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Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy…

Na taki plac zabaw  
dzieci czekały od dawna!

czytaj str. 6

czytaj str. 3

Uroczyste przecięcie wstęgi przez: sołtysa Józefa Klimka,  
wójta Mariana Pawlasa i przewodniczącego Rady Gminy  
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Nowego 2014 Roku, 

życzymy 
Wszystkim Mieszkańcom Gminy

wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwych chwil spędzonych  
w otoczeniu najbliższych, aby czas świąteczny był dla nas czasem  
miłości, radości oraz odpoczynku, a radość i pokój Świąt Bożego  

Narodzenia towarzyszyły wszystkim mieszkańcom przez cały Nowy Rok.

Wójt Gminy 
Marian Pawlas

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Urbanek



Nowiny Suszeckiej Gminy GOSPODARKA

Akcję „Zima” czas zacząć! 
Drogowcy są gotowi na mroźne dni i opady śniegu. Już 
pod koniec października wybrano firmy odpowiedzialne za 
prace związane z należytym utrzymaniem dróg i chodników 
w okresie zimowym.

- Wszystkie służby na terenie gminy są gotowe na nadejście zimy – mówi 
Marek Godziek, pracownik Urzędu Gminy, odpowiedzialny za prowa-
dzenie akcji na terenie naszej gminy.

Za prace związane z zimowym utrzymaniem gminy odpowiada 
siedem firm, wyłonionych w drodze przetargu. – To firmy znane w naszej 
gminie z poprzednich akcji – informuje dalej. 

Akcja zostanie przeprowadzona na tych samych zasadach, jakie obo-
wiązywały w roku ubiegłym. Wykonawcy będą rozliczani godzinowo, 
czyli za każdą godzinę czynnej akcji. 

Odśnieżaniem dróg powiatowych zajmie się gmina, zgodnie z po-
rozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym. Nie dotyczy to 
jedynie dwóch dróg: ul. Jana Pawła II w Kobielicach i ul. Porębskiej  
w Radostowicach, które powiat będzie odśnieżał we własnym zakresie. 
Akcję „Zima” na drodze wojewódzkiej (ul. Pszczyńskiej) i przyległym 
chodniku będzie prowadził Powiatowy Zarząd Dróg.   

Osoby niezadowolone z pracy przedsiębiorstw wybranych do akcji 
„Zima” lub chcące zgłosić problem związany z zimowym utrzymaniem 
dróg, mogą skorzystać ze specjalnych  numerów telefonów. Pod numera-
mi 32 449-30-74 lub 449-30-70 mogą uzyskać pomoc od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Suszec, czyli od 7:30 do 
15:30. Funkcjonuje również drugi numer 693 204 203, który jest czynny 
codziennie i całodobowo. To numer koordynatora Adama Orszulika. bs 

Rejon Zakres Wykonawca (kontakt)

Drogi powiatowe  
(11,49 km) ul. Wyzwolenia, ul. Lipki, ul. Czarne Doły Usługi Transportowo – Sprzętowe 

Jan Romanko - Pszczyna 

Suszec I  
(13,81 km)

ul. Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, 
Deszczowa, Dolna, Garbarska, Jabłoniowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, 

Narcyzów, Nowa, Ogrodowa (w tym dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, Pszczyńska 
(boczna), Srebrna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, Św. Jana (dojazd do GS), Tulipanów, 

Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, Wiosenna, Złota, dojazd do Gwarusia,

PGK Suszec

Suszec II  
(14,62 km)

ul. Brzozowa, Błękitna, Cicha, Gospodarska, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Królówka, Ks. R. Kulika,  
L. Witoszy, Na Grabówki (w tym dojazd do klasztoru Sióstr Boromeuszek), Okrężna, Polna,  

Poprzeczna, Powstańców Śl., Pszczela, Skromna, Skryta, Szkolna (od parkingu przy ul. Szkolnej  
do ul. Kolonia Podlesie), Środkowa, Św. Jana, Zagrodowa, Zgońska,

Firma Budowlano-Handlowo-
-Usługowa „TECH BUD” Żory

Rudziczka  
(15,42 km)

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Ks. J. Barona, 
Kwiatowa, Łąkowa, Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, dojazd do  

oczyszczalni ścieków, Słowików, Tęczowa, Woszczycka, Wąska, 

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych  
i Transportowych  

Michał Baron - Rudziczka 

Kobielice 
(17,10 km)

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Graniczna, dojazd do oczyszczalni 
ścieków, Kościelna, Krzywa, Leśna, Pańska, Pochyła, Rolna, Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, 

Stara Droga, Topolowa), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa,
PETBUD Radostowice 

Radostowice 
(15,18 km)

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dworcowa, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa,  
Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Malinowa, Orzechowa, Sosnowa,  

Sporna, Spólnik, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka, 

Usługi Transportowo-Rolnicze 
Mirosław Kozik - Radostowice

Kryry 
(21,33 km)

ul. Branica, F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Nierad-Parking,  
Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Rolnicza, Rolnicza-Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga, Wilcza, 

Wodna, dojazd do dworku Branickiego,
PGK Suszec

Mizerów ul. Boczna, Borki, Dworska, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska,  
Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, M.B. Radostowice

Place, parkingi 
(1,75km)

Firma Budowlano-Handlowo-
-Usługowa„TECH-BUD” Żory

trasa MZK 
(7,25 km) PETBUD Radostowice

Chodniki 
(12,26 km) Chodniki przy drogach na terenie całej gminy. Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej PGK Suszec

Nowe place zabaw w Suszcu
Przedszkolaki z nowego oddziału w Suszcu mają powody 

do radości. Mogą cieszyć się nowym miejscem do zabawy. 
Place zabaw to miejsca, które są potrzebne – tam dzieci mogą spę-

dzać czas na wesołej, ale i bezpiecznej zabawie. W listopadzie w Suszcu 
powstały dwa tego typu miejsca: przy nowym przedszkolu i na osiedlu. 
Plac dla przedszkolaków został ogrodzony i posiada nawierzchnię chro-
niącą przed urazami w razie upadku. Na część urządzeń uzyskano środki 
z Unii Europejskiej. Teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem. 

