nas przed najgorszym. Dlatego
wszyscy rolnicy i ludzie nauki związani z rolnictwem powinni w wielu
przypadkach zmodyfikować swoje myślenie. NATURA, TRADYCJA I
PRZEKAZ POKOLEŃ powinny być inkubatorami innowacji, a nie nośnikami zacofania i wstecznictwa.
Bio dla dobra ludzi
Wierzę, że chłopski rozum zwycięży, a kolejne tego typu spotkania
i szkolenia będą się przyczyniały do reorientacji myślenia i działania.

zdj. UG Suszec
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Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Każda zbyt mocna ingerencja człowieka w naturę, w to co się kształtowało od tysiącleci zawsze się obraca przeciwko niemu. Wdrażanie technologii probiotycznych jest jednym z rozwiązań obok których nie wolno
nam przejść obojętnie. Powinno powstrzymać postępującą degradację
środowiska, rolnictwa, a docelowo przywrócić ziemi i jej płodom pierwotny zapach, smak, dobroczynność dla ludzkich organizmów.
Wójt Gminy Marian Pawlas
Wypalanie gruntów jest zabronione
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na
łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych
i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku
to podlega karze
Z danych posiadanych przez ARiMR wynika,
aresztu lub grozi
że w 2011 roku wypalanie na gruntach rolnych
mu grzywna do 5
stwierdzono u 114 rolników, przy czym tylko 10
tys. zł, a w przyzrobiło to celowo.
padku zagrożenia większego,
czyli spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia,
jest przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

AKTUALNOŚCI

Rewolucja śmieciowa
nadchodzi!

Dominującym tematem zakończonych zebrań wiejskich
we wszystkich sołectwach była tzw. „rewolucja śmieciowa”.
Ten fakt nie powinien nas jednak dziwić, bo od 1 lipca 2013
roku czekają nas diametralne zmiany.
Od lipca wszystkie gminy z mocy ustawy obligatoryjnie przejmują
na siebie obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nie mają takiego obowiązku
wobec pozostałych nieruchomości. W naszej gminie będą oni nadal
realizować ten obowiązek w ramach umów indywidualnych zawartych
z firmami posiadającymi odpowiednie zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych.
Natomiast w przypadku nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca
ich właściciele będą wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Stawka opłat będzie zależała od liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości, sposobu gromadzenia
śmieci - selektywnie lub nieselektywnie. Dane te mieszkaniec będzie
zobowiązany wykazać w deklaracji złożonej w Urzędzie Gminy do 31
marca 2013, korygowanej w razie potrzeby w ciągu roku.
Należy zaznaczyć, że w powiecie pszczyńskim taki system zbiórki
odpadów nie jest niczym nowym. Mieszkańcy ten sposób odbioru odpadów realizują już z powodzeniem od 3 lat.
Ile to będzie kosztować?
Obawy mieszkańców budzą przede wszystkim koszty, jakie będą
ponosili w związku z nowymi przepisami. Z obliczeń przeprowadzonych
w Urzędzie Gminy wynika, że ci, którzy do tej pory pozbywali się śmieci
w sposób właściwy, nie odczują zbytnio różnicy (z małymi wyjątkami).
Będzie to wynikać przede wszystkim z całkiem nowej organizacji i filozofii
gospodarki śmieciami narzuconej przez nową ustawę. Jednak miesz-
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kańcy, którzy z tego obowiązku się nie wywiązywali lub realizowali go
w sposób iluzoryczny, zapłacą więcej. Poniosą rzeczywiste koszty utylizacji śmieci, które u siebie wytworzyli. Dotychczas płacili niewiele lub
w ogóle, bowiem ich śmieci lądowały w palenisku pieca, przydrożnych
rowach, bądź w śmietniku przy przystankach, lasach itp.
W zgodzie z sumieniem
Problem śmieci, to nie tylko problem ekologii, ale również problem
naszego sumienia. Paląc śmieci w piecach, wyrzucając je w lasach narażamy siebie oraz naszych bliskich na utratę zdrowia, ciężkie choroby.
Przecież rakotwórcze związki pochodzące ze spalanych śmieci lądują później na naszych działkach, gdzie bawią się dzieci, gdzie spędzamy wolny
czas, ale też trafiają na pola, z których pochodzi żywność na nasz stół.
Musimy sobie uświadomić, że odpadów produkujemy coraz więcej,
a miejsc na składowiskach jest coraz mniej. Dlatego najistotniejszym
założeniem nowego sposobu gospodarki odpadami jest ich powtórny
odzysk, recykling, znaczne ograniczenie pojemności składowisk, a w tym
samym ochrona przed skażeniem wody, atmosfery, rozmnażaniem się
różnych gryzoni - szczurów, potwornego odoru itd.
Wysokość opłaty w dużym stopniu zależy od nas. Rzetelna segregacja, płacenie przez wszystkich, podawanie uczciwych danych
w deklaracjach, nie będzie mnożyło biurokracji, całej biurowej maszynerii egzekucyjnej należności i kontrolującej niesolidnych mieszkańców.
Tylko segregacja pozwoli obniżyć koszty całego zadania nie tylko teraz,
ale również w przyszłości i przyniesie wymierne w tej dziedzinie efekty.
Jak będzie u nas?
Analizując dane zbierane od firm, z którymi mieszkańcy mają
podpisane umowy oraz skuteczność prowadzonej selektywnej zbiórki,
nie jesteśmy zadowoleni. Ciężko zmienić przyzwyczajenia ludzi, szczególnie starszych. Uważam jednak, że w dłuższej perspektywie zyskamy wszyscy, ochronimy nasze dzieci, przyszłe pokolenia przed unicestwieniem.
Wójt Gminy
Marian Pawlas                        

