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Nowy Spektakl „ENIGMY”
Młodzież z teatru Emigracji Niespokojnych Dusz
„ENIGMA” nie zwalnia tempa. Po cieszącym się popularnością spektaklu „Gdyby Harry…” przyszedł czas na kolejny
projekt. Przy okazji spotkania opłatkowego, które odbyło
się w grudniu w GOK-u, młodzi artyści zaprezentowali
nowy spektakl – „O zwierzakach”, oparty na utworach
danuty Wawiłłow. Ciekawa, bardzo bogata scenografia,
lekka, zabawna treść, przyciągająca zwłaszcza młodszych

widzów, a także bardzo dobra interpretacja wierszy, sprawiają, że spektakl „O zwierzakach” ogląda się z prawdziwą
przyjemnością. Młodzi aktorzy, występujący tym razem
w zupełnie innych rolach, prezentują spektrum swoich
artystycznych możliwości. Wszyscy, którzy jeszcze nie
widzieli najnowszego przedsatwienia „ENIGMY”, mogą nadrobić zaległości 14 stycznia. Wówczas w GOK-u odbędzie
się kolejny spektakl. Zapraszamy.
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Budżet 2018
Gdyby popatrzeć na dochody, to wydawałoby
się, że nie jest tak źle. Jednak obecne budżety gmin,
w tym także nasz, wizualnie, bo w takich kategoriach to trzeba ocenić, zwiększają dotacje z świadczeń „500+”. Dla gminy są to pieniądze znaczone
i mogą zostać wydane tylko dla rodzin. Są to pieniądze na konkretny cel i nie zmienią rzeczywistej
sytuacji finansowej samorządu. W naszej gminie
zwiększają dochody o ponad 8 mln złotych.
Generalnie nasze dochody spadły i to drastycznie, za sprawą przekazania do SRK kopalni „Krupiński” i zaprzestania wydobycia. Ta sytuacja będzie
trwać, a nasze dochody dalej będą spadać, jeżeli
chodzi o podatki od tego przedsiębiorstwa. Tej dziury w budżecie, podobnie jak to się stało w innych
gminach po likwidacji zakładów górniczych, nie załata w długim czasie niestety nikt. Smutne jest to, że
decyzja o likwidacji dotyczy kopalni o udokumentowanych bogatych złożach. Ostatnio Jastrzębska
Spółka Węglowa zresztą wystąpiła o koncesję na
otwory badawcze w obecnym obszarze górniczym
KWK „Krupiński”, na który to była już wydana koncesja w przeszłości. Ten wniosek może blokować te
złoża i uniemożliwić działania powstałej na kopalni Spółce Pracowniczej w pozyskaniu inwestorów
(a tacy się pojawili), aby wznowić wydobycie. Nie
czarujmy się – ze względu na duże pokłady zalegającego pod Suszcem węgla koksowego, prędzej czy
później ktoś po nie sięgnie – tak jak w przypadku
obecnie reaktywowanego „Dębieńska” (w przeszłości poddanego likwidacji). Tylko dlaczego to ma
się odbyć kosztem mieszkańców, tak jak to było
w przypadku likwidacji innych kopalń w naszym
kraju? O ile pracownikom kopalni zaproponowano
zatrudnienie w innych kopalniach lub płatne urlopy
górnicze, to kompletnie pozostawiono na lodzie, bo
w takich kategoriach to trzeba traktować, lokalny
samorząd i mieszkańców oraz firmy i wielkie rzesze
pracowników tych firm, którym ta kopalnia również
przez wiele lat dawała pracę.
Dlatego w dalszym ciągu będziemy toczyć
batalię o reaktywację kopalni ze względu na duże
straty – i to nie tylko dla gminy, ale i dla całego regionu. Chodzi nie tylko o wpływy do budżetu gminy,
z których można finansować wydatki nieobciążające
mieszkańców, ale i zatrudnienie, które po obecnym
przejściu boomu spowodowanego środkami unijnymi, stanie się niedługo kolejnym problemem. Ponadto dlaczego nasza młodzież ma szukać chleba na
obczyźnie? Ważnym i bardzo znaczącym wydatkiem
w przypadku naszego budżetu jest oświata. Przy
obecnej subwencji i sytuacji demograficznej, tak
jak w przeszłości, nie ma szans na pokrycie w peł-

ni wydatków oświatowych. Te stale były i muszą
być uzupełniane z innych środków. W tym roku
subwencja otrzymana od państwa to 14 534 884
zł, natomiast wydatki oświatowe to 23 884 595 zł.
Subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenia,
które przekracza ją 16 mln zł. Różnica dla każdego,
jak widać, jest znacząca i musi być uzupełniona innymi środkami z podatków, a te się już znacznie
obniżyły i gdy nie zmieni się sytuacja, dalej się będą
obniżać (kopalnia „Krupiński”). Oczywiście wszystkie zobowiązania wynikające z Karty Nauczyciela
i utrzymanie obiektów muszą mieć zapewnione
finanse. Jak zwykle, zawsze trudno znaleźć jakiekolwiek środki na podwyżkę dla najmniej zarabiających
pracowników obsługi, których jednak będziemy się
starać w ciągu roku szukać w budżecie w ramach
istniejących możliwości, gdy dochody bieżące będą
odpowiednie, bo tylko z nich można to sfinansować.
Obecnie dochody bieżące praktycznie pokrywają
się z wydatkami bieżącymi.
Przy malejących dochodach i rosnących wydatkach problemem stają się nie tylko inwestycje,
ale też dotacje do Ośrodka Kultury, utrzymanie remizo-świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, dopłaty
do ścieków, itd. gdy dochody bieżące w stosunku
do wydatków maleją. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Inwestycje w roku 2018 całkowicie
będziemy realizować z nadwyżki finansowej z lat
ubiegłych. Dotychczas – i jest to sytuacja trwająca
od lat 70-tych – zawsze dochody z kopalni nie tylko przyczyniały się do pokrycia dużej części bieżących potrzeb, ale i finansowania inwestycji. Zakład
górniczy również zapewniał całej rzeszy naszych
mieszkańców i okolicznych gmin pracę, przyczyniając się do zapewnienia ludziom możliwości utrzymania rodzin i przeznaczenie znacznych środków
w inwestycje prywatne. W całej gminie widać to
nie tylko jeżeli chodzi o inwestycje samorządowe,
ale i te poczynione przez mieszkańców. Wielkim
zastrzykiem dla Urzędu Gminy w ostatnich latach
było pozyskiwanie znacznych środków unijnych.
I tak tylko w latach 2013-2017, kiedy pozyskano
ponad 14 mln zł, co przyczyniło się do znacznego polepszenia infrastruktury drogowej, szkolnej,
sportowej, dalszej rozbudowy kanalizacji i wielu
innych mniejszych inwestycji. Warto wspomnieć,
że Gmina również nie poniosła żadnych kosztów
(oprócz współfinansowania projektu) przy przebudowie drogi wojewódzkiej DW935. Inwestycja
była sfinansowana całkowicie ze środków unijnych
i budżetu marszałka, a koszt był niebagatelny, bo
wyniósł ponad 40 mln zł.

Obecnie niestety, jeżeli chodzi o środki unijne,
możemy liczyć tylko na dofinansowanie do inwestycji w energię odnawialną, termomodernizację
obiektów gminnych, centrum przesiadkowego
i częściowo kanalizacji w obszarze wyznaczonej
aglomeracji. Takie priorytety ustalono odgórnie.
W tym roku dofinansowanie unijne jest planowane na poziomie 1 930 000 zł. Będzie realizowana
termomodernizacja szkoły w Kryrach, co powinno
znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku, które
są największe ze wszystkich szkół. Dofinansowaniem
objęta będzie budowa oświetlenia hybrydowego
(paneli słonecznych z wiatrakiem) w wybranych
punktach gminy. Czekamy również na rozstrzygnięcie rozpatrzenia naszego wniosku, złożonego
wiosną 2017, dotyczącego dalszej rozbudowy kanalizacji w Kryrach. Oczekujemy otrzymania dofinansowania około 4 mln w okresie dwuletnim. Na
dobrej drodze jest nieodpłatne przejęcie oczyszczali
ścieków przy KWK „Krupiński” od JSW S.A. To powinno być korzystne dla gminy i odciążyć ją z potencjalnych kosztów rozbudowy obecnej oczyszczalni.
Liczymy w tym wypadku na przychylne podejście
władz Spółki, co udowodniły już podpisaniem listu
intencyjnego w tej sprawie. Oczywiście będą realizowane kolejne inwestycje drogowe, w ramach
posiadanych możliwości, zgodnie z wykazem zadań
inwestycyjnych. Z ważniejszych inwestycji kubaturowych warto wspomnieć rozpoczęcie projektowania przedszkola dla 8 oddziałów w Suszcu przy
ulicy Szkolnej, co jest zadaniem bardzo pilnym ze
względu na obecne potrzeby. Realizacja tego projektu powinna nastąpić jak najszybciej. Nie mniej
ważną inwestycją będzie dobudowa dwóch klas
w szkole w Rudziczce, co rozwiąże problemy związane z likwidacją gimnazjum w Suszcu i powstania
w tej miejscowości 8 klas.