W następnych latach planowane jest dalsze zagospodarowanie te-
renu znajdującego się w obrębie parkingu przy ul. Lipowej. Przestrzeń 
ma służyć na cele rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Z kolei plac zabaw, który powstał na osiedlu, będzie nosił sympaty- 
czną nazwę „Panda”. Nazwa wzięła się od okazałej figurki, która pod 
koniec listopada stanęła na placu i jest jego znakiem rozpoznawczym. 
Pomysł wybudowania placu zabaw wraz z siłownią na świeżym powie-
trzu zrodził się wśród mieszkańców osiedla, członków Rady Osiedla,  

którzy postanowili wspólnymi siłami stworzyć dzieciom bezpieczne 
miejsce do zabawy, a mieszkańcom miejsce do rekreacji.  Dzięki ich zaan-
gażowaniu i ciężkiej pracy powstało miejsce, w którym najmłodsi mogą 
bawić się i miło spędzać czas, a ich rodzice zadbać o kondycję i sylwetkę.

Urządzenia zostały zakupione przez Urząd Gminy Suszec, Górniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową przy KWK „Krupiński” oraz Spółdzielnię 
„Nowa”. bs      
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Plac zabaw „Panda” w Suszcu
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Na taki plac zabaw dzieci 
czekały od dawna!

Plany przestrzenne  
– ciągle trwają prace

Remont boiska w Kryrach

- Codziennie tutaj zaglądamy. Śmiało moglibyśmy na-
pisać dziennik budowy. Wnuczek już nie może doczekać 
się zabawy na nowym placu i ciągle mnie pyta: Kiedy plac 
zostanie otwarty? – mówiła mieszkanka Kryr. 

Cały czas trwają prace nad planami przestrzennymi. 
Pomimo wielu starań, prace nad nowymi dokumentami 
przeciągają się.

Nawierzchnia boiska sportowego w Kryrach przeszła 
remont. Poprawi się komfort gry, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo zawodników. 

Wreszcie nadszedł ten dzień. Pod koniec listopada oddano do użyt-
ku kolorowy plac zabaw i duży parking dla samochodów osobowych  
w rejonie ul. Łoskutowa w Kryrach. Teren zagospodarowano, kierując 
się opiniami i wskazówkami rodziców i uczniów.

Plac zabaw posiada tzw. bezpieczną nawierzchnię chroniącą przed 
skutkami ewentualnych upadków. Został ogrodzony i wyposażony  
w rozmaite zjeżdżalnie, huśtawki i drabinki. Sprzęt jest bardzo dobrej 
jakości – został wykonany przez wiodącego producenta urządzeń zaba-
wowych w naszym kraju. Natomiast powierzchnię parkingu wykonano 
z asfaltu, aby w godzinach popołudniowych dzieci mogły tutaj jeździć 
np. na wrotkach i rolkach. 

Parking i plac zabaw jest oddzielony od drogi chodnikiem, a całość 
została oświetlona. Nie zapomniano również o zieleni, dzięki czemu 
zagospodarowany teren prezentuje się naprawdę ładnie. Może stanowić 

Procedura tworzenia planu jest procedurą skomplikowaną, w której 
oprócz zainteresowanych mieszkańców, mających swoje oczekiwania, 
co do własnych przedsięwzięć, uczestniczy również wiele instytucji. 
Swoje potrzeby zgłaszają nie tylko mieszkańcy, ale także instytucje, 
które są do tego zobligowane. Wielkim problemem, bardzo trudnym 
i to dla wszystkich gmin, które obecnie wdrażają plany, stało się prze-
klasyfikowanie gleb klasy III na cele nierolnicze. Zgodę na zmianę 
wydaję Minister Rolnictwa. W stosunku do poprzednich lat zmienił się 
diametralnie punkt widzenia, co do ilości odrolnienia gleb o wysokim 
stopniu bonitacji, żyzności, a o przekwalifikowanie takich właśnie gleb 
przeważnie wnioskują mieszkańcy. Plan przestrzenny jest dokumentem 
powiązanym ściśle ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, a w tym dokumencie gleby zostały również 
przewidziane na cele nierolnicze.   

Analiza wykazuje, że w poprzednich latach nie tylko w naszej gminie, 
ale i w całym kraju, dochodziło do sytuacji, w których gleby urodzajne 
były masowo wyłączane z produkcji rolnej. Według Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, w przyszłości może to wpłynąć na znaczne ogra-
niczenie areałów pod uprawę żywności. Ten aspekt przy analizie planu 
jest badany bardzo dokładnie. Ponadto wszystkie tereny do odrolnienia 
są rozpatrywane pod kątem tworzenia dziś i w przyszłości kompleksów 

Przeprowadzone badanie geologiczne na terenie boiska wykazało, 
że zostało ono wybudowane na terenie o małej przepuszczalności, 
praktycznie na glinie. Jednak wymiana całej nawierzchni kosztowałaby 
co najmniej 500 tys. zł. Dlatego też, w porozumieniu z zarządem UKS 
Czapla Kryry i fachowcami, dokonano gruntownej analizy i wybrano 
wariant długoletniej, rozłożonej w czasie, ale o wiele tańszej moderni-
zacji płyty boiska.

Obecnie zakończono I etap prac. Za 12 tys. zł przeprowadzono are-

wizytówkę sołectwa.
Ważną częścią inwestycji było uregulowanie spraw związanych  

z odwodnieniem. Parking został bowiem zbudowany na terenie podmo-
kłym. Na realizację prac uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej  
w wysokości 85 proc. kosztów. 

– Znając zaangażowanie mieszkańców, wiem, że już wkrótce zrodzą się 
dalsze plany na zagospodarowanie przestrzeni w tym rejonie. Jestem ciekawy, 
jakie to będą propozycje – mówi wójt Marian Pawlas.  

rolnych, a nie ich rozparcelowywania (sugerowane jest wręcz scalanie). 
Dodatkowo plany są analizowane pod kątem rozproszenia zabudo-

wy, czego nie czyniono w przeszłości. Wskazywane są koszty ich realizacji 
dla gminy, dotyczące uzbrojenia w wodę, kanalizację, prąd itd. Gmina, 
już w przypadku Kryr, odwołała się od decyzji Ministra Rolnictwa,  
w związku z przeklasyfikowaniem tylko części gruntów rolnych, starając 
się artykułować potrzeby mieszkańców. Niestety Ministerstwo zdecydo-
wanie podtrzymało swoją decyzję i nie przychyliło się do zwiększenia 
ilości gruntów do przeklasyfikowania. Podobna sytuacja występuje  
w wielu innych gminach w Polsce. 

Kolejną przyczyną znacznego opóźnienia wdrażania planów jest 
zmiana przepisów z maja 2013 roku. Zgodnie z nowym prawem, wszyst-
kie realizowane plany muszą być skorygowane, muszą też być złożone 
nowe wnioski rolne dotyczące areałów do 0,5 ha, które dotychczas nie 
wymagały zgody na odrolnienie. Taką korektę przeprowadzamy, starając 
się ograniczyć do minimum obowiązujące procedury. 

Robimy wszystko, aby nasze plany zostały jak najszybciej wdrożone. 
Dziś widzimy już jednak, że realnym najwcześniejszym okresem będzie 
koniec I półrocza 2014 roku. Ponadto na pewno nie wszyscy będą mogli 
być w pełni usatysfakcjonowani, gdyż decyzja o odrolnieniu leży poza 
naszym zasięgiem. Czynimy jednak wszystko, aby dotyczyła ona wszyst-
kich terenów ujętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. Taką decyzję otrzymaliśmy już w przypadku 
Mizerowa i nie jest ona zgodna z naszymi oczekiwaniami. Odrolniono 
tylko część terenów. Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość i na bieżą-
co śledzić ogłoszenia na stronie internetowej gminy i w lokalnej prasie.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

ację i piaskowanie, wykonano dodatkowe otwory drenażowe, dosiano 
trawy. Znaczne spulchnienie i piaskowanie gliniastej gleby powinny 
poprawić wzrost traw w okresie wiosennym, kiedy to przeprowadzone 
zostanie odpowiednie nawożenie. 
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Serduszka od uczniów jako wyraz wdzięczności  
za wykonaną inwestycję



Nowiny Suszeckiej Gminy AKTUALNOŚCI

Remont przed zimą

Sesja Rady Gminy

W listopadzie wykonano nakładki asfaltowe na ulicach 
Miłej i Szklarniowej w Suszcu. Drogi były utwardzone 
tłuczniem. 

Prace wykonała firma Eurovia. Roboty kosztowały 165 tys. zł  
(ul. Miła) i 79 tys. zł (ul. Szklarniowa). Docelowo drogi mają mieć 
charakter przelotowy.  

Asfalt na Borkach

Ulica Graniczna w 4 etapach 

Chodnik w Mizerowie

Ulica Borki w Mizerowie na całej długości zyskała nową 
nawierzchnią asfaltową. Po mocno zniszczonej drodze nie 
ma już śladu. Mieszkańcy mają zapewniony lepszy dojazd 
do posesji. 

Dobiega końca przebudowa ul. Granicznej w Radostowi-
cach na odcinku od drogi wojewódzkiej do posesji w rejonie 
rozwidlenia. Odwodnienie wykonano na całym odcinku 
wraz z wymianą podbudowy.

Mieszkańcy Mizerowa mogą już poruszać się po nowym 
chodniku. Inwestycja właśnie się zakończyła.

Droga została wyremontowana na odcinku o długości 890 me-
trów, od posesji nr 4 (od ul. Mlecznej) do granicy ze Studzionką. Prace 
obejmowały wykonanie nakładki asfaltowej oraz poboczy i zjazdów do 
posesji. Inwestycja kosztowała 244 tys. zł.  

Minusem jest jedynie szerokość jezdni. Na obecną chwilę nie jest 

Tym samym kończy się remont najbardziej dziurawej drogi  
w gminie. Mieszkańcy z pewnością pamiętają, że remont drogi położonej  
w gęstej zabudowie, dzielącej Radostowice i Kobielice, zapowiadany był 
już w latach 90. Wreszcie został wykonany.

Dzięki pracom poprawi się komfort jazdy, ale, co najważniejsze,  
w okresach ulewnych deszczy ograniczone zostanie zagrożenie powo-
dziowe. Jest to teren o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych. 
Ulewne deszcze w ostatnich latach zalewały ten rejon i wiązały się  
z licznymi interwencjami staży pożarnej wzywanej do wypompowywa-
nia wody z piwnic. 

Remont ulicy Granicznej został podzielony na 4 etapy. Było to ko-
nieczne ze względu na posiadane środki oraz bezpośrednie powiązanie 
robót z przebudowywaną drogą wojewódzką. Jednak dzięki podziele-
niu inwestycji na etapy, droga nie została wyłączona z ruchu na całej 
długości.

Do realizacji pozostał IV etap, obejmujący położenie nowej nakład-
ki na odcinku do ulicy Porębskiej i rowu odwodniającego na granicy  
z Porębą. Prace zostaną wykonane w pierwszej połowie 2014 roku. 

Chodnik powstał przy ul. Wyzwolenia, na odcinku od ulicy Nad-
rzecznej do ulicy Mlecznej. Inwestycja kosztowała 580 tys. zł. Jako że jest 
to droga powiatowa, gmina Suszec udzieliła powiatowi pszczyńskiemu 

możliwe jej poszerzenie - w przyszłości jednak trzeba będzie dokonać 
wydzielenia geodezyjnego i przystąpić do wykupu terenu potrzebnego, 
aby drogę można było poszerzyć. 

Średnia cena skupu żyta liczona jest za 11 kwartałów poprzedza-
jących rok podatkowy. Podawana jest ona w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku wyniosła ona 69,28 zł 
za kwintal. Rada Gminy może ją obniżyć, w oparciu o sytuację panują-
cą w rolnictwie. Radni naszej gminy z tego prawa skorzystali i obniżyli 
średnią cenę skupu żyta o 15 proc. do 58,88 zł za kwintal. Kierowali 
się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a więc przedłużającą 
się zimą, która uniemożliwiała terminowe rozpoczęcie prac, późną 
wegetacją roślin ozimych oraz występującymi gwałtownymi zjawiskami 
atmosferycznymi – burzami i nawałnicami. 

W związku z obniżką, stawka podatku rolnego na 2014 rok wyniesie 
147,20 zł od hektara przeliczeniowego. Stawka podatku rolnego dla 
pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu ustalona 
została na 294,40 zł od hektara fizycznego.   

Drogi zwolnione z podatku
Z podatku od nieruchomości zwolnione zostały wszystkie grunty 

zajęte na drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków 
symbolem „dr”. Nie dotyczy to jedynie dróg związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 

Plan współpracy z organizacjami 
Obowiązkiem samorządu jest coroczne uchwalanie programu współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Program określa m.in. cele, formy 
współpracy, a także wskazuje czas i sposoby realizacji programu oraz 
zasady działania komisji konkursowej. Gmina każdego roku współpra-
cuje z organizacjami, poprzez zlecania im realizacji zadań publicznych  
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, a także na rzecz kultury, ochrony i promocji 
zdrowia oraz ratownictwa. Na te wszystkie działania organizacje otrzy-
mają w przyszłym roku 430 tys. zł.

Sabina Bartecka            

dofinansowania w wysokości 500 tys. zł. 
Kolejne etapy budowy chodnika będą realizowane w miarę posia-

danych środków, które gmina będzie się starała przekazać powiatowi 
w formie dotacji. Jest już pozwolenie na budowę chodnika od ulicy 
Nadrzecznej do ulicy Mały Dwór. 

W nowo opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego 
planuje się budowę chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia od ulicy Mały 
Dwór do Hetmanioka. To bardzo dobrze, bo chodnik ułatwia ruch pie-
szym i zwiększa ich bezpieczeństwo. 
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Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta, na pod-
stawie której określana jest wysokość podatku rolnego. 
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Dbają o bezpieczeństwo, zostali nagrodzeni 
O wypadek przy pracach polowych nietrudno. Czasem 

wystarczy chwila nieuwagi, gdy pracuje się szybko i przy 
wzmożonym wysiłku. Każdego roku, w okresie żniw jest 
przeprowadzana, przez Państwową Inspekcję Pracy wspól-
nie z KRUS, akcja pod hasłem „Bezpieczne żniwa”. W tym 
roku skontrolowano rolników z Mizerowa.

Nagrodzeni rolnicy (od lewej): Mariusz Welchar, Tadeusz Łakota, Jerzy Krzysteczko, Marcin Gruszka, Eugeniusz Wajda, Ludwik Godziek, Janusz 
Gruszka, Waldemar Czysz i Adam Pniok. Nieobecni: Józef Rozmus i Andrzej Kukla. Wraz z rolnikami kierownik PT KRUS w Pszczynie  

Mirosława Wojciech i jej zastępczyni Jolanta Adamczyk

-  Odwiedziliśmy jedenastu rolników w trakcie pracy na polu i w ich 
gospodarstwach – tłumaczy zastępca kierownika PT KRUS w Pszczynie  
Jolanta Adamczyk. – Chcieliśmy na miejscu przyjrzeć się pracy rolników 
przy kombajnach i maszynach rolniczych. Sprawdzaliśmy czy maszyny posia-
dają gaśnice oraz odpowiednie osłony i zabezpieczenia, ale też podejście rolni-
ków do prac w polu: czy zabierają ze sobą wodę mineralną do picia, kiedy są  
w polu przez wiele godzin, czy mają nakrycie głowy i bezpieczne obuwie. 

Jak mówi Mirosława Wojciech, kierownik PT KRUS w Pszczynie   
- Niestety, najczęstszym tragicznym błędem jest pośpiech i nie wyłączanie 
maszyn, co kończy się tragicznymi wypadkami. 

W tym roku, w całej Polsce doszło do 27 tys. groźnych zdarzeń  
w czasie prac wykonywanych w gospodarstwach rolnych, w wojewódz-

twie śląskim zdarzyły się 552 wypadki, w powiecie pszczyńskim – 56.  
W naszej gminie było ich tylko 5. 

- Rolnictwo należy do zawodów bardzo niebezpiecznych i o wysokim 
wskaźniku wypadków. Dzięki naszym akcjom i kontrolom, wskaźniki te 
sukcesywnie spadają. Od wielu już lat w naszym powiecie nie zdarzył się wy-
padek śmiertelny -  dodaje. - Ludzie są po prostu bardziej świadomi swego 
bezpieczeństwa i dbają o nie. 

Tadeusz Łakota taką kontrolę przeszedł po raz pierwszy. Jak mówi, 
takie kontrole są ważne, bo pozwalają sprawdzić, czy pracujemy bezpiecznie. 
Wiem coś o tym. Kombajn buraczany rozerwał mi udo. Teraz jest już dobrze, 
ale pół roku dochodziłem do zdrowia. 

Wszyscy rolnicy, którzy poddali się kontroli, przeszli ją na „piątkę”.  
W ich gospodarstwach inspektorzy nie doszukali się uchybień. Rolników 
zaproszono do Urzędu Gminy, gdzie w sali obrad otrzymali dyplomy  
i nagrody w postaci grabi do liści. Tak uzbrojeni mogą ruszyć do pracy! 
Oczywiście bezpiecznej!

Sabina Bartecka

Z okazji Barbórki i jubileuszu 30-lecia KWK „Krupiński”,
Górniczej Braci składamy najserdeczniejsze życzenia, jednocześnie 
dziękując za trud włożony w tak niebezpieczną i ciężką pracę. 
Niech dalsze lata istnienia kopalni przyczynią się do jej rozwoju.
Życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości,  
aby podczas wykonywanych codziennych obowiązków sprzyjało 
Wam górnicze szczęście.  
Niech Święta Barbara ma w opiece Wasze życie i zdrowie.

Szczęść Boże!

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Urbanek

Wójt Gminy 
Marian Pawlas
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Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy…
Siódma edycja i wciąż niezmienna, bardzo przyjazna 

atmosfera panowała podczas Festiwalu Piosenki Religijnej 
w Kobielicach. 

22 listopada, w sali gimnastycznej szkoły w Kobielicach rozbrzmie-
wał śpiew. Uśmiechnięte przedszkolaki, zdolni uczniowie szkół podsta-
wowych oraz nie mniej utalentowani gimnazjaliści prezentowali swoje 
umiejętności wokalne. Do konkursu przystąpiło 220 młodych artystów 
występujących indywidualnie, w zespołach i w chórach.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kobielicach oraz katechetka Anna 
Wojciech to organizatorzy tego, znanego już najprawdopodobniej  
w całej diecezji, wydarzenia muzycznego. Festiwal Piosenki Religijnej 
cieszy się od lat niesłabnącym zainteresowaniem uczestników, nie inaczej 
było i tym razem. – Jestem dumna z tego, że dzieci chcą śpiewać o Bogu,  
a przede wszystkim dla Pana Boga – podkreśla pomysłodawczyni festiwalu, 
Anna Wojciech. – Jest to wspaniałe świadectwo ich wiary.   

Uczestników festiwalu przywitała dyrektor Renata Sekta, która 
cytując słowa Goethego: „Gdzie słyszy śpiew, tam wejdź, tam dobre serce 
mają…”, wyraziła radość, że w szkole zebrało się tak wiele osób o do-
brych sercach. 