Święto szkoły po śląsku
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym po raz
kolejny zorganizowany został Dzień Szkoły, który jest jednym z ważniejszych dla społeczności
szkolnej tej placówki.

zdj. bs.

21 marca sala gimnastyczna wypełniła się uczniami
oraz zaproszonymi gośćmi. W uroczystości uczestniczyli
ks. proboszcz Jan Burek, sołtys Stanisław Godziek, byli
pracownicy szkoły, przedstawiciele rady rodziców oraz
członkinie dwóch kół gospodyń wiejskich.    
Uroczystość upłynęła pod znakiem śląskiego folkloru.
Zgodnie z mottem „Niy ma jak w doma” w przygotowanych występach uczniowie popisali się gwarą, prezentowali też śląskie tańce i pieśni. Program artystyczny
wzbogacony został ciekawymi treściami na temat
śląskiej historii i kultury. Ogromną rolę odegrali
zaproszeni do szkoły goście. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Baranowic przygotowały piosenkę
i monolog po śląsku, a gospodynie z Rudziczki zabawny
skecz. O śląskim stroju opowiadały Małgorzata Kania
i Mariola Zyzańska, które przygotowały imprezę
i ciekawie ją poprowadziły.  
- Nigdy się nie bójcie godać – apelowała do uczniów
Małgorzata Kania, sama ubrana w kolorową kieckę,
zopaskę i wianek. - To jest nasza tradycja i nasz język.
Na scenie dominowała gwara, a na stołach królował pyszny kołocz – efekt pracy znakomitych kucharek
Koła Gospodyń Wiejskich z Rudziczki. bs
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Na panie czeka
wiele atrakcji

Kwiaty i życzenia
dla wszystkich Pań

Zespół teatralny zaprezentował najnowszy spektakl.

wszystkich w znakomity nastrój.
Na koniec dodajmy, że spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze
przy bogato zastawionych stołach.
Sabina Bartecka

dopiero od roku - opowiada Irena Macoń z Kryr.
- Ja też zapisałam się na wycieczkę do Rumunii – dodała siedząca obok
Rozalia Łakota. - Tam jeszcze nie byłam, a jestem ciekawa nowych miejsc.
Lubię zwiedzać.
- Na pewno warto jechać, bo wszystkie wyjazdy są świetnie przygotowane. Nie trzeba się o nic martwić. Mamy swojego kierowcę, zresztą bardzo
sympatycznego. Żeby tylko emerytury nam jeszcze podnieśli, i można będzie
jeździć, bo jest w czym wybierać – śmieje się Alojzy Stronczek.
W spotkaniu wzięło udział prawie 300 emerytów i rencistów. Uczestnicy miło spędzili czas i pokazali, że najważniejsza jest radość i pogoda
ducha, które sprawiają, że wiek staje się mało istotny.
Sabina Bartecka

zdj. bs

6 marca odbyło się spotkanie suszeckiego koła emerytów
i rencistów. Spotkanie wyjątkowe, gdyż zorganizowane
z okazji Dnia Kobiet i z myślą o wszystkich paniach.

Mieszkanki Rudziczki są bardzo zadowolone z działalności
Koła Gospodyń Wiejskich.

zdj. bs

Przewodnicząca koła Małgorzata Przontka na ręce seniorek złożyła życzenia zdrowia i pomyślności oraz podziękowania za owocną
współpracę. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele
lokalnych władz, od których członkinie koła usłyszały piękne życzenia.    
Pierwsza część spotkania rozpoczęła się od sprawozdanie z działalności KGW za roku 2012. Ubiegły rok obfitował w wydarzenia
kulturalne i przedsięwzięcia zorganizowane przy współpracy z kołem.
Odbyły się m.in. Babki Comber, biesiada karnawałowa, Dzień Kobiet,
dożynki, ognisko. Panie pojechały na wystawę kwiatów, wybrały się na
pielgrzymkę do Piekar, zdobyły II miejsce w powiatowym konkursie potraw. Równie imponująco zapowiada się plan pracy na rok obecny. Koło
weźmie udział w projekcie ogłoszonym przez LGD „Ziemia Pszczyńska”
na opracowanie przepisów kulinarnych charakterystycznych dla naszego
regionu. Panie pojadą do Zabrza na Galę Biesiadną, na wycieczkę do
Wisły, planują zorganizować wycieczkę rowerową oraz pielgrzymkę do
Piekar.
Po wstępnej części przyszedł czas na poczęstunek, kawę i ciasto oraz
oczywiście pogawędki, a atmosfera sprzyjała przyjacielskim rozmowom.
Takie spotkania to świetna okazja nie tylko do uczczenia Dnia Kobiet,
ale i aktywizacji środowiska. Panie dzięki temu mogą wyjść z domów
i miło spędzić czas. - Staram się aktywnie uczestniczyć w pracy koła.
Pomagam w organizacji spotkań, na dzisiejszą uroczystość upiekłam ciasto
cytrynowe. Jeżdżę też prawie na wszystkie wycieczki – opowiada Alicja
Buchta z Kleszczowa.  
Spotkanie uświetnił zespół KGW, prezentując kolejny bardzo zabawny program. Wspaniale zorganizowane przedstawienie wprawiło

zdj. bs

W Rudziczce odbyło się spotkanie sprawozdawcze Koła
Gospodyń Wiejskich połączone z uroczystymi obchodami
Dnia Kobiet.
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Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Były kwiaty, życzenia i piosenki w wykonaniu chóru „Pogodna
Jesień”. Życzenia seniorkom złożył m.in. wójt gminy Marian Pawlas.
– Wszystkim Paniom życzę, aby każdy dzień przynosił im dużo radości
i uśmiechu, tak aby Dzień Kobiet mogły przeżywać każdego dnia.
Kolejna część spotkania upłynęła na rozmowach przy kawie i ciastku.
Tematów było sporo, bo przewodniczący koła Józef Kołodziejczyk
przedstawił plan wyjazdów i wycieczek.  
– Myślę o wyjeździe do Rumunii i wczasach nad morzem. W kole jestem

Bukiet kwiatów dla najstarszej uczestniczki spotkania to już tradycja.

AKTUALNOSCI
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O włos od finału
wojewódzkiego

Zapachniało świętami
23 marca, salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury tradycyjnie wypełniły zapachy tradycyjnych potraw
i wypieków wielkanocnych.
Na wielkanocnym jarmarku pojawili się wystawcy, twórcy ludowi,
rękodzielnicy i panie z Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujących sołectwa
naszej gminy. W sumie wystawiono ponad 20 stoisk, na których roiło
się od kolorowych pisanek, baranków i zajączków wielkanocnych. Jed-

Brawa dla naszych! Uczniowie z klas II i III byli bardzo blisko wejścia
do finału wojewódzkiego gier i zabaw.
Na zdjęciu grupa cheerleaderek.

W zawodach startowały dwie 6-osobowe drużyny oraz po dwóch
zawodników rezerwowych. – Trenowaliśmy od początku roku szkolnego,
przed i po lekcjach, średnio dwa razy w tygodniu – opowiada Dominika
Gałuszka.   
Szkołę w Suszcu reprezentowali: klasa II - Patrycja Kurkowska,
Aneta Bienioszek, Hanna Bartoszek, Oliwia Piątkowska, Michał
Smusz, Robert Jacak, Dawid Grabowski, Patryk Gabarski oraz klasa
III – Karolina Łyduch, Aneta Wiencek, Karolina Gajczak, Hanna
Koczar, Łukasz Jurczyga, Bruno Lazar, Adam Żur i Jakub Nowak. bs
      
nak prawdziwą ucztę dla podniebienia stanowiły wypieki i tradycyjne
wyroby miejscowych gospodyń.
Wśród rarytasów znalazły się: mazurki, sękacz oraz babki. Popróbować można było także prawdziwego pszczelego miodu.
Podczas jarmarku zorganizowano konkursy na najpiękniejszą palmę
wielkanocną, koszyczek dla króliczka wielkanocnego i kartkę wielkanocną. bs

zdj. archiwum GOK

Podczas zawodów, które odbyły się 22 marca w hali sportowej
w Suszcu, rozgrywano konkurencje sportowe z podziałem na kategorie
wiekowe dla klas drugich i trzecich.
Stawką zawodów było wejście do finału, w którym będą uczestniczyć najlepsze drużyny z województwa śląskiego. Awans do dalszej fazy
rozgrywek wywalczyli uczniowie z Chorzowa, zdobywając 68 punktów.
Szkoła Podstawowej w Suszcu z 66 punktami zdobyła drugie miejsce.
Podium uzupełnili uczniowie z Mikołowa (50 pkt.)
- To pierwszy raz w historii szkoły, gdy nasza drużyna awansowała do
półfinału wojewódzkiego. Niestety różnica tylko dwóch punktów nie pozwoliła nam wygrać tych zawodów - mówi Marcin Weideman, nauczyciel
wychowania fizycznego, współorganizator zawodów.
Turniej składał się z dziesięciu konkurencji: po pięć dla drugoklasistów i trzecioklasistów. Uczniowie wzięli udział w sztafecie z piłką
lekarską, skakali na skakankach, toczyli piłę koszykową w tunelu, rzucali
woreczkiem do celu. – Właśnie ta ostatnia konkurencja odebrała nam zwycięstwo. Przed nią prowadziliśmy jednym punktem. Tak naprawdę o tym,
kto przejdzie dalej zdecydował jeden celny rzut woreczkiem. Nam nie udało
się trafić czterokrotnie, a naszym konkurentom jeden raz mniej – opowiada
nauczyciel. – Szkoda, bo było tak blisko.