Podsumowując, można stwierdzić, że jak na
możliwości i problemy, zaplanowany budżet jest
realny do realizacji. Dalej będziemy czynić starania,
aby zwiększyć dochody. Razem z Powiatem uzyskaliśmy dofinansowanie do całkowitej przebudowy
ulicy Wyzwolenia, łączącej obydwie drogi wojewódzkie. Koszt inwestycji jest szacowany na 6 mln zł.
Gmina Suszec partycypuje w kosztach w wysokości
1,5 mln zł. Jest to jedna z inwestycji drogowych, na
które można, składając dobry wniosek, uzyskać dofinansowanie ze względu na priorytet, gdyż droga
ta łączy dwie drogi wojewódzkie. Tylko drogi spełniające takie kryteria mogą startować w konkursach
i starać się o środki zewnętrzne, tylko na takie drogi
istnieje jeszcze szansa uzyskania dofinansowania.
Wójt Marian Pawlas

Podwyżka opłaty nieunikniona
Nałożone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów obowiązki na gminy w zakresie
segregacji odpadów oraz rosnące koszty gospodarowania odpadami w kraju, w tym znaczny wzrost
kosztów przetwarzania odpadów komunalnych
w regionalnych instalacjach (RIPOK) i podwyższenie opłat za korzystanie ze środowiska sprawiają,
że znacznie wzrastają koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wysokość opłat
miesięcznych w gminach po rozstrzygnięciu przetargów w roku 2017 wynosi znacznie powyżej 13
złotych od osoby, z tendencją mocno wzrostową,
co niestety nie napawa optymizmem.
W naszej gminie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów dotychczas zajmowała się firma EKO.
Gmina dokonując analizy sytuacji rynkowej zapobiegła tej drastycznej zmianie, która już nastąpiła
w wielu gminach i przedłużyła do końca stycznia

2018 r. umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartą z firmą EKO w 2015 r.,
po cenie wynikającej z przetargu z 2015 roku. Był
to maksymalnie możliwy termin przedłużenia umowy, na który zgodziła się firma EKO. Była to jedyna
możliwość pozostawienia przez jak najdłuższy okres
opłaty na dotychczasowym poziomie – tj. 8 zł od
osoby za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie z nieruchomości zamieszkałych.
Gmina Suszec w październiku 2017 r. ogłosiła na
kolejny okres, zgodnie z prawem i koniecznością,
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. Do przetargu przystąpiły dwa
przedsiębiorstwa – EKO z siedzibąw Rybniku oraz
REMONDIS oddział w Sosnowcu. Najkorzystniejszą
ofertę, w kwocie 5 320 650,24 zł, złożyła działająca
dotychczas na naszym terenie firma EKO, natomiast
oferta firmy REMONDIS była wyższa o pół miliona
złotych. Oferty te obejmują świadczenie usług od-

bioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez okres 3 lat. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że od lutego bieżącego roku miesięczna
opłata naszej gminy za te usługi wynosić będzie 147
795,84 zł. W celu zbilansowania kosztów systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi istnieje
konieczność dostosowania opłaty uiszczanej przez
mieszkańców do stawki wynikłej z przetargu. Ponadto system ten musi również rekompensować
koszty gminy wynikające z modernizacji punktu
selektywnej zbiórki odpadów, obsługiwanego przez
przedsiębiorstwo EKO.
Szczegółowe wyliczenia wykazują, że opłata
za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy musi wzrosnąć o około 5 zł
od osoby do 13 zł i to jest minimum, które wynika
z ceny uzyskanej w przetargu. Nie wlicza się w to
kosztów administracji i wyposażenia PSZOK. Zamierzamy jednak podnosić tę kwotę sukcesywnie, aby
nie spowodować jej gwałtownego wzrostu. Opłaty
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za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny muszą jednak ulec gwałtownej podwyżce,
gdyż mieszkańcy niesegregujący odpadów komunalnych podwyższają koszty ich zagospodarowania.
Przy obecnym systemie, jeśli się nie zmieni
diametralnie świadomość, szczególnie konsumpcyjna, to rynek odpadów komunalnych na pewno
niejednokrotnie nas zaskoczy – i to zwiększeniem
kosztów w kolejnych latach. Wytwarzane odpady
stwarzają duże problemy, trafiając do instalacji ich
przetwarzania, a zmieszane są wręcz ich zmorą.
Obecny system niestety jest bardzo wygodny dla
producentów wprowadzających na rynek swoje
wyroby i niektórych firm śmieciowych. Producenci
nie ponoszą żadnych kosztów za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych, które
stanowią lwią część śmieci trudnych do utylizacji.
Z kolei my, mieszkańcy, te „śmieci” kupujemy, a gdy
mamy płacić za ich utylizację, to niezadowolenie za
wysokie opłaty kierujemy do gmin.
A tak naprawdę bez zmiany zachowań producentów, nas konsumentów, każdego z nas, firm
śmieciowych, a szczególnie bez opracowania i ścisłego wdrażania polityki rozwoju idei gospodarki
odpadowej dla całego kraju w obiegu zamkniętym,
wpadniemy niedługo w „spiralę śmierci”, jak w przypadku „smogu”. Zmiany systemowe, a szczególnie
zachowania naszej populacji, są niezbędne, a ich
rychłe nadejście jest mocno pożądane. Dodatkowo
żadna selektywna zbiórka i budowa świadomości
społecznej – nawet najbardziej zaawansowana –
na nic się nie zdadzą, jeżeli odpady po segregacji
nie dostaną drugiego czy trzeciego życia, zostaną
z powrotem użyte jako surowce do produkcji ciepła w ekologicznym systemie lub przetworzone na
nowe towary. Bez obiegu zamkniętego i nadania
mu preferencji, wszystkie inne działania będą pozorne, tak jak dotychczas. Odpadów nie wystarczy
tylko zebrać, ale trzeba przestrzegać ścisłego reżimu ich zagospodarowania, utylizacji, recyklingu.
Weźmy choćby oddzielną zbiórkę popiołu. To daje
nie tylko duże oszczędności dla przyrody, ale i dla
kosztów jego utylizacji. Zmieszany z odpadami innymi i nimi zanieczyszczony, nadaje się tylko na
wysypisko, a tych już brak. Problemem są odpady
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kuchenne, biodegradowalne. Zmieszane z innymi, zanieczyszczają je i praktycznie z kolei rodzą
kosztowne problemy z ich wyselekcjonowaniem.
W naszej gminie rzeczywiście znaczna większość
tych odpadów powinna trafiać, tak jak odpady zielone, na przydomowe kompostowniki, bo mamy
do tego warunki. Jednak podstawą jest nasza odpowiedzialność i zrozumienie istoty tego bardzo
ważnego problemu. Za zaniedbania, niepowodzenia na tym polu będziemy słono płacić – nie tylko
kosztem własnego budżetu, ale przede wszystkim
zanieczyszczeniem środowiska. Obecnie wszyscy
mieszkańcy ponoszą „egalitarnie” koszty niezależnie
od stopnia produkcji danego odpadu i sposobu jego
zagospodarowania. Idealnym i jedynym rozwiązaniem będzie takie ukształtowanie tego problemu,
że „zanieczyszczający ” płaci za swoje. Ale to jeszcze
potrwa.
W dzisiejszej sytuacji niestety już trzeba skalpela, aby sytuację normować, bo jak wytłumaczyć
choćby fakt, że obecnie tylko 25% bardzo szkodliwych opakowań plastikowych jest poddane recyklingowi? Gdzie podziewa się 75% tych odpadów? To niestety są oficjalne dane. W ciągu dwóch
dekad, jeżeli chodzi o te odpady, Polska spełniając
wymogi unijne (ale dla własnego dobra czy tylko
tymi przepisami musimy się zasłaniać) musi uzyskać
65% odzysku, recyklingu tych odpadów.
Przy obecnym postępie w tej dziedzinie rysuje
się to czarno. Istniejąca rzeczywistość nie napawa
optymizmem.
Aż strach pomyśleć, co mieszkańcy robią z pozostałymi plastikami, a odpowiedź jest prosta i nie
trzeba się domyślać. Albo je spalają, co jest totalną
klęską świadomości naszego społeczeństwa, albo
dalej wyrzucają do lasu itp. Obecnie trwa walka
z eliminowaniem „oszustw” w postaci niewłaściwego recyklingu czy utylizacji odpadów przez firmy
odbierające, które wypełniają różne wyrobiska, lasy
itd. Co szczególnie wstydliwe, to nasze województwo w tej dyscyplinie króluje i nie dziw, że coraz to
gwałtowniej się wyludnia, ludzie stąd uciekają. I tu
trzeba zadać sobie kolejne pytanie – czy do rozwoju
dzikiej urbanizacji, rozproszonego kosztownego
budownictwