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Orkiestra wielkich serc w Suszcu

Ruszają zebrania:
W lutym i marcu odbędą się zebrania wiejskie oraz zebrania
strażackie w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Poniżej
harmonogramy zebrań.

wiejskie
Kryry – 9 lutego,
godz. 11:15, remizo - świetlica,

Radostowice – 11 lutego,
godz. 17:00, szkoła podstawowa,

Rudziczka – 12 lutego,
godz. 17:00, remizo - świetlica,

Kobielice – 18 lutego,
godz. 17:00, szkoła podstawowa,

Mizerów – 19 lutego,

Wspaniała zabawa na
balu przebierańców

strażackie
Kryry – 8 lutego,
godz. 17:00, remizo - świetlica

Rudziczka – 9 marca,
godz. 14:00, remizo – świetlica

Mizerów – 15 marca,
godz. 17:00, remizo - świetlica

Suszec – 16 marca,
godz. 14:00, GOK

godz. 17:00, remizo - świetlica,

Suszec – 23 lutego,
godz. 10:30, GOK - sala widowiskowa.

Prawie 200 dzieci bawiło się na balach przebierańców zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

Nowiny Suszeckiej Gminy

AKTUALNOŚCI

Opłaty adiacenckie – czy coś się zmieni?
Zasady realizowania opłat adiacenckich reguluje ustawa z 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami. Powinny one być (a czy są?) istotnym
źródłem dochodów gminy, możliwością rekompensaty przez samorząd
terytorialny kosztów ponoszonych na rozwój nieruchomości. Mają one
charakter publiczno-prawny. Tak jak inne opłaty, oczywiście, budzą one
wiele wątpliwości co do ich istnienia, wielkości, sposobu naliczania.
Wyróżniamy 3 rodzaje opłat adiacenckich z tytułu:
- podziału nieruchomości,
- scalenia i podziału nieruchomości,
- budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
Aby opłaty mogły zaistnieć, muszą być spełnione m.in. następujące warunki:
- musi być podjęta Uchwała Rady Gminy o wysokości stawki opłaty
adiacenckiej,
- musi nastąpić wzrost wartości nieruchomości,
- musi być zatwierdzony podział nieruchomości decyzją ostateczną,
- musi nastąpić stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości
do urządzeń infrastruktury technicznej albo warunków do korzystania
z wybudowanej drogi.
Opłaty adiacenckie nie mogą wynosić więcej niż:
- 30 proc. od wzrostu wartości nieruchomości zaistniałej wskutek podziału,
- 50 proc. od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu scalenia i podziału,
- 50 proc. od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu wybudowania
urządzeń infrastruktury technicznej.
W Gminie Suszec kwestie opłaty adiacenckiej regulują uchwały
Rady Gminy.
Z tytułu podziału nieruchomości:
1. Uchwała Rady Gminy Suszec Nr XXXV/88/294/2005 z dnia 24
listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
nieruchomości.
2. Uchwała Rady Gminy Suszec nr XLVIII/83/418/2010 z dnia 21
października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/88/294/2005
Rady Gminy Suszec z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Suszec
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
Uchwała ta została podjęta, aby zmniejszyć stawkę procentową z 30 proc.
na 20 proc.
Z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej:
1. Uchwała Rady Gminy Suszec Nr XV/93/112/2007 z dnia 20 grudnia
2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 22 poz.
519 w dniu 08.02.2008 r. i weszła w życie 14 dni od czasu ogłoszenia.
Wszystkie opłaty adiacenckie (a także renta planistyczna) są zawsze
efektem uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego.
Przekształcenia w planie terenów pod zabudowę rodzi konieczność
wykupienia terenów pod drogę, wykonanie tej drogi, budowę wodociągu,
kanalizacji itd.
Rodzi się pytanie: Kto ma za to płacić? Czy za dobra, do których dostęp uzyskała tylko określona część mieszkańców, których status terenów
się zmienił, mają zapłacić wszyscy pozostali. Bardzo wielu mieszkańców
nie posiada w ogóle gruntów, a teren pod działkę musi sobie kupić.
Ponadto duża część, pomimo że grunty posiada, to nie może uzyskać
zgody ministra na odrolnienie tych gruntów (III klasa i lepsza), a co za
tym idzie przekazać również działek dzieciom oraz uzyskać znacznego
wzrostu wartości swoich gruntów. Oni są w tym przypadku szczególnie
pokrzywdzeni. Innym problemem są inwestorzy czy osoby fizyczne, którzy realizują swoje cele na gminnych działkach, a będący podatnikami
podatku dochodowego w innych gminach. Nie przysparzają gminie docho-