zdj. bs

Olbrzymi sukces uczniów SP Suszec. Po raz pierwszy drużyna
tej szkoły zakwalifikowała się do Półfinałów Wojewódzkich
„Gier i zabaw”. Mało tego, nasi zawodnicy byli o włos od
wygranej.
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OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 701 KC Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu ogłasza przetarg na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii oraz usługi
pod zorganizowanie i przygotowanie Wesołego
Miasteczka i dmuchańców podczas XIV Dni Suszca
2013 r.
1.Nazwa i adres Organizatora przetargu:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 20, 43-267 Suszec
tel. /fax. 32 212 44 91
Adres poczty elektronicznej i strony internetowej GOK:
adres poczty elektronicznej: maria@gok.suszec.pl
adres strony internetowej: www.gok.suszec.pl
2. Opis przedmiotu przetargu:
2.1. Przedmiotem przetargu jest wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii oraz usługi pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego
Miasteczka i dmuchańców podczas XIV Dni Suszca 2013 r.
2.2. Szczegółowe warunki przetargu określa zał. nr 1 lub 2 do
niniejszego ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej GOK
www.gok.suszec.pl.
2.3. W ramach realizacji przetargu wykonawca jest zobowiązany do
wykonania wszystkich prac i obowiązków wymienionych w istotnych
postanowieniach umownych stanowiących zał. Nr 5 lub 6 do niniejszego
ogłoszenia, zamieszczonej na stronie internetowej GOK www.gok.suszec.
pl .
2.4. Wybrany w drodze przetargu oferent, zobowiązany jest do zawarcia umowy na wykonanie usług z organizatorem przetargu do dnia
26.04.2013 r.
3. Termin realizacji usług: 8 i 9 czerwca 2013 r.
4. Miejsce realizacji usług: Plac Odnowy Wsi, ul. Szkolna, 43267 Suszec
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) posiadają wymagane przepisami prawa, uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem obsługi,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
c) dysponują niezbędną kadrą pracowników zdolną do wykonania
usługi,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej
realizację usług objętych przetargiem,
e) spełniają warunki udziału w przetargu określone w zał. nr 1 lub 2
do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej GOK,
f) złożą jedną ofertę, wypełnioną i podpisaną przez upełnomocnionego przedstawiciela, zgodnie z treścią zał. nr 3 lub 4 do niniejszego
ogłoszenia, zamieszczonego na stronie internetowej GOK, w wymaganym
terminie pisemnie, w formie oryginału. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
Uwaga: Oferenci są zobowiązani do złożenia oferty na oryginalnym
formularzu oferty udostępnionym na stronie internetowej organizatora,
lub pobranym osobiście w jego siedzibie wraz z warunkami udziału
w przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie
z materiałami przetargowymi. Materiały przetargowe można odebrać
do dnia 17 kwietnia 2013 r. w GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, pok.
Nr 61 w godz. od 8:30 do 17:00, za wyjątkiem soboty i niedzieli lub na
stronie internetowej www.gok.suszec.pl.
Materiały przetargowe składają się z:
- wzoru oferty na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii podczas
XIV Dni Suszca 2013 r. (załącznik nr 3 do ogłoszenia) wzoru oferty na
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wyłączność usług pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka oraz dmuchańców podczas XIV Dni Suszca 2013 r. (załącznik nr
4 do ogłoszenia)
- istotnych postanowień umownych do umowy na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii podczas XIV Dni Suszca 2013 r. (załącznik
nr 5 do ogłoszenia)  
- istotnych postanowień umownych do umowy na wyłączność usług
pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka i dmuchańców
podczas XIV Dni Suszca 2013 r. (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
- warunków udziału w przetargu na wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii podczas XIV Dni Suszca 2013 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
- warunków udziału w przetargu na usług pod zorganizowanie
i prowadzenie Wesołego Miasteczka oraz dmuchańców podczas XIV Dni
Suszca 2013 r. (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
9. Osoby upoważnione do porozumiewania się z oferentami:
- Agata Lisowicz - Wala - Dyrektor GOK (pok. nr. 61 lub)
- Maria Karaś - referent ds. księgowości (pok. nr. 61)
w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:30
do 17:00.
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
a) Miejsce składania ofert: siedziba GOK  – pok.  nr 61,
Termin składania ofert upływa: 18.04.2013 r. o godz. 10:30,
b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń
(I piętro),
Termin otwarcia ofert:
- 18.04.2013 r. godz. 11:30 przetarg na wyłączność usług pod
zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka oraz dmuchańców, podczas XIV Dni Suszca 2013 r.
- 18.04.2013 r. godz. 13:30 przetarg na wyłączność obsługi
gastronomii, podczas XIV Dni Suszca 2013 r.
11.O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie
NAJWYŻSZA cena brutto, którą oferent zobowiązuje się wpłacić
na rzecz GOK – za wyłączność obsługi w zakresie gastronomii oraz
za wyłączność pod zorganizowanie i prowadzenie Wesołego Miasteczka i dmuchańców podczas imprezy „XIV DNI SUSZCA 2013”.
12. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zastrzega sobie prawo
zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Na podstawie art. 701 KC Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Suszcu ogłasza przetarg na najem
sal wraz z zapleczem kuchennym w Domu Kultury
w Suszcu, Remizo-Świetlicy w Kryrach, Remizo-Świetlicy w Mizerowie i Remizo-Świetlicy w Rudziczce,
z przeznaczeniem na organizację zabawy sylwestrowej w dniach 31.12.2013 r. i 01.01.2014 r.
1. Przedmiot przetargu:
Najem sali wraz z zapleczem kuchennym w Domu Kultury w Suszcu,
Remizo-Świetlicy w Kryrach, Remizo-Świetlicy Mizerowie i Remizo-Świetlicy w Rudziczce, z przeznaczeniem na organizację zabawy sylwestrowej
w dniach 31.12.2013 i 01.01.2014 r.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie
z materiałami przetargowymi. Materiały przetargowe można odebrać
do dnia 16 kwietnia 2013 r. w GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, pok.
Nr 61 w godz. od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem soboty i niedzieli lub
na stronie internetowej www.gok.suszec.pl.
3. Na materiały przetargowe składają się:
- wzór oferty na najem sali wraz z zapleczem kuchennym w Domu
dokończenie na str. 9