Dzieci i młodzież śpiewająca w chórach i zespołach wokalnych,  
a także soliści prezentowali wybraną pieśń religijną. Repertuar przez 
nich wybrany był zróżnicowany zarówno pod względem treści,  
jak i sfery muzycznej. Młodzi wykonawcy śpiewali pieśni wychwalające 
Boga, propagujące wartości chrześcijańskie w życiu każdego człowieka, 
ale też o wierze, nadziei i miłości. Wszyscy wykonawcy niezależnie 
od grupy wiekowej zaprezentowali wysoki poziom wokalny. Jury do-
strzegło i bardzo wysoko oceniło wykonawców prezentujących utwory  
z własnym akompaniamentem (gitara, saksofon, skrzypce, wiolonczela).  
– Z roku na rok poziom występów rośnie – mówił zachwycony ks. Mieczy-
sław Kroemer, członek jury. – Ten konkurs zachęca do tworzenia muzyki, 
pozwala młodym wykonawcom zaprezentować swoje talenty, a przy tym 
bardzo dobrze się bawić. 

-  Słychać, że w szkołach jest krzewiona kultura muzyki. Usłyszeliśmy 
dzisiaj bardzo dużo znakomitych wykonań – zauważył Szymon Cichoń, 
dyrygent chóru parafialnego, który po raz pierwszy zasiadł w jury ko-
bielickiego konkursu.   

Podczas przerw, przeznaczonych na obrady jury, uczestnicy festiwalu 
chętnie śpiewali słowa popularnej pieśni „Jestem rybakiem Pana”, obra-
zowo pokazując poszczególne jej wersy. Podobnie było podczas występu 
kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, 
którzy na kobielickiej scenie dali żywiołowy koncert. Dzieciaki tańczyły 
i podskakiwały z radością, śpiewając pieśni o Bogu.     

VII Festiwal Piosenki Religijnej przeszedł do historii, ale to, co prze-
żyliśmy w tym dniu - kiedy to łączyła nas wspólna pieśń – pozostanie  
w naszych sercach przez wiele miesięcy.

Sabina Bartecka zd
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Szlachcic, filantrop i miłośnik motoryzacji… 

Tragedia wydarzyła się w 1992 roku na ul. Woźniaka w Bytomiu. 
Dwóch funkcjonariuszy bytomskiej policji wysiadło z radiowozu, by 
sprawdzić, kim są dwaj mężczyźni chowający się za jednym z samocho-
dów dostawczych. Okazało się, że była to próba włamania, a bandyci 
mieli broń maszynową. Gdy zobaczyli policję, zaczęli strzelać. Marek 
Sienicki zginął na miejscu. Sześć kul trafiło go w głowę, jedna w klat-
kę piersiową. Drugi funkcjonariusz cudem uszedł z życiem. Zabójców 
zatrzymano po kilku latach. Jednego w Gliwicach, drugiego w Belgii.

- To była bezsensowna śmierć dobrego człowieka. Byłem poruszony 
tą tragedią, postanowiłem pomóc malutkiemu synkowi zamordowanego 
policjanta - mówi Tadeusz Odlanicki – Poczobutt, mieszkaniec Rado-
stowic. – Postanowiłem ufundować mu książeczkę mieszkaniową. Taka forma 
pomocy wydała mi się najlepsza. Pieniądze wpłacałem regularnie do 2011 
roku, kiedy to Marek junior osiągnął pełnoletniość. 

Przez kilka lat nikt nie wiedział o wpłatach i książeczce. Pierwszą 
osobą, która odkryła tajemnicę filantropa, był ojciec zamordowanego 
policjanta. - Dostałem wtedy od niego zdjęcia malutkiego Marka. Tak 
poznałem tę rodzinę, bo wcześniej poza informacją o tragedii nic o niej nie 
wiedziałem - przyznaje pan Tadeusz. 

22 lipca 2011 roku przekazał książeczkę mieszkaniową synowi 
zabitego policjanta. Syn zabitego policjanta jest już dorosły. Studiuje 
prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszka w Krakowie. Za pomoc 
jest niezwykle wdzięczny. Dar od obcej osoby podniósł całą rodzinę na 
duchu. Za swój piękny uczynek Tadeusz Odlanicki - Poczobutt został w 
2012 roku odznaczony Medalem za Zasługi dla Policji. Przyznał mu go 
minister spraw wewnętrznych.

Pomaganie innym mam we krwi

Sam pan Tadeusz przyznaje, że nie zrobił tego dla pochwał, ale z po-
trzeby serca. Pomaganie innym ma we krwi. Pochodzi z rodu szlacheckie-
go, który datuje się od 1536 roku. – Moi przodkowie byli patriotami, odda-
nymi swojej ojczyźnie. Dziadek Janusz Odrowąż – Pieniążek w czasie Powstania 
Warszawskiego zakupił dla całego pułku AK niezbędne wyposażenie. Moich 
dwóch stryjów było legionistami Marszałka Piłsudskiego. Ojciec pochodzi  
z Kresów Wschodnich, uczył się w słynnej Szkole Podchorążych Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Szkołę ukończył jako prymus, za co dostał od 
prezydenta Ignacego Mościckiego szablę. Starszy jego brat był majorem  
i za osiągnięcia wojskowe otrzymał od marszałka Piłsudskiego 500 hektarów 
ziemi - opowiada. 

Ojciec pana Tadeusza założył w Krakowie Stowarzyszenie Miło-
śników Ziemi Wileńskiej. Był profesorem AGH, znanym naukowcem, 
najstarszym na świecie czynnym geodetą – pracował do 94 roku życia.  

Z Tarnowskich Gór do Radostowic

Pan Tadeusz urodził się w Krakowie. Po ukończeniu studiów na AGH 
jako górnik inżynier zaczął pracować w kopalni „Dymitrów” w Bytomiu. 
- Tu poznałem moją żonę. Teściowie mieszkali przy ul. Woźniaka, tam, gdzie 
rozegrała się ta tragedia - mówi. 

Z żoną zamieszkali później w Tarnowskich Górach, a w 2000 roku 
przenieśli się do Radostowic.  

Tadeusz Odlanicki-Poczobutt od wielu lat działa w województwie 
śląskim jako przedsiębiorca i działacz społeczny. Jako przedsiębiorca był 
dilerem Daewoo i Opla, a od 1990 roku prowadzi przychodnię zdrowia 
w Bytomiu. Jego zmarła w styczniu tego roku żona Bożena Odlanicka 
– Poczobutt była lekarką cieszącą się niezwykłym szacunkiem i uzna-
niem. Uchwałą Rady Miasta w Bytomiu, została patronką jednej z ulic 
tego miasta. Pan Tadeusz wspiera stowarzyszenia i realizowane przez 
nie inicjatywy, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, biznesu oraz bezpieczeń-
stwa. Jest przewodniczącym Kapituły Nagrody Związku Wypędzonych 
z Kresów Wschodnich.

Sabina Bartecka
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Wyróżnienie dla teatru  
z Suszca

Spektakle Teatru Amatorskiego działającego przy 
Związku Górnośląskim Koło Suszec zdobyły wyróżnienie  
w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”. 

Teatr został wyróżniony w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie po-
pularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe”. Przyznanie nagrody 
poprzedzone zostało wizją terenową przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego. Spotkanie z aktorami odbyło się 16 lipca, 
jednak na wyniki konkursu trzeba było poczekać aż do 22 października. 
Czas oczekiwania został wynagrodzony, bo zgłoszone przedsięwzięcie 
zdobyło wyróżnienie! Uhonorowanie laureatów miało miejsce 21 listo-

pada w Sali Sejmu Śląskiego w Kato-
wicach podczas dorocznego „Forum 
Sołtysów Województwa Śląskiego”.

Celem konkursu „Piękna wieś 
województwa śląskiego” jest wspie-
ranie rozwoju wsi przez pobudzenie 
aktywności gospodarczej, kształ-
towanie ładu przestrzennego oraz 
pielęgnowanie środowiska natural-
nego. Konkurs promuje także dzia-
łania związane z zachowaniem tra-
dycji oraz wzmacnianiem poczucia 
tożsamości lokalnej wsi. W tym roku 
w kategorii „Najpiękniejsza wieś” 
zwyciężyła Dąbrowa Zielona. bs

Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że z powo-
dzeniem mogłaby stać się podstawą do nakręcenia filmu.  
O czym byłby ten film? O człowieku, który wyczytał w ga-
zecie o tragedii małego chłopca i przez całe życie zbierał 
mu na mieszkanie. Gdy chłopak dorósł dostał od swojego 
dobroczyńcy niezwykły prezent!

Tadeusz Odlanicki – Poczobutt
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Minister nagrodził projekt 
gimnazjalistów! 

Nagroda internautów dla 
gimnazjalistów 

Odkrywamy talenty 

20 listopada poznaliśmy wyniki konkursu Ministra Spraw 
Zagranicznych na najlepszy projekt zrealizowany w ramach 
ogólnokrajowej akcji „Polska dla wszystkich’’. Nagrodzono 
sześć projektów, w tym także projekt Gimnazjum Publicz-
nego w Kryrach.

W Polsce każdego dnia ok. 500 dzieci rozpoczyna palenie 
papierosów. 19 proc. nastolatków w wieku 13 - 15 lat pali. 
W odpowiedzi na te niepokojące statystyki Stowarzyszenie 
MANKO przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, rozpoczęło 
kampanię „Palenie jest słabe”, kierowaną do gimnazjali-
stów. 

W październiku, Gimnazjum w Kryrach wzięło udział 
w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery „Odkrywam talenty 
swojego dziecka”.

Konkurs „Polska dla wszystkich” odbywający się pod patronatem 
ministra spraw zagranicznych polega na zrealizowaniu tego samego dnia 

w wielu miastach i miasteczkach projektów promujących idee dialogu 
międzykulturowego. Jego celem jest promocja wielokulturowości, tole-
rancji, zapobieganie antysemityzmowi i ksenofobii. Wśród zgłoszonych 
do konkursu projektów znalazły się zarówno programy edukacyjne,  
jak również akcje artystyczne.

Komisja wybrała dwanaście najlepszych projektów, spośród których 
sześć zostało nagrodzonych, a kolejnych sześć otrzymało wyróżnienie. 
Gimnazjum w Kryrach zdobyło nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł 
za akcję „Moc kwiatów”. W jej ramach uczniowie przygotowali baner 
promujący akcję, który został zawieszony na gimbusie, przeprowadzili 
wywiad z mieszkańcami naszej gminy pochodzącymi z innych państw, 
a także wręczali ulotki zachęcające do poparcia akcji na Facebooku oraz 
kwiaty - symbol różnorodności.

Kolejnym ważnym punktem było odwiedzenie grobów niemieckich 
żołnierzy z okresu II wojny światowej, których mogiły znajdują się na 
terenie Kryr. Inspiracją dla uczniów była książka Alojzego Kusia „Znani 
– Nieznani - Bezimienni”. Uczniowie spotkali się z mieszkańcami Kryr, 
którzy do tej pory sprawują opiekę na tymi grobami, wysłuchali ich 
opowieści, zapalili znicze.

W szkole pani pedagog przeprowadziła warsztaty na temat toleran-
cji, a grupa dzieci przedszkolnych wykonała z tej okazji pracę plastyczną.

Gratulujemy!
Sabina Bartecka

Do kampanii zaangażowały się gwiazdy muzyki i sportu. Kampania 
jest realizowana w 5 województwach: małopolskim, śląskim, święto-
krzyskim, podkarpackim i lubelskim. W jej ramach odbyły się spotkania 
edukacyjno – profilaktyczne. Zorganizowany został także konkurs dla 
gimnazjalistów pod hasłem „Palenie jest słabe”, polegający na zespoło-
wym przygotowaniu krótkiego filmiku lub zdjęcia. Miło nam poinfor-
mować, że uczniowie Gimnazjum z Kryr zostali jego laureatami. Zdobyli 
nagrodę internautów. Na filmik przygotowany przez gimnazjalistów 
zagłosowało aż 1421 osób! Laureaci zostali zaproszeni na Galę Finałową, 
która odbędzie się 10 grudnia w Krakowie.  bs

Uczniowie oraz ich rodzice byli zaangażowani w różnego rodzaju 
przedsięwzięcia związane z poradnictwem zawodowym. Celem Tygo-
dnia Kariery było wspieranie i upowszechnianie informacji edukacyjnej 
i zawodowej wśród uczniów kryrskiego gimnazjum. W ramach projektu 
zaprezentowano prace plastyczne, fotografie oraz przygotowaną gazetkę 
szkolną. Dużym zainteresowaniem cieszyło się widowisko szkolne „Niech 
Cię świat zobaczy - czyli talent show”. Podczas tygodnia kariery w szkole 
dużo się działo. Pracownicy Urzędu Pracy w Pszczynie przeprowadzili 
warsztaty dotyczące trendów na rynku pracy i formy wsparcia z powia-
towych urzędów pracy, a pedagog szkolny Karolina Stania na lekcjach 
wychowawczych tłumaczyła uczniom, jak mają znaleźć swoje mocne 
strony. Odbyła się również prelekcja dla rodziców pt. „Marzenia, hobby 
a wybór zawodu” prowadzona przez doradcę zawodowego oraz psycho-
loga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Pszczyny.

Zakończeniem pełnego wydarzeń dnia były zajęcia przeprowadzone 
przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej na temat 
nowych zawodów. 

- Podczas całego tygodnia uczniowie wykazali bardzo duże zaintereso-
wanie i aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach. Bardzo dziękuję  wszystkim 
uczniom i rodzicom za zaangażowanie i udział w projekcie. – mówi Karolina 
Stania, pedagog szkolny. bs
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Suszec przez wieki
W bibliotekach naszej gminy dostępna jest najnowsza 

publikacja Alojzego Kusia „Suszec przez wieki 1326 – 
2013”. 
Monografię, która ukazała się nakładem Urzędu Gminy w Suszcu, 

można wypożyczyć we wszystkich bibliotekach publicznych naszej gmi-
ny. Można też dokonać jej zakupu w bibliotece w Suszcu w cenie 20 zł. 
Placówka zaprasza od poniedziałku do piątku od 9:00 do 19:00.    
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SYLWESTER Z ZESPOŁEM  

DE – FACTO
 

Serdecznie zapraszamy 
na Bal Sylwestrowy  

do Gminnego Ośrodka Kultury  
w Suszcu.

Zapewniamy dobrą zabawę do białego rana,  
wyśmienite jedzenie oraz miłą obsługę.

 
Cena biletu 260,00 zł od pary

Telefon kontaktowy:  604 903 318

Najlepsze kołaczyki,  
jakie jadłam….

Aktywne gospodynie 

Zupa fasolowa, ciaper kapusta, karczek pieczo-
ny, kompot z jabłek i śliwek, swojski fet, a na deser  
kołaczyki z serem, makiem, jabłkiem i posypką oraz 
kakaowa szpajza… Palce lizać!

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudziczce jest organizacją, 
która poprzez swoją prężną działalność organizuje życie 
społeczne w sołectwie. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudziczce zaprosiło swoje 
członkinie na degustację potraw przygotowanych na konkurs 
kulinarny. 

Przy suto zastawionych stołach zasiały członkinie koła, pró-
bując kolejnych dań. - Wszystko mi smakowało. Każda potrawa 
była wyborna, wprost niebo w gębie – chwaliły panie. 

W tym roku koło zorganizowało dla swoich członkiń i nie tylko kulig, 
który odbył się w Pielgrzymowicach. Co roku panie wyjeżdżają na jasełka 
do teatru w Cieszynie, organizują Dzień Kobiet. Ogromną popularno-
ścią cieszy się Babski Comber, podczas którego ponad setka pań bawi 
się w różnych przebraniach przy muzyce i występach artystycznych.  
Dla wszystkich mieszkańców  Rudziczki organizowana również jest biesia-

da karnawałowa. KGW nie zapomina także seniorach, dla których wraz  
z parafią i sołtysem organizuje biesiadę.

Panie jeżdżą do teatru w Cieszynie, poznają zakątki gminy podczas 
rowerowych wojaży oraz udają się na pielgrzymki do: Kalnej, Piekar Ślą-
skich i Lichenia. Są jeszcze wspólne wyjazdy na baseny w Żorach i w Wi-
śle, imprezy na świeżym powietrzu, wyjazdy do kina. Ważnym punktem 
działalności są także dożynki sołeckie, które koło pomaga zorganizować. 

Zarząd KGW wyraża nadzieję, że działalność koła pobudzi jeszcze 
więcej osób do działania, jak również zachęci do wspólnych spotkań  
i wyjazdów mieszkańców Rudziczki oraz Kleszczowa. 

Koło Gospodyń Wiejskich bierze udział  
w projekcie kulinarnym „Z tradycją i sma-
kiem… Kucharzymy, gotujemy, warzymy”, 
organizowanym przez Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Pszczyńska”. 

Trwający od lipca projekt skierowany jest 
do 21 kół gospodyń wiejskich działających 
na obszarze powiatu pszczyńskiego. Jego 
celem jest aktywizacją członkiń KGW oraz 
mieszkańców powiatu, poprzez promocję 
lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Podsu-
mowanie konkursu odbędzie się 27 listopa-
da, w Domu Przyjęć „Markowy” w Porębie. 
Gościem specjalnym będzie znany śląski ku-
charz, Remigiusz Rączka. Wybrane potrawy, 
przygotowane przez gospodynie, znajdą się 
w przepiśniku, który zostanie wydany pod 
koniec roku. Już nie możemy się doczekać! bs 
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Na terenie kopalni
Na terenie pomieszczeń zakładowych przy ul. Piaskowej w Suszcu doszło 
do kradzieży. Nieznany sprawca skradł telefon marki HTC Dezire X, 
znajdujący się w saszetce. Do kradzieży doszło 14 listopada o godz. 7:00.

Porysował auto
13 listopada o godz. 8:30, na parkingu przy szkole w Suszcu, nieustalony 
sprawca porysował ostrym narzędziem karoserię samochodu Renault 
Scenic.

Skradziono audi 
Audi A3 padło łupem złodzieja, 12 listopada o godz. 14:00, na parkingu 
przy kopalni. Straty właściciela wyniosły 40 000 złotych.
Dwa dni później, w tym samym miejscu, zanotowano podobno zdarze-
nie. Kilkanaście minut przed 15:00 ktoś próbował ukraść Golfa. Złodziej 
dostał się do środka i próbował uruchomić silnik, ale nie dał rady. 
Uszkodził jednak stacyjkę. 

Nieudana kradzież
Tym razem się nie powiodło. 13 listopada ok. 12:30, na ul. Wyzwolenia 
w Mizerowie, nieznany sprawca próbował ukraść ponad 100 metrów 
kabla napowietrznego linii telefonicznej. Złodziej odciął kabel, ale łup 
pozostawił. 

Paliła się lokomotywa
15 listopada, ok. godz. 1:30 w nocy, na terenie KWK „Krupiński” doszło 
do pożaru lokomotywy. Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, 
stwierdzili pożar komory silnika w lokomotywie spalinowej. Strażacy użyli 
piany ciężkiej do gaszenia palącej się lokomotywy, schłodzili komorę 
silnika prądem wody, a tlącą się szafę sterowniczą w lokomotywie, ugasili 
przy użyciu gaśnic proszkowych.

KRONIKA POLICYJNA

Wykaz nieruchomości 

Działki w rejonie kopalni 

Do dzierżawy na cele rolnicze

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz działek 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do 
wydzierżawienia, w drodze przetargu na okres powyżej 3 lat. W wykazie 
znajdują się działki o łącznej powierzchni 1,0108 ha, położone w Suszcu,  
w rejonie oczyszczalni ścieków, przeznaczone do rolniczego użytkowania. 
Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1 A – tel. (32) 4493073 lub na 
stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o III przetargu na dzierżawę,   
na okres 10 lat, działek nr 2992/141 i 2927/141, położonych w Suszcu  
w rejonie KWK „Krupiński” – dojazd od ul. Dolnej. Działki przeznaczone są do 
dzierżawy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
pod tereny zabudowy przemysłowej, składy, magazyny. Przetarg odbędzie 
się 20 grudnia 2013 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1 A,  
tel. (32) 4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale 
ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Su-
szec zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę do rolniczego 
użytkowania na okres do 31.10.2018r. nieruchomości gruntowej oznaczonej 
nr działki 109/43 o powierzchni 1,1391 ha położonej w Kobielicach k.m. 
8, w rejonie ul. Zacisze przy granicy z sołectwem Kryry. Przetarg odbędzie 
się 10 stycznia 2014 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 1A  
– tel. (32) 4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl  
w dziale ogłoszenia. 

 Gab. – wielkogabaryty
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Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK)

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości 
zamieszkałych o obowiązku uiszczania zadeklarowanych 
opłat za wywóz odpadów komunalnych do końca każdego 
kwartału.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 czynny jest tylko i wyłącznie 
w środy w godz. 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godz. 
8:00 do 13:00.

Opłatę za IV kwartał (za październik, listopad, grudzień) należy uiścić 
do 31 grudnia 2013 r. Stawka opłaty dla mieszkańców segregujących 
wynosi 8 zł miesięcznie od osoby, natomiast dla mieszkańców niesegre-
gujących – 15 zł miesięcznie od osoby. 

Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy: 15 8456 1019 
2001 00000446 0002. W tytule zaznaczamy: „Opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości, z której są odbierane 
odpady, rok i kwartał”.  

Urząd Gminy Suszec   

Odpady komunalne przywiezione do punktu są odbierane przez 
pracownika tylko w wyznaczone dni. W pozostałe dni tygodnia PSZOK 
jest nieczynny. Każdy, kto dostarcza swoje odpady do punktu, powinien 
u odbierającego pracownika potwierdzić swoją tożsamość.

Mieszkańcy, pozostawiający odpady komunalne przed ogrodze-
niem, utrudniają dostęp do punktu selektywnej zbiórki, powodując  
zanieczyszczenie obejścia PGK. Takie zachowanie generuje dodatkowe 

koszty związane z posprzątaniem terenu, co może mieć wpływ na pod-
wyższenie stawki opłat od mieszkańca za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

W punkcie przyjmowane są następujące odpady komunalne: pa-
pier - worek niebieski, tworzywa sztuczne - worek żółty, opakowania 
wielomateriałowe - worek biały, szkło - worek zielony, metal  - worek 
czarny, odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście) - worek 
brązowy oraz zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt  elektryczny  
i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne  odpady wielkogabarytowe  
w ilości nie większej niż 50 kg rocznie na jedną osobę, odpady budowla-
ne i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na jedną osobę, chemikalia.

W punkcie zbiórki można również otrzymać worki do segregacji.
Zakazuje się porzucania odpadów komunalnych pod bramą oraz 

w obejściu PGK!

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
W HALI SPORTOWEJ

Szkolenie narciarskie podczas ferii
W pierwszej połowie grudnia będzie można zapisać się na szkolenie  

w narciarstwie zjazdowym pt. „Pierwszy raz na nartach”, które planowane 
jest na drugi tydzień ferii zimowych. Szkolenie narciarskie organizowane 
przez GZOiS Suszec adresowane jest do dzieci klas I-VI szkół podstawowych 
z Gminy Suszec, które chcą rozpocząć przygodę z narciarstwem zjazdowym.  
Odbędą się 3 wyjazdy w dniach: 27, 28 i 29 stycznia.

Zajęcia będą prowadzone w kilkuosobowych grupach z instruktorem. 
Dodatkowo zapewniamy uczestnikom sprzęt narciarski na czas szkolenia. 
Więcej informacji ukaże się na stronie www.hala-suszec.pl 

Informujemy także, że w drugim tygodniu ferii, Gimnazjum w Radostowi-
cach organizuje 6 - dniowy obóz narciarski. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Młodych miłośników białego szaleństwa, zarówno tych początkujących, 
jak i zaawansowanych zachęcamy do zapoznania się ofertą.

Turnieje siatkówki i futsalu dla młodzieży

Salka fitness – dodatkowa godzina

Zapraszamy do udziału w Młodzieżowym Turnieju Piłki Siatkowej, któ-
ry odbędzie się 28 grudnia, oraz Młodzieżowym Turnieju Futsalu, który 
zaplanowano na 27-29 grudnia. Zapisy przyjmowane są do 23 grudnia  
do godz. 10:00 na adres e-mail: mk@hala-suszec.pl w temacie wpisujemy 
„siatkówka” lub „futsal”, w treści podajemy planowany skład drużyny, kapita-
na i nazwę drużyny. W turnieju mogą wziąć zawodnicy w wieku 15 - 24 lata. 
W każdej drużynie dopuszcza się dwóch „grających opiekunów”, mogących 
nie spełniać górnej granicy wiekowej, ale sprawujących opiekę nad swoją 
drużyną. Regulamin na stronie www.hala-suszec.pl 

Zapraszamy na zajęcia z instruktorem w każdy poniedziałek i środę. Zaję-
cia rozpoczynają się o godz. 18:00, 19:00 i na prośbę ćwiczących dodatkowo 
o godz. 17:00.

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat,  
na sportową rywalizację ze Świętym Mikołajem.

W programie:
wyścigi | strzał na bramkę | skoki | wspinaczka | tor przeszkód

Hala Sportowa 
Suszec

8 grudnia 2013 r. 
godz. 15:00

Każdy uczestnik powinien posiadać wygodny strój  
i buty do konkurencji sportowych.
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* 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

ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014. 
Zainteresowanych nauką gry na instrumentach 
klawiszowych zapraszamy na zajęcia w każdy  

pon. od godz.14:00 - 18:00.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 2124491.

Ognisko 
Muzyczne 

działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suszcu

OFERTA 
ZIMOWA

- POKARM DLA PTAKÓW
- PYZY DLA PTAKÓW

- KARMNIKI
- SÓL NA ŚLISKIE NAWIERZCHNIE
- CHOINKI W DONICACH, CIĘTE  

(jodła, świerk, sosna)

Centrum Ogrodnicze BRACIKI
ul. Pszczyńska | 43-267 SUSZEC

TEL. 609-55-66-65