dów, żądają infrastruktury.
W przeszłości, gdy uzbrajano wieś w wodociąg, gaz czy inne media
mieszkańcy stowarzyszali się i sami budowali media własnym kosztem,
wnosząc określone opłaty. Dziś to w gminie wszyscy mieszkańcy są obarczeni kosztami inwestycyjnymi w nowe tereny budowlane (budowa dróg,
kanalizacji…). Będąca na naszym rynku monopolistą energetyka, gdy składamy wniosek o przyłącze, to w zależności od odległości i mocy itp. zawsze
żąda opłaty przyłączeniowej praktycznie tylko zezwalającej na włączenie do
sieci. Mieszkaniec - inwestor na własny koszt wykonuje dodatkowe przyłącze, po czym daje solidnie zarobić przedsiębiorstwu, korzystając z energii.
Pozostałe media niestety nie tylko nie dają zarobić, ale przede wszystkim
oprócz wysokich nakładów na budowę, wymagają również dużych pieniędzy na utrzymanie z gminnego budżetu. Są jednak granice których żadnej
gminie nie wolno przekroczyć. Może się stać tak, że gmina nie będzie dążyła do uchwalenia nowych planów przestrzennych, przekształcać swoich
terenów na budowlane, bo nie będzie stać jej na konieczne inwestycje
w tych terenach, a których domagają się mieszkańcy. W większości krajów
bogatych kosztem budowy praktycznie wszystkich mediów i części infrastruktury są w całości obciążeni inwestorzy. To oni partycypują w kosztach.
W Niemczech stosowanie tej opłaty nie rodzi żadnych emocji. Problem
w tym, że u nas jest ona postrzegana jako niesprawiedliwa (czy tak rzeczywiście jest?). Prawda jest taka, że u nas wpływy z pobieranej obecnie opłaty
adiacenkiej są wręcz symboliczne w stosunku do inwestycji, które gmina
realizuje. Gminne kosztowne inwestycje wynikające z nowo zbrojonych
terenów w niezbędną infrastrukturę są praktycznie w całości pokrywane
z podatków przedsiębiorców i mieszkańców. Należy sobie postawić pytanie co się stanie gdy braknie tak wielkiego płatnika podatku jak kopalnia?
Można mieć i mamy wiele pretensji, a odczuwamy to na każdym kroku do
ustawodawcy. Zamysł ściągania daniny (opłat adiacenckich), aby gminy nie
pogrążały się w braku pieniędzy na rozwój inwestycyjny, jest bowiem zbyt
skomplikowany i uczynił całą procedurę pobierania tych opłat niezrozumiałą. Mieszkaniec nie czuje jej sensu, odczuwa to jako kolejny podatek, który
gdzieś ląduje w gminnej kasie, ma poczucie niesprawiedliwości. Na pewno
gdyby te pieniądze trafiały do gminnego funduszu na rozwój terenów inwestycyjnych (tak jak to jest w innych krajach), oczywiście wspomaganych
w miarę możliwości z innych pieniędzy gminnych, to inne byłoby odczucie
mieszkańców. Stawka powinna być z góry określona, objąć bezwzględnie
wszystkich, czytelna i sprawiedliwa. Nie powinna rodzić konsternacji, strachu, niezrozumienia, nieporozumień itp. A że prawo obowiązujące skłania
do takich refleksji, świadczy różne podejście i w wielu przypadkach nieskuteczne do tych opłat w poszczególnych gminach. Obecnie znikomy zysk
z opłat dla gminy podważa ich sens, a wynika przede wszystkim z tego, że
jest to proces kosztowny. Ponoszone koszty na rzecz rzeczoznawcy, administracyjne itp. wypaczają sens tych danin. Gmina, zgodnie z prawem, ma
bezwzględny obowiązek naliczania opłat. Inaczej jest narażona na zarzut
uszczuplenia finansów publicznych. Te i inne problemy są przekazywane
wyższym władzom ustawodawczym i wierzę, że niedługo zrodzi się nowa
ustawa, która logicznie unormuje te problemy.
Jeżeli opłata adiacencka ma istnieć, to jej naliczenie nie powinno wiązać
się z kosztami dla gminy (bez opłaty dla rzeczoznawców, administracji itd.)
Uzyskane dochody w 100 proc. powinny tylko i wyłącznie służyć rozwojowi
infrastruktury, aby mieszkaniec, który będzie musiał ponieść jakąkolwiek
opłatę z tego tytułu, czuł się faktycznym uczestnikiem inwestycji, czy odczuwał wzrost wartości nieruchomości. Gdy obecne prawo się nie zmieni to
wiele gmin, których budżety są niskie nie będzie stać na uchwalanie planów
przestrzennych, a w już uchwalonych będzie ograniczać infrastrukturę itd.
Czy o to chodzi?

Uwaga!
Informacje na temat opłat adiacenckich można znaleźć
na stronie www.suszec.pl w zakładce opłaty adiacenckie.
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Oczyszczalnia ścieków zostanie rozbudowana
Radni podjęli decyzję i postanowili rozbudować oczyszczalnię ścieków w Suszcu. 16 stycznia w sali posiedzeń urzędu gminy odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji
Rady Gminy, które otworzył i prowadził przewodniczący
Andrzej Urbanek.
W posiedzeniu uczestniczył wójt gminy Marian Pawlas oraz Andrzej
Polok - konsultant wójta w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Radni
postanowili spotkać się, aby podjąć ostateczne decyzje w sprawie modernizacji oczyszczalni. Do tej pory odbyły się bowiem cztery spotkania, ale żadne
z nich nie przyniosło konkretnych decyzji.
Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu 2012 r. Zaproszono na nie
doktora Jana Sikorę, który przedstawił dwie drogi rozwoju gospodarki
wodno – ściekowej: w pierwszej kolejności remont istniejącej oczyszczalni
(koszt 500.000 zł), a następnie rozbudowę oczyszczalni ze zwiększeniem jej
wydajności, do przepustowości 660 m sześc. na dobę.
Drugie spotkanie odbyło się w październiku 2012 r. Zaproszono na nie
Jacka Pustelnika, prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji S.A. Pojawił się wtedy pomysł, aby modernizację gminnej
oczyszczalni powiązać z oczyszczalnią KWK „Krupiński”. Postanowiono rozeznać możliwości techniczne połączenia oczyszczalni za pomocą kolektora
tłocznego. Oczyszczony ściek miałby w całości trafić do zakładu przeróbczego,
gdzie zostałby wykorzystany do procesów technologicznych przeróbki węgla.
Trzecie spotkanie odbyło się w listopadzie 2012 r. z udziałem projektanta
rozbudowy oczyszczalni. Przedstawiono radnym projekt techniczny, który
zakładał rozbudowę oczyszczalni do wydajności 1300 m sześc. na dobę.
Wartość kosztorysowa projektu opiewała na 40 mln zł, ale faktyczny koszt po
przetargu może zostać zmniejszony do 20 – 30 mln zł. Z uwagi na wysokie
koszty inwestycji, podtrzymano wniosek o powiązaniu gospodarki ściekowej
w gminie z oczyszczalnią znajdującą się na KWK „Krupiński”.
Czwarte spotkanie odbyło się w marcu 2013 r. Zaproszono na nie
Andrzeja Poloka, niezależnego fachowca w zakresie budowy oczyszczalni.
Stwierdził on, że modernizacja istniejącej oczyszczalni jest konieczna. Zapoznano się ze wstępną kalkulacją budowy kolektora tłocznego do oczyszczalni
przy KWK „Krupiński. Rozwiązanie takie wydawało się uzasadnione pod
względem ekonomicznym i technicznym.
Podczas piątego spotkania, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek zaznaczył, że nie można dłużej czekać i trzeba podjąć decyzję w sprawie
rozwiązania gospodarki ściekowej w gminie. Wójt Marian Pawlas poinformował, że gmina uzyskała 1,7 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej
oraz 1,8 mln zł z WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej), na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej
w Kryrach – zrealizowany zostanie odcinek do ulicy Łoskutowa. - Obecnie
koszt oczyszczenia metra sześciennego ścieków wynosi 18 - 19 zł – mówił wójt.
- Najlepsze i najtańsze rozwiązanie to budowa kanalizacji zbiorczej na terenach,

gdzie istnieje w miarę zwarta zabudowa. Na terenach o rozproszonej zabudowie
pozostaje rozwiązywanie problemów ściekowych poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni lub gromadzeniu ścieków w szczelnych szambach. Należy zrobić
wszystko, aby koszty ścieków zmalały.
Remont konieczny od zaraz
Oczyszczalnia gminna, znajdująca się na terenie PGK, wymaga gruntownego remontu. Gospodarka osadowa jest prowadzona nieefektywnie,
najprawdopodobniej dno zbiornika jest zanieczyszczone, ponieważ brakuje
tam napowietrzania. Wyczyszczenie zbiornika jest niemożliwe, bo nie można
na jakiś czas zamknąć oczyszczalni, z uwagi na brak zapasowego zbiornika.
W okresie kilkunastu miesięcy gmina jest w stanie wybudować zbiornik awaryjny, który w okresie późniejszym może służyć jako zbiornik stabilizacji osadów, aby nie było trzeba wywozić ich beczkami. Gmina posiada odpowiedni
teren, pozwolenie na budowę oraz projekt. - Należy zacząć budowę jeszcze
w bieżącym roku. W tym wypadku budowa kolektora tłocznego na kopalnię
obecnie nie jest konieczna – podkreślił konsultant Andrzej Polok, zwracając
uwagę, że oczyszczalnia kopalniana nie jest gotowa w tej chwili na przejęcie
ścieków z terenu całej gminy, a tylko z jej części.
Dla Kobielic i Radostowic planuje się wykonać tzw. punkty zrzutu ścieków
z beczek, aby zminimalizować koszty związane z dowożeniem. Wójt poinformował radnych, że na budowę oczyszczalni można uzyskać dofinansowanie
z WFOŚiGW w wysokości 8 mln zł, pożyczka w połowie jest umarzalna. - Na
środki unijne nie mamy szans, ponieważ gmina nie może wykazać się efektem
ekologicznym. Gmina nie spełnia wymagań aglomeracji, czyli 120 mieszkańców
na 1 km sieci – mówił wójt. - W naszej gminie wskaźnik ten wynosi maksymalnie 60 mieszkańców na 1 km sieci. Dofinansowanie w obecnej, jak i przyszłej
edycji unijnej mogą uzyskiwać te gminy, te inwestycje, które są efektywne. U nas
z efektywnością, ze względu na istniejącą zabudowę, nie jest dobrze. Dlatego
trzeba szukać rozwiązań i realizować temat kanalizacji ze szczególną rozwagą,
a by jej koszty były w stanie udźwignąć domowe budżety.
Według wstępnego kosztorysu pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni
będzie kosztował 10,9 mln zł, z czego 7 mln zł wyniosą roboty ziemne.
Będzie to najdroższa i najtrudniejsza część budowy. Dzięki inwestycji jednak
wydajność oczyszczalni wzrośnie na tyle, że zabezpieczy potrzeby całej gminy.
Modernizacja i zwiększenie mocy przerobowej oczyszczalni jest konieczne. Rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku daje szansę nas poprawę gospodarki
ściekowej w gminie. Do końca marca można składać wnioski o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Spotkanie zakończyło się głosowaniem. Wszystkie komisje Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowały rozpoczęcie inwestycji rozbudowy oczyszczalni.
Wybudowane zostaną najbardziej niezbędne obiekty i urządzenia pozwalające zwiększyć przepustowość oczyszczalni do 1700 m sześc. ścieków na
dobę. Wyrażono także sugestię, by nie zaniechać pomysłu budowy kolektora
łączącego oczyszczalnię PGK z oczyszczalnią KWK „Krupiński”. bs

Nowe opłaty na rzecz spółki wodnej

22 stycznia odbyło się walne zgromadzenie delegatów
Gminnej Spółki Wodnej.
Uchwalono następujące stawki składek członkowskich:
- 16 zł od 1 ha użytków rolnych,
- 16 zł od posesji niezabudowanej o powierzchni do 1 ha,
- 31 zł od posesji zabudowanej o powierzchni poniżej 1 ha, niepodłączonej
do kanalizacji sanitarnej,
- 26 zł od posesji zabudowanej o powierzchni poniżej 1 ha podłączonej
do kanalizacji sanitarnej,
- 30 zł od stawów hodowlanych czynnych za każdy ha lustra wody,
- 200 zł od prowadzonej działalności gospodarczej i usługowej, takiej jak:
sklepy, bary, pijalnie, zakłady fryzjerskie, przetwórnie warzyw i owoców,
rzeźnie oraz szklarnie i produkcja pieczarek.
Opłaty na rzecz spółek wodnych podlegają zasadom ordynacji podatkowej, a więc należności z tego tytułu mają charakter podatku i mogą być

ściągane w trybie egzekucyjnym z doliczeniem odsetek ustawowych. Składki
i inne świadczenia na rzecz spółek wodnych mają charakter daniny publicznej i nie można ich uniknąć.
W trakcie zgromadzenia Zarząd Gminnej Spółki Wodnej złożył podziękowanie wójtowi gminy Marianowi Pawlasowi oraz Radzie Gminy za wsparcie finansowe przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy stanu gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy Suszec.
Ważne!
Działanie spółek wodnych reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze
zm. oraz statut spółki). Nadrzędnym celem Gminnej Spółki Wodnej
w Suszcu jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych, cieków
wodnych bez osiągania zysków. Cel ten zapisany został w statucie spółki.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców o aktywne uczestnictwo w działalności spółki wodnej.
Urząd Gminy Suszec
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WYDARZENIA

17 stycznia odbyła się uroczystość
upamiętniająca 69. rocznicę „marszów śmierci”
„Marszami śmierci” została nazwana ewakuacja więźniów z obozów koncentracyjnych w 1944 i 1945 roku. Największy
marsz, jaki odbywał się na ziemiach polskich, prowadził z Auschwitz – Birkenau do Wodzisławia Śląskiego. Więźniowie
musieli pokonać 63 kilometry. Jego trasa prowadziła przez Suszec.

zdj. bs

Uczczono pamięć pomordowanych więźniów

zdj. bs

zdj. bs

W uroczystościach uczestniczyli m. in. wicewojewoda śląski Piotr Spyra, starosta
pszczyński Paweł Sadza i wójt gminy Marian Pawlas