OGŁOSZENIA
Kultury w Suszcu (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
- wzór oferty na najem sali wraz z zapleczem kuchennym w RemizoŚwietlicy w Kryrach (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
- wzór oferty na najem sali wraz z zapleczem kuchennym w RemizoŚwietlicy w Mizerowie (załącznik nr 5 do ogłoszenia),
- wzór oferty na najem sali wraz z zapleczem kuchennym w RemizoŚwietlicy w Rudziczce (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
- istotne postanowienia umowne na najem sali wraz z zapleczem
kuchennym (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
- warunki udziału w przetargu (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
4. Ofertę należy złożyć na formularzu pobranym w GOK w Suszcu
lub zamieszczonym na stronie www.gok.suszec.pl wraz z dołączonym
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
aktualnym odpisem z KRS (dotyczy przedsiębiorców) w GOK w Suszcu
w pokoju nr 61 do dnia 17.04.2013 r. do godz. 10:30.

Na podstawie art. 701 KC Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu ogłasza przetarg na najem sali wraz
z zapleczem kuchennym w Domu Kultury w Suszcu
z przeznaczeniem na organizację studniówek w styczniu
i lutym 2014 r.

5. Z warunkami przetargu można zapoznać się do dnia 16 kwietnia
2013 r. w GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, pok. 61, w godz. od 8:00
do 17:00, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz na stronie internetowej
www.gok.suszec.pl
6. Uprawnieni do kontaktu z oferentami:
- Agata Lisowicz - Wala - Dyrektor GOK (pok. nr 61)
- Maria Karaś - referent ds. księgowości (pok. nr 61)
7. Przetarg odbędzie się dnia 17.04.2012 r. o godz. 13:30 w sali
67 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec.
8. Wybrani oferenci zobowiązani są do zawarcia umowy najmu do
dnia 25.04.2013 r.
9. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zastrzega sobie prawo zmiany
ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek oferty.

ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek oferty.

Biblioteki czynne dłużej
W związku z udziałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu w II Rundzie PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK, od 1 marca zostaną wydłużone
godziny otwarcia placówek w Kryrach i Mizerowie.
Biblioteki będą czynne tygodniowo o 10 godzin
dłużej.

Filia nr 3
w MIZEROWIE

1. Przedmiot przetargu:
Najem sali wraz z zapleczem kuchennym w Domu Kultury Suszec
z przeznaczeniem na organizację studniówek w styczniu i lutym 2014 r.
w dniach wskazanych w warunkach udziału w przetargu zamieszczonych
na stronie internetowej www.gok.suszec.pl.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odbiór materiałów
przetargowych. Materiały przetargowe można odebrać do dnia 16
kwietnia 2013 r. w GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa  22, pok. 61 w godz.
od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem soboty i niedzieli oraz na stronie internetowej www.gok.suszec.pl .
3. Na materiały przetargowe składają się:
- wzór oferty na najem sali wraz z zapleczem kuchennym w Domu
Kultury Suszec (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
- istotne postanowienia umowne na najem sali wraz z zapleczem
kuchennym (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
- warunki udziału w przetargu (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
4. Ofertę należy złożyć na formularzu pobranym w GOK w Suszcu
lub zamieszczonym na stronie www.gok.suszec.pl na oryginalnym formularzu.
5. Z warunkami przetargu można zapoznać się do dnia 16 kwietnia
2012 r. w GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, pok. 61, w godz. od 8:00
do 17:00, za wyjątkiem sobót i niedziel oraz na stronie internetowej
www.gok.suszec.pl
6. Uprawnieni do kontaktu z oferentami:
- Agata Lisowicz - Wala - Dyrektor GOK (pok. 61)
- Maria Karaś - referent ds. księgowości (pok. 61)
7. Przetarg odbędzie się dnia 16.04.2013 r. o godz. 11:30 w sali
67 siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22,
43-267 Suszec.
8. Wybrani oferenci zobowiązani są do zawarcia umów najmu
do dnia 25.04.2013 r.
9. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zastrzega sobie prawo zmiany

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt
Wielkanocnych oraz nadziei i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim członkom i sympatykom
Związku Górnośląskiego w Suszcu oraz
mieszkańcom Gminy w imieniu Zarządu
Koła składa:
Prezes
Wojciech Lala

Firma Turbo Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, udziela bezpłatnych porad w zakresie uzyskania odszkodowań
za posadowione urządzenia przesyłowe typu: wodociągi,
gazociągi oraz słupy i linie elektroenergetyczne, jak również
odszkodowań z tytułu uszkodzeń w budynkach mieszkalnych
i gospodarczych powstałych podczas budowy dróg i autostrad.
Kontakt: Żory, ul. Kościuszki 11 | tel. 32 472 73 64
Biuro czynne w godzinach: 9:00 – 16:00
www.turbofinanse.pl

tel.  32/ 212-20-93
poniedziałek

12:00 – 19:00

środa

12:00 – 19:00

czwartek

11:00 – 19:00

piątek

11:00 – 19:00

Filia nr 2
w KRYRACH

ciąg dalszy ze str. 8
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tel. 32/ 212-20-36
poniedziałek    12:00 – 19:00
wtorek            11:00 – 19:00
środa              12:00 – 19:00
piątek             11:00 – 19:00

          

Nowiny Suszeckiej Gminy

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

KRONIKA POLICYJNA
Prowadził auto mimo zakazu
Mieszkaniec Pszczyny narobił sobie problemów. 26 - letni
mężczyzna dopuścił się aż dwóch karanych czynów. Po pierwsze
kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości (2,17 promila),
po drugie usiadł za kierownicą pojazdu pomimo sądowego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do zatrzymania doszło
2 marca o godz. 22:50 na ul. Baranowickiej w Suszcu.
Potrącił rowerzystkę
Do poważnego w skutkach zdarzenia doszło 1 marca o godz.
18:05 na ul. Pszczyńskiej w Kobielicach. Kierujący samochodem
Chevrolet Aveo, 51-letni mieszkaniec Marklowic, z nieustalonych
przyczyn, na prostym odcinku drogi, potrącił 20-letnią rowerzystkę
z Radostowic. Młoda kobieta z obrażeniami głowy i ręki została
przewieziona do szpitala.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Suszec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W wykazie znajdują się 2 działki położone w Suszcu
w rejonie obszaru przemysłowego KWK „Krupiński”, położone częściowo pod składowiskiem skały płonej KWK „Krupiński”, natomiast
częściowo zgodnie z mpzp przeznaczone pod powiększenie składowiska. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 4 – tel. 32 4493073
lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl.

Przetargi na dzierżawę działek
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec zostały wywieszone ogłoszenia o przetargach na dzierżawę działek
stanowiących własność Gminy Suszec. Przetargi odbędą się w siedzibie
Urzędu Gminy Suszec wg porządku:
Działki z obrębu Kobielice – 3 kwietnia 2013 r. (termin wpłaty
wadium: 27 marca 2013 r.),
Działki z obrębu Rudziczka – 4 kwietnia 2013 r. (termin wpłaty
wadium: 28 marca 2013 r.),
Działki z obrębu Mizerów – 8 i 9 kwietnia 2013 r. (termin wpłaty
wadium: 3 kwietnia 2013 r.),
Działki z obrębu Kryry – 11 kwietnia 2013 r (termin wpłaty wadium: 5 kwietnia 2013 r.),
Działki z obrębu Suszec – 15 i 16 kwietnia 2013 r. (termin wpłaty
wadium: 10 kwietnia 2013 r.).
Bliższe informacje, w tym wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy oraz wysokości stawek czynszu i wadium można uzyskać w pok.
nr 4 – tel. 32 4493073 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl
w dziale ogłoszenia.

Pomagają przedsiębiorcom pozyskać dotacje
Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli informuje, iż pomaga
w wypełnianiu wniosków o pozyskanie dotacji na otwarcie działalności
gospodarczej oraz oferuje pomoc w zakresie dotyczącym podejmowania, a także wykonywania działalności gospodarczej.
Wszelkie pytania proszę kierować do Punktu Konsultacyjnego KSU
przy Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli, ul. Kopalniana 6.
Kontakt i zapytania drogą telefoniczną prosimy kierować poprzez
infolinię PK KSU: 32 211 99 30; elektronicznie poprzez formularz
usługi elektronicznej PK KSU na stronie internetowej www.cpsa.com.
pl/konsultacja.

Szanowni Klienci,                                         
Prosimy zwrócić uwagę na terminy wywozu odpadów od kwietnia 2013 r. gdyż ze względu na dużą liczbę
dni wolnych od pracy w drugim kwartale ulegną zmianie dni tygodnia, w jakich do tej pory były od Państwa
odbierane odpady.

Suszec I : Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bursztynowa, Cegielniana, Deszczowa, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa,
Miła, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa, Perłowa, P.Godźka, Słoneczna, Srebrna, Stacja Kolejowa, Stawowa, Szklarniowa, Tulipanów, Wąska,
Wielodroga, Wyzwolenia, Złota
Suszec II : Błękitna, Branica, Cmentarna, Klubowa, Kolonia, Podlesie, Ks. Jesionka, Ks. Szulika, Okrężna, Piaskowa, Polna, Pszczyńska, Skryta,
Szkolna, Środkowa, Św. Jana, Witoszy, Zagrodowa,
Suszec III : Brzozowa, Dolna, Królówka, Na Grabówki, Okrężna, Poprzeczna, Powstańców, Pszczela, Skromna, Zgońska

SPORT
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Trwa bardzo dobra passa
naszych tenisistek
Patrycja Paszek, która otrzymała powołanie na zgrupowanie
i mecz Śląsk – Małopolska, wygrała wszystkie swoje pojedynki singlowe,
zapewniając sobie I miejsce indywidualnie. To nie jedyny sukces naszych zawodniczek, bo ostatnie miesiące przyniosły im wiele zwycięstw
w wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach kwalifikacyjnych. Patrycja
wygrała II WTK Seniorek, który odbył sie w Łaziska Górnych, a także II
WTK Młodzieżowców. Startując w Grand Prix Bielsko - Biała w kategorii
juniorek, starsza z sióstr nie miała sobie równych, wygrywając cały cykl
składający się z 4 turniejów i triumfując w klasyfikacji generalnej. Świetny
występ zanotowała również na II OTK juniorek, który odbył się w Brzegu
Dolnym. Zagrała fantastycznie eliminując m. in. wyżej rozstawioną Sylwię Pawlak z KTS Optima Lublin i Dagmarę Baranowską z Lubartów.
Uzyskując 3 miejsce w grupie awansowała do ścisłego turnieju finałowego, a zdobywając kolejne 144 punkty rankingowe już dziś zapewniła
sobie awans do Mistrzostw Polski.
Patrycja może pochwalić się także I miejscem w rankingu ligowym.
Jak to możliwe? Grając w II lidze śląsko - opolskiej po pierwszej rundzie
rozegrała 30 meczy singlowych, z których wszystkie wygrała, i tym samym jest jedyną zawodniczką ligową, która nie doznała żadnej porażki.
Młodsza z sióstr, Agata Paszek, walczy równie zawzięcie o kolejne
trofea. Agatka, z racji swojego wieku, ma prawo startu w kategorii od
młodzika do seniora. Startując w starszych kategoriach kadetek, juniorek i seniorek spisała się bardzo dobrze, plasując się w rankingach
w czołowych szesnastkach. Świetny występ zanotowała w II Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym młodziczek, wygrywając zawody bez straty
seta, uzyskując tym samym awans do II Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego w Łomży. Agata była jedną z najmłodszych zawodniczek
tego turnieju. Dziewczynka wykazała się niesamowitą psychiką. Grała
znakomicie, wprawiając w osłupienie nie tylko trenerów swoich prze-

zdj. archiwum

Obie siostry Agata i Patrycja Paszek mogą pochwalić się
kolejnymi sukcesami.

ciwniczek, ale także organizatorów. Etap grupowy przeszła jak burza,
ale żeby zagrać w III OTK bez konieczności brania udziału w eliminacjach wojewódzkich, Agata musiała wygrać jeden z meczy barażowych.
W pierwszym Agatce zabrakło troszeczkę szczęścia, i minimalne przegrała w piątym secie, ale już drugi mecz barażowy był popisem kunsztu gry
naszej jedenastolatki. Nie przestraszyła się starszej od siebie i bardziej
utytułowanej przeciwniczki i bez problemu wygrała mecz i tym samym
zapewniła sobie awans do III OTK. Agata ponadto wygrała turniej
w Olkuszu oraz prestiżowe zawody w Żorach z udziałem 350 zawodników z kilku ościennych województw. Trener Agatki jest bardzo zadowolony z występów swojej podopiecznej w rozgrywkach ligowych. Agata,
grając w drużynie Cieszko Cieszyn (w tej samej co siostra), pomimo
młodego wieku pokazała, że może być ważnym ogniwem w drużynie.
W meczu z Zawadzkiem i byłym swoim Klubem BTTS Silesia Miechowice
zdobyła decydujące o wygranej punkty meczowe.
Obie siostry Agatka i Patrycja Paszek zimowe ferie spędziły na zgrupowaniu kadry: Patrycja kadry juniorów, a Agata kadry młodzików,
na które to otrzymały powołania Zarządu Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego.

Na zakończenie zimowego sezonu halowej piłki nożnej,
w hali sportowej w Suszcu odbyły się dwa turnieje z udziałem mieszkańców naszej gminy.
17 marca odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Suszec dla mieszkańców w wieku powyżej 16 lat. Nie była
istotna przynależność klubowa, więc zawodnicy mogli grać w dowolnej
wybranej drużynie. Zgłosiło się 5 drużyn, które grały w  systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju została drużyna Suszec, wygrywając
3 spotkania i notując jeden remis. W zwycięskim składzie zagrali: Mateusz Bąk, Mateusz Tabor, Dawid Mikołajec, Tomasz Mikołajec,
Daniel Szulik, Paweł Paździor. O drugim miejscu zadecydowała korzystniejsza różnica bramek. Majstry okazały się lepsze o jedną bramkę
od Zrywu Palestyn. Najlepszym bramkarzem turnieju został Tomasz
Zakrzewski (Malibu Suszec), a najlepszym strzelcem, z 12 bramkami,
Mateusz Habor (Suszec).
Oldboje z Radostowic najlepsi
Niespełna tydzień później do rywalizacji przystąpili oldboje.
W kategorii wiekowej powyżej 35 lat, wystartowały 4 drużyny: Kobielice,
Kryry, Radostowice i Suszec. Większość zawodników stanowili uczestnicy
Ligi Oldbojów, rozgrywanej w poprzednich latach w Suszcu. Można było
się spodziewać nieustępliwej walki o piłkę do ostatniej minuty, i tak też
było, nawet w meczach, w których zwycięstwo danej drużyny już było
przesądzone wysoką przewagą bramkową.
Wszystkie mecze stały na wyrównanym poziomie, a o wyniku końcowym decydowała z reguły skuteczność w wykończeniu akcji podbramkowych. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Wygrały
Radostowice gromadząc komplet punktów. Na drugim miejscu uplasował się Suszec, a podium uzupełniły Kobielice. Najlepszym bramkarzem
został Tadeusz Szczotka (Radostowice), a tytuł najlepszego strzelca
przypadł ex aequo Jackowi Mikołajcowi (Suszec) i Krzysztofowi Gaży

zdj. M.K.

Dwa turnieje
na zakończenie sezonu

(Radostowice). Obaj strzelili po 5 bramek.
Zwycięski skład (Radostowice): Marek Król, Kazimierz Kolarz,
Roman Michalewicz, Grzegorz Kolon, Tadeusz Szczotka, Krzysztof
Gaża, Jacek Krawczyń, Witold Spendel.
Wyniki, klasyfikacja, listy zawodników oraz zdjęcia, dostępne są na
stronie hali www.hala-suszec.pl.

Gminny Młodzieżowy Turniej Tenisa
Stołowego
Instruktor tenisa stołowego Janusz Friebe, który prowadzi zajęcia
z tenisa stołowego w Radostowicach i Suszcu, zaprasza dzieci i młodzież
na gminny turniej tenisa stołowego.
Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Suszec. Odbędzie się 20 kwietnia (sobota)
o godz. 10:00 w hali sportowej w Suszcu.
Organizator zawodów, GZOiS Suszec, zapewnia uczestnikom, transport na zawody pod okiem opiekuna.
Odjazdy autobusów sprzed szkół:
Mizerów 9:00, Kobielice 9:15, Radostowice 9:25, Kryry 9:40,
Rudziczka 9:50.
Na zawody należy zabrać: strój sportowy, rakietkę do tenisa stołowego oraz zgodę rodziców na udział w turnieju. Druk zgody można pobrać
lub przepisać ze strony www.hala-suszec.pl.
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

V Noc z Andersenem
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza dzieci
w wieku 7 – 13 lat na Noc z Andersenem.
Termin: 5/6 kwietnia.
Zapisy: w GBP w Suszcu, tel. 32/ 44 – 88 – 692.

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