zdj. bs

W naszej gminie z wyczerpania i mrozu zmarło 21 osób.
Ich ciała zostały złożone w zbiorowej mogile w lesie Łęg
w Suszcu. Dla uczczenia pamięci pomordowanych ofiar hitlerowskiego terroru pod pomnikiem w Łęgu co roku spotykają
się kombatanci, młodzież szkolna oraz pszczyńskie Kurkowe
Bractwo Strzeleckie. W tym roku w uroczystościach uczestniczył także wicewojewoda śląski Piotr Spyra, starosta powiatu
pszczyńskiego Paweł Sadza, wicestarosta powiatu pszczyńskiego Grzegorz Nogły. Władze naszej gminy reprezentował
wójt Marian Pawlas oraz sołtys Suszca Tadeusz Paszek.
Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. – Ten marsz był czymś niewyobrażalnym, czymś,
co w kategoriach ludzkich jest niepojęte – mówił Piotr Spyra.
– Więźniowie byli pędzeni w pasiakach, często bez butów, kiedy
wiadomo było już, że Niemcy przegrali wojnę.
– Z Oświęcimia gnali tych ludzi, w okrutny sposób, bestialski… Mordowali po drodze… A mieszkańcy pomagali uciekinierom, jak tylko mogli. Musimy pamiętać o tych wydarzeniach,
trzeba o nich mówić – apelował wójt Marian Pawlas.
Wśród osób, które przyszły oddać hołd zamordowanym
więźniom, była Emilia Pieczka. – W „marszu śmierci” szła
moja wujenka. Pomagała iść kobiecie w ciąży, ale hitlerowcy ją
zastrzelili. Wujenka miała więcej szczęścia, przeżyła, wróciła zaraz
po wojnie – opowiadała. – My wróciliśmy z obozu kilka miesięcy
wcześniej. Zostaliśmy wywiezieni do obozu pracy w Niemczech za
pomoc więźniom oświęcimskim. Nosiliśmy im chleb i ziemniaki.
Tata zostawiał pod obozem furmankę z jedzeniem, aby więźniowie mieli co zjeść. Ktoś o tym doniósł i esesmani nas zabrali.
Zostaliśmy rozdzieleni. Ja razem z 3 - letnim bratem i 9 - letnią
siostrą trafiliśmy do obozu pod Berlinem. Rodzice jeszcze w inne
miejsce. Wiele tam przeżyliśmy i ledwo ocaleliśmy. Uratowali nas
Rosjanie, którzy wyzwolili obóz 4 lutego o 3 w nocy. Przyrzekłam
mamie, że każdego roku, właśnie w tym dniu pójdę na cmentarz,
aby pomodlić się i zapalić znicze. Słowa dotrzymałam.
Obchody zakończyły się oddaniem honorowej salwy ku
czci poległych przez członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Sabina Bartecka
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Jest nas coraz więcej!
Mamy dobrą wiadomość: liczba urodzeń w naszej gminie systematycznie wzrasta. W 2013 roku padł rekord!

zdj. archiwum

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w Urzędzie Gminy w Suszcu
zarejestrowano 177 aktów urodzeń. W naszej gminie urodziło się prawie
tyle samo chłopców, co dziewczynek (89 chłopców, 88 dziewczynek).
Podobnie jest w całym kraju. Od kilku lat demografowie obserwują wzrost
urodzeń chłopców.
Nie tak dawno na jednego mężczyznę „przypadały” dwie kobiety.
Teraz sytuacja zaczyna się odwracać. Wśród dzieci i młodzieży do 20 lat
dominują chłopcy. Dopiero w późniejszym wieku te różnice wyrównują się,
z przewagą na rzecz kobiet w wieku średnim i starszym. Na dzień 31 grudnia
ubiegłego roku naszą gminę zamieszkiwało 5762 mężczyzn i 5962 kobiety.
Jednocześnie od kilku lat systematycznie rośnie liczba urodzeń. Według
demografów, dzieje się tak dlatego, że na potomstwo decydują się pary
z wyżu demograficznego. Ubiegły rok był pod tym względem wyjątkowy
dla naszej gminy, bo urodziło się aż 177 dzieci. To rekord w historii gminy!
W 2013 roku 170 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński. Z prowadzonych rejestrów wynika, że młode pary na zawarcie związku
małżeńskiego wybierają najczęściej miesiące z literą „r”. W rankingach
miesięcy wygrywa czerwiec, sierpień i wrzesień. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się luty.

Co jeszcze ciekawego wynika z urzędniczych statystyk?
Chłopcy urodzeni w ubiegłym roku najczęściej noszą imiona: Jan, Jakub,
Szymon i Kacper (po 5 osób). Wśród córek prym wiodą Julie (8), Leny (7),
Marty (5) i Zofie (4). Do łask wracają stare, polskie imiona jak: Kazimierz,
Antoni, Bartosz, Klara, Marianna, Urszula i Krystyna. Nie oznacza to jednak,
że rodzice w 2013 roku nie decydowali się na bardziej oryginalne imiona.
I tak urzędniczki zarejestrowały m.in. Huberta, Joachima, Sarę, Kornelię.
Teoretycznie rodzice mogą dać dziecku na imię jak tylko chcą. Ale to teoria. Przepisy dokładnie określają, że imię nie może być ośmieszające, musi
określać płeć dziecka i nie może być w formie zdrobniałej. bs

Stan ludności w poszczególnych sołectwach gminy w latach 2007 – 2013:

Zgony według sołectw
w 2013 roku:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Suszec

4.152

4.238

4.294

4.300

4.331

4.367

4.365

Kobielice

12

Rudziczka

1.160

1.184

1.228

1.276

1.289

1.308

1.362

Kryry

22

Kryry

1.352

1.351

1.350

1.382

1.400

1.415

1.425

Mizerów

9

Mizerów

1.386

1.388

1.402

1.412

1.437

1.453

1.456

Radostowice

16

Kobielice

1.255

1.274

1.338

1.350

1.375

1.407

1.420

Rudziczka

14

Radostowice

1.596

1.607

1.641

1.640

1.664

1.673

1.696

Suszec

38

10.901

11.042

11.253

11.360

11.496

11.623

11.724

Razem

111

Razem

Urodzenia według sołectw w 2013 roku:

Urodzenia i zgony w latach 2008 – 2013:
Urodzenia
Zgony

2008

2009

2010

2011

2012

2013

125

167

162

148

154

177

91

60

63

85

89

111

Najpopularniejsze imiona żeńskie: Julia, Lena, Marta, Zofia.
Najpopularniejsze imiona męskie: Jan, Szymon, Jakub, Kacper.

Kobielice

24 (13 chłopców, 11 dziewczynek)

Kryry

33 (20 chłopców, 13 dziewczynek)

Mizerów

17 (10 chłopców, 7 dziewczynek)

Radostowice

22 (11 chłopców, 11 dziewczynek)

Rudziczka

22 (12 chłopców, 10 dziewczynek)

Suszec

59 (23 chłopców, 36 dziewczynek)

Razem

177 (89 chłopców, 88 dziewczynek)

KRONIKA POLICYJNA
Złodziej w salonie gier
30 - latek z Suszca został zamknięty w salonie gier po
tym, jak zaczął grać skradzionymi wcześniej pieniędzmi. Jego
zatrzymanie było możliwe dzięki odwadze dwóch kobiet.
Do zdarzenia doszło 20 stycznia. Mężczyzna wyważył drzwi do salonu gier w Suszcu i włamał się do budynku, gdzie znajdowały się maszyny
do gier losowych. Przeszukał pomieszczenie. Część znalezionych pieniędzy wrzucił do maszyn. W tym momencie zastała go pokrzywdzona.
Przyszła do punktu wraz ze swoją znajomą. Kobiety wykazały się dużą
odwagą. Pośpiesznie zatrzasnęły drzwi od środka, pozostając wewnątrz
sam na sam ze sprawcą.

Mężczyzna oddał im resztę pieniędzy, prosząc jedynie o to, żeby
nie powiadamiały policji. Panie jednak zachowały zimną krew do końca
i wezwały na miejsce policyjny patrol.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. O jego dalszym
losie zdecyduje prokurator i sąd. Zgodnie z kodeksem karnym, mężczyźnie może teraz grozić nawet 10 lat więzienia.

Ukradł wódkę

Nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi balkonowych włamał się
do domu jednorodzinnego. Zabrał pieniądze z torebki damskiej oraz
4 butelki wódki. Kradzież miała miejsce 17 stycznia o godz. 18:00 na
ul. Wielodroga w Suszcu.
Info: KPP Pszczyna
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KULTURA

zdj. bs

zdj. bs

Wspaniała zabawa na
balu przebierańców
Tego dnia na parkiecie spotkali się między innymi piłkarze i kowboje, razem tańczyli
piraci z wróżkami i księżniczkami, a czarownice tańczyły z gwiazdami rocka. W czasie
ferii zimowych, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował bale przebierańców w Suszcu
i Mizerowie.

zdj. bs

Karolinka Zieleźnik z Mizerowa
jako mała biedroneczka

zdj. bs

zdj. bs

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla naszych milusińskich. Bal przebierańców to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele dni. Dlatego też wielką radość można było zobaczyć w oczach dzieci, gdy prezentowały swoje barwne stroje. Na balu pojawił się Zorro, był też Batman,
a na parkiecie pląsały księżniczki w długich powłóczystych sukniach. Były też wróżki, motylki, biedronki
i wiele innych. Wszystkie dzieci wyglądały uroczo. A było ich w sumie na dwóch balach ponad 200!
Dla dzieci przygotowano tańce przy rytmach wesołej, skocznej muzyki. Zabawa była przeplatana
wieloma konkursami, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Atrakcją była wata cukrowa, a dużym zainteresowaniem cieszył się kącik malowania dziecięcych buziek. Nic więc dziwnego, że zabawa była wspaniała
i przysporzyła dzieciom wiele radości. bs

Przygotowano konkurencje dla dzieci i towarzyszących im rodziców

zdj. bs

zdj. bs

Urocze rodzeństwo: Kacperek i Paulina Tomeccy

Wszystkie dzieci bawiły się wyśmienicie
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Dzieci z Suszca w rozgrywkach rejonowych
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszcu przygotowują
się do rozgrywek rejonowych, odbywających się w ramach
Turnieju Gier i Zabaw Sportowych.
Aby dostać się do rejonu, reprezentacja Suszca musiała najpierw
wygrać zawody gminne, a następnie eliminacje powiatowe z udziałem
szkół ze Studzienic, Czarkowa, Goczałkowic i Golasowic. Suszczanie byli

zdj. archiwum

zdj. archiwum

najlepsi i będą reprezentować powiat pszczyński w zawodach na szczeblu
rejonowym.
Będą musieli zmierzyć się w wielu konkurencjach sprawdzających
sprawność i szybkość. Czekają ich: biegi ze skokami, rzuty do celu oraz
różne sztafety.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Walentynki w bibliotece
Filia biblioteczna w Mizerowie zaprasza wszystkich
chętnych – dzieci, młodzież i dorosłych – do uczestnictwa
w warsztatach, które 14 lutego o godz. 17:00 odbędą
w remizo - świetlicy w Mizerowie.
Zajęcia poprowadzi Barbara Szweda, która pokaże uczestnikom
zajęć, jak wykonać walentynkowe serce z papierowej wikliny. Serce
można będzie podarować ukochanej osobie lub zawiesić je w oknie.
Zapisy i informacje: 32/4488692 (GBP w Suszcu) lub 32/2122093
(Filia nr 3 w Mizerowie).

Wyjazd na
Dni Furmańskie
na Słowację
1 marca, w miejscowości Novot` na Słowacji po raz
kolejny odbędą się „Dni Furmańskie”.
Impreza ta, organizowana
już po raz dziesiąty, cieszy się
corocznie wielkim powodzeniem. Świętują na niej przede
wszystkim hodowcy i miłośnicy
koni, leśnicy i drwale.
Władze Gminy Novot` serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Suszec do udziału
w tej imprezie. Zostanie zorganizowany bezpłatny transport autokarem na trasie Suszec – Novot`
- Suszec.
Wyjazd odbędzie się 1 marca o godzinie 7:00 z parkingu przy
ul. Szkolnej w Suszcu (Plac Odnowy), powrót planowany w godzinach wieczornych.
Zapisy przyjmowane będą telefonicznie pod nr 32 449 30 68 lub
osobiście w Urzędzie Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, pokój nr 1 (parter)
w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego br.
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania wyjazdem (gdy liczba osób zgłoszonych przewyższy ilość miejsc w autokarze) pierwszeństwo będą miały
osoby, które jeszcze nie brały udziału w wyjeździe na Dni Furmańskie.
Przy zgłoszeniu należy podać numer PESEL oraz adres zameldowania
(niezbędne do ubezpieczenia).
Uczestnicy wyjazdu muszą zabrać ze sobą dokument tożsamości,
upoważniający do przekroczenia granicy oraz odpowiednią ilość gotówki
(euro). Na miejscu funkcjonować będą stoiska gastronomiczne.
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WYDARZENIA

Śladami Św. Karola Boromeusza
do spotkania z Janem Pawłem II

zdj. archiwum

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie autorskie z ks.
Piotrem Zegrodzkim, emerytowanym proboszczem parafii
św. Barbary w Górze.
Ksiądz Piotr jest rodowitym Ślązakiem,
urodzonym w 1939 r. w Kryrach. W 1964 r.
ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. Pracował m.in. jako wikary
w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie.
W latach 1980 - 2004 był proboszczem parafii
św. Barbary w Górze, koło Pszczyny.
To społecznik, laureat plebiscytu „Człowiek
Roku 2009”, dziejopisarz i zbieracz zapomnianych historii: redaktor parafialnej gazetki „List
Św. Karol Boromeusz

Konkursy zdrowotne
14 stycznia Urząd Gminy w Suszcu ogłosił konkursy
ofert na realizację czterech programów zdrowotnych dla
mieszkańców.
W tym roku realizowane będą programy profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa, lakowania zębów, profilaktyki chodu, szczepienia przeciw meningokokom z grupy C. Programy te przeprowadzane są w naszej gminie
od 2012 roku i cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
Z programu profilaktyki dysfunkcji kręgosłupa skorzystało w ubiegłym roku 108 mieszkańców. Program jest przeznaczony dla osób
w wieku 20 – 55 lat.
Dużym zainteresowaniem cieszył się program profilaktyki chodu,
przeznaczony dla osób powyżej 55 lat. Skorzystały z niego 52 osoby,
które brały udział w specjalnych ćwiczeniach m. in. na bieżni i równoważni. Z możliwości bezpłatnego lakowania zębów skorzystało 96 osób,
a ze szczepienia przeciw meningokokom grupy C – 111 dzieci i młodzieży. Szczepienia są przeznaczone dla dzieci w wieku 2 lat i młodzieży
w wieku 14 lat. W tych dwóch grupach wiekowych ryzyko zakażenia jest
największe, a jego skutki najpoważniejsze.
Programy będą realizowane również w tym roku. Powinny ruszyć
w lutym lub w marcu, jak tylko zakończy się procedura wyboru wykonawców. bs

parafialny”, autor „Kroniki Parafialnej” oraz wielu publikacji drukowanych
w oficynie przy Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. Opisał m.in. „Krzyże
i kapliczki przydrożne w Górze”, „Organizacje społeczne w życiu parafii św.
Barbary w Górze”, napisał monografię „Z dziejów Góry koło Pszczyny”, czy
„Moja mała ojczyzna”.
Okazją do spotkania z niezwykłym kapłanem i miłośnikiem historii będzie najnowsza publikacja księdza. Właśnie na rynku wydawniczym ukazało
się studium historyczno - pastoralne „Śladami Św. Karola Boromeusza do
spotkania z Janem Pawłem II Wielkim”. W książce opisywana jest wizytacja papieża, ówczesnego kardynała Karola Wojtyły w kościele w Kryrach
i wspomnienie o patronie św. Karolu Boromeuszu.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 lutego o godz. 18:00 w remizo - świetlicy w Kryrach. Po spotkaniu będzie można zakupić książkę.
Serdecznie zapraszamy!

Jubileusze małżeństw
– czekamy na zgłoszenia
Serdecznie zapraszamy pary małżeńskie, posiadające stałe miejsce
zameldowania w gminie Suszec, które przeżyły w jednym związku
małżeńskim 50, 55 lub 60 lat, na corocznie organizowaną uroczystość
z okazji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego. Zainteresowane pary
małżeńskie, chcące uczestniczyć w uroczystości organizowanej przez
Urząd Stanu Cywilnego, proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty
do końca lutego (pokój numer 9, I piętro, tel. 32/ 449-30-65).
Informacja dotyczy par, które zawarły związek małżeński w 1954 r.,
1959 r. i 1964 r.

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy rodzinie,
przyjaciołom, sąsiadom
oraz członkom Amatorskiego Zespołu Teatralnego
za udział w jubileuszowej mszy św.
z okazji rocznicy ślubu, a także ks. Józefowi Wieczorkowi,
służbie liturgicznej i organiście
za pięknie przeprowadzone nabożeństwo.

ISKRA – trwa nabór
do kolejnego projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszczu informuje
o trwających pracach nad projektem systemowym „ISKRA
- aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec” na lata 2014 - 2015.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.
W minionym roku w projekcie uczestniczyło 12 osób. Wzięli oni udział
w warsztatach i szkoleniach, które podniosły ich kwalifikacje zawodowe.
Aktualnie trwa nabór do kolejnej edycji projektu na lata 2014 - 2015.
Wszystkie chętne osoby prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Suszcu, tel. (32) 44 93 083.
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Anna i Władysław Kine
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. biskupa Tadeusza Szurmana
zwierzchnika Diecezji Katowickiej
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.
Wiernym i rodzinie składamy
wyrazy współczucia.
Przewodniczący Rady Gminy Suszec
Andrzej Urbanek

Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

OGŁOSZENIA

Rozlicz się z podatku
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych. To
my decydujemy, jak rozliczyć się z urzędem skarbowym.
Mamy do wyboru trzy sposoby: osobiście, listem poleconym
i elektronicznie.

Wyślij zeznanie drogą elektroniczną
Warto przesłać deklarację, informację o dochodach oraz zeznania
roczne drogą elektroniczną – poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl.
Spróbuj! Jest to łatwiejsze niż myślisz, a zaoszczędzisz czas i pieniądze.
Na portalu dostępne są interaktywne formularze podatkowe wraz
z instrukcją dotyczącą ich wypełnienia i przesłania do odpowiedniego
organu podatkowego. System sam dokonuje obliczeń rachunkowych
na podstawie wprowadzonych danych, co eliminuje błędy oraz wizyty
związane z wyjaśnianiem i poprawianiem deklaracji.

Możesz zostawić PIT osobiście
Mieszkańców, którzy chcą rozliczyć się w formie tradycyjnej, informujemy, że aktualne druki zeznań, wzorem lat ubiegłych, można pobrać
na parterze Urzędu Gminy Suszec.

Wypełnione zeznanie można zostawić:
• bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie czynnym:
		
poniedziałek: 7:00 – 18:00,
		wtorek – piątek: 7:00 – 15:00
		29 kwietnia (wtorek) i 30 kwietnia (środa): 7:00 – 18:00
• w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
12 marca i 9 kwietnia od godz. 7:30 do 14:30.

Możesz PIT wysłać pocztą
• listem poleconym za opłatą pocztową na adres:
Urząd Skarbowy w Pszczynie,
ul. 3 Maja 4, 43-200 Pszczyna

Pamiętaj!
Zeznania należy złożyć do 30 kwietnia 2014 r.
Wpłat można dokonać:
• na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Pszczynie, nr konta:
NBP O/O Katowice Nr 20101012123060302223000000,
• w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku
Urzędu Skarbowego w Pszczynie czynnej:
poniedziałek: 7.30 – 16.30
wtorek – piątek: 7.30 – 13.30
29 i 30 kwietnia: 7.00 – 17.00

Ważne!
Pracodawcy są zobowiązani do wystawienia druku PIT - 11
dla pracowników (zawierającego m. in. informację o osiągniętych
dochodach) do końca lutego 2014.
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Wyjazd na Międzynarodowe
Targi FERMA

Urząd Gminy Suszec organizuje dla mieszkańców gminy
wyjazd na Międzynarodowe Targi FERMA Atlas Arena Łódź.
Wyjazd nastąpi 28 lutego o godz. 6:00 z Placu Odnowy Wsi w Suszcu
(parking przy szkole). Zapisy przyjmowane są do 14 lutego w Referacie
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy
Suszec, w pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu, tel. 32 4493067, 4493066.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dzierżawa nieruchomości

Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę do
rolniczego użytkowania na okres do 31.10.2018 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 777/18 o powierzchni 0,2946 ha, położonej
w Radostowicach k.m. 2, w rejonie ul. Czarkowskiej i Dworcowej. Przetarg
odbędzie się 4 marca 2014 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.

Przetarg na dzierżawę działek
do rolniczego użytkowania
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę do
rolniczego użytkowania na okres do 31.10.2018 r. działek gruntowych
oznaczonych nr 441/36, 444/39, 450/43, 447/40, 453/44, 457/46
o powierzchni łącznej 1,0108 ha, położonych w Suszcu k.m. 6, w rejonie
oczyszczalni ścieków w Suszcu. Przetarg odbędzie się 26 lutego 2014 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.

Wykazy nieruchomości
Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykazy działek
gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do
wydzierżawienia do rolniczego użytkowania w drodze przetargu na okres
powyżej 3 lat. W wykazach znajdują się grunty położone w sołectwach:
Kobielice, Rudziczka, Mizerów, Suszec i Radostowice. Bliższe informacje
można uzyskać w pok. nr 1 A, tel. (32) 4493073 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Przyjmowanie wniosków
na dopłaty do paliwa
Od 1 do 28 lutego, można składać w sekretariacie Urzędu
Gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski można otrzymać w referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa (pokój nr 3) lub pobrać ze strony internetowej
www.minrol.gov.pl.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. Przed
złożeniem wniosku należy uzgodnić powierzchnię użytków rolnych
w referacie podatkowym.

Dodaj swoją firmę do gminnego katalogu
Urząd Gminy w Suszcu zachęca firmy do umieszczania
danych w tworzonym właśnie „Katalogu Firm”.
Informator jest cennym źródłem informacji o lokalizacji oraz zakresie działalności podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie
gminy.
Zamieszczenie informacji w katalogu jest bezpłatne. Planowane jest
wydanie katalogu w formie drukowanej broszury, ale wydanie będzie

zależeć od zainteresowania przedsiębiorstw, a dokładniej od ilości zebranych zgłoszeń.
Zainteresowani przedsiębiorcy powinni wypełnić „Formularz zgłoszeniowy”, który znajduje się na stronie www.suszec.pl, i odesłać go
pocztą elektroniczną na e-mail: promocja@suszec.pl, faksem na nr 32/
449 30 51 lub mogą go dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Suszcu,
ul. Lipowa 1, pok. nr 1.
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OGŁOSZENIA

Warto wiedzieć
Stare meble, lodówkę czy opakowania z resztkami farb
po remoncie można dostarczyć do punktu selektywnego
zbierania odpadów.
Każdy z nas co jakiś czas robi porządek w garażu lub piwnicy, musi
pozbyć się starej pralki, telewizora, części samochodowych, przeterminowanych środków czystości, zużytych świetlówek czy starych farb użytych
do malowania mieszkania.
W takiej sytuacji zastanawiamy się, co zrobić z niepotrzebnymi
przedmiotami. Można zaczekać na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i wystawić starocie przed dom. Taka okazja może jednak zdarzyć
się dopiero za kilka miesięcy. A nam zwykle zależy na tym, żeby rupieci
pozbyć się jak najszybciej. Właśnie w tym celu w Suszcu powstał punkt
selektywnego zbierania odpadów. Znajduje się on na terenie PGK
w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2.
Do punktu właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie dostarczać następujące odpady komunalne:
worek
niebieski

worek
żółty

worek
biały

worek
zielony

worek
czarny

worek
brązowy

papier

tworzywa
sztuczne

opakowania
wielomateriałowe

szkło

metal

odpady ulegające
biodegradacji
(np. trawa, liście)

Ponadto do punktu można przywieźć:
* 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 budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na
jedną osobę,
* chemikalia.

Uwaga!
Punkt jest czynny dwa razy w tygodniu:
- w środy od godz. 10:00 do 18:00,
- w soboty od godz. 8:00 do 13:00.
W punkcie można również otrzymać worki do segregacji.
Nie należy zostawiać odpadów przed bramą, trzeba poczekać
na pracownika obsługi i jemu przekazać przywiezione przez nas niepotrzebne przedmioty.
Przeterminowane lekarstwa i farmaceutyki należy wrzucać
do oznakowanego kubła znajdującego się w Aptece Św. Stanisława
w Suszcu.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
pojemnik/kubeł

worek niebieski

wrzucamy odpady zmieszane,
których nie da się wysegregować,
w tym m. in. odpady kuchenne nie
nadające się do kompostowania,
środki higieny osobistej, pampersy, popiół, stłuczone szkło,
porcelanę

worek żółty

worek biały

worek zielony

tworzywa sztuczne:
papier, tektura,
opróżnione butelki typu
opakowania
kartony, gazety,
PET (najlepiej
wielomateriałoczasopisma,
zgniecione), plastikowe: opróżnione
katalogi, broszury, we zakrętki, butelki po kartony po mleku,
zeszyty, książki płynach, niezabrudzone
sokach
folie, reklamówki foliowe

worek czarny

worek brązowy

niestłuczone szkło metal: opróżnione
kolorowe i białe: puszki po napojach,
puste słoje bez
owocach, konserpokrywek
wach, narzędzia
i szklane butelki, metalowe i inne mekufle szklane
talowe przedmioty

odpady: trawa,
liście, odpady
z pielęgnacji
ogrodu

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec w 2014 r.
Mieszkańcy Gminy Suszec!
Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów. Jednocześnie informujemy, że wywóz opdadów komunalnych będzie się odbywał raz w miesiącu
(dwa razy w tygodniu budynki wielorodzinne przy ul. Piaskowej w Suszcu). Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję lub,
jeżeli to niemożliwe, bezpośrednio przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić o 6:00 rano w dniu wywozu lub wieczorem dnia poprzedzającego. Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach.
EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka S.J.
ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 30 645
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Rejon
Ulica - zmieszane
Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska,
Kocankowa, Krzywa nr parz. 2-38, Ks. Żydka, Łączna, Malinowa, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka
Radostowice 2 Graniczna, Pszczyńska od nr 178
Kobielice 1
Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa nr niep. 1-39 i od nr 40 wszystkie, Księżycowa, Łanowa,
Pańska, Pochyła, Pszczyńska nr 148-177, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Stara
Droga, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona
Kobielice 2
Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Sportowa, Topolowa, Zacisze
Suszec 1
Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa,
Pszczyńska nr 41-147 , Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia do nr 62, Złota
Suszec 2
Astrów, Baranowicka, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlesie, Kopcowa,
Ks. Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzów, Ogrodowa, Pawła Godźka, Piaskowa,
Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna od nr 79, Tulipanów
Suszec 3
Brzozowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Ludwika
Witoszy, Miła, Modrzeniowa, Na Grabówki, Okrężna, Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, Skryta, Środkowa, Św. Jana, Wiosenna,
Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa
Kryry
F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa,
Pocztowa, Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia nr 63-207
Miezrów
Boczna, Borki, Dworska, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska,
Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia od nr 208
Rudziczka
Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa,
Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska do nr 27, Pogodna, Słowików, Spółdzielcza,
Strażacka, Szkolna do nr 78, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka, Wąska
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Rejon
Ulica - zmieszane
Radostowice 1 Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa
nr parz. 2-38, Ks. Żydka, Łączna, Malinowa, Orzechowa, Porębska, Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga,
Studzienka, Wrzosowa, Wysoka
Radostowice 2 Graniczna, Pszczyńska od nr 178
Kobielice 1
Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa nr niep. 1-39 i od nr 40 wszystkie, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pochyła,
Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona
Kobielice 2
Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pszczyńska nr 148-177, Stara Droga, Sportowa, Topolowa,
Zacisze
Suszec 1
Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Srebrna, Wielodroga, Złota
Suszec 2
Astrów, Blękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Mleczarska, Mokra,
Narcyzów, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna od nr 79, Tulipanów
Suszec 3
Brzozowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Ludwika Witoszy, Miła,
Modrzeniowa, Okrężna, Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Skromna, Skryta,
Środkowa, Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska, Żwirowa
Suszec 4
Baranowicka, Na Grabówki, Pawła Godźka, Pszczela, Pszczyńska nr 41-147, Wyzwolenia do nr 62
Kryry
F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa, Rolnicza,
Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia nr 63-207
Miezrów 1
Borki, Dworska, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nowowiejska, Potoczek, Prosta,
Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia od nr 208
Miezrów 2
Boczna, Lipki, Nadrzeczna
Rudziczka 1
Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia, Pszczyńska do nr 27, Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna do nr 78, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka,
Rudziczka 2
Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska
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Młodzi sportowcy w akcji
Biegi, skoki, rzuty do celu, wspinaczka i pokonywanie
przeszkód, czyli wszystko to, co potrafi wykonać kilkuletnie
dziecko. 12 stycznia w hali sportowej w Suszcu zainaugurowano program „Młodzi sportowcy” dla dzieci w wieku
3 - 6 lat.

19 stycznia, w hali sportowej w Suszcu odbyły się II Halowe Piłkarskie Derby Suszca.
W turnieju mogli startować tylko mieszkańcy Suszca, reprezentujący
poszczególne ulice lub dzielnice tego sołectwa. Warunkiem udziału
w rywalizacji było posiadanie w składzie drużyny graczy w wieku powyżej 35 lat.
Taki wymóg spełniły cztery drużyny: Sikowiec, Grabówki, Stary
Suszec i Centrum. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”,

W czasie zawodów dzieci bawiły się doskonale

zdj. archiwum

Halowe derby
Suszca

zdj. archiwum

Tego dnia hala sportowa była areną zmagań i rywalizacji przedszkolaków. Przez ponad godzinę, 60 maluchów z przedszkoli i oddziałów zerowych uczestniczyło w rozmaitych konkurencjach sportowych.
- Większość konkurencji nie sprawiła żadnych problemów tak wysportowanym maluchom – przyznaje Marek Kret, kierownik hali.
W trudniejszych chwilach nieodzowna okazała się pomoc rodziców, którzy wspomagali swoje pociechy w pokonywaniu sportowych
przeszkód. Niektóre maluchy, nie patrząc na regulamin, miały swój
oryginalny sposób na pokonanie toru przeszkód. Wszak, najważniejsze
było dobiegnięcie do celu!
W tych zawodach zwycięzcami były wszystkie dzieci, bo pokazały
ducha walki i dały z siebie wszystko. Dlatego każdy uczestnik otrzymał z
rąk wójta Mariana Pawlasa i jego zastępcy Czesława Smusza pamiątkową odznakę młodego sportowca.
- Zajęcia mają zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu przez
najmłodszych mieszkańców naszej gminy – podkreśla Marek Kret. - Ważne
jest to, aby nie tylko młodzież i dorośli, ale także maluchy mogły korzystać
z hali sportowej w Suszcu.
Już teraz zapraszamy maluchów oraz ich rodziców na drugie sportowe spotkanie, które odbędzie się 16 lutego o godz. 15:00 w hali
sportowej w Suszcu. Zabieramy ze sobą wygodny strój i obowiązkowo
obuwie zmienne oraz dobry humor.

dzięki czemu nie było wątpliwości, która drużyna była w najlepszej
dyspozycji tego dnia. Okazała się nią drużyna Centrum, która wygrała
wszystkie mecze, strzelając 15 bramek i nie tracąc żadnej. Potwierdziła
tym samym, że zeszłoroczna wygrana nie była przypadkiem. Na drugim
miejscu uplasował się Stary Suszec z dwoma wygranymi i jedną porażką.
Ostatnie miejsce na podium wywalczył Sikowiec, a ostatnią lokatę zajął
zeszłoroczny wicemistrz - Grabówki.
Nagrody indywidualne trafiły także w ręce zawodników Centrum.
Najskuteczniejszym piłkarzem został Marcin Palarczyk, któremu aż
6 razy udało się pokonać bramkarza i zdobyć cenne punkty dla swojej
drużyny. Najlepszym bramkarzem okazał się Mateusz Bąk.
W pozostałych drużynach najskuteczniejsi zawodnicy to: Dawid
Kowalczyk - Stary Suszec (5 bramek), Patryk Kumor - Sikowiec
(3 bramki), Kamil Mikołajec - Grabówki (3 bramki).
Wyniki:
Sikowiec - Grabówki

3:1

Stary Suszec - Centrum

0:3

Sikowiec - Stary Suszec

2:3

Grabówki - Centrum

0:9

Sikowiec - Centrum

0:3

Grabówki - Stary Suszec

4:5

Zwycięski skład Centrum:
Mateusz Bąk
Sebastian Palarczyk
Marcin Palarczyk
zdj. archiwum

Jacek Mikołajec
Dominik Mikołajec
Tomasz Mikołajec
Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych zawodników

Sławomir Granek
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CIEKAWOSTKI I OGŁOSZENIA

Nagroda dla uczennicy
Aleksandra Szkołda zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkursie
Dziennikarsko - Fotograficznym pod hasłem „Wspomnienia z wakacji”.
W konkursie wzięło udział 33 uczniów z 9 placówek oświatowych z terenu
powiatu pszczyńskiego. Celem konkursu było promowanie wszelkich form turystyki, umiejętności fotograficznych oraz twórczych. Patronat nad konkursem objęli
starosta pszczyński i burmistrz Pszczyny.
Aleksandra Szkołda została nagrodzona w kategorii uczniów szkół podstawowych. Gratulujemy sukcesu zdolnej uczennicy. bs

zdj. archiwum

Aleksandra Szkołda została nagrodzona
w Powiatowym Konkursie Dziennikarsko - Fotograficznym

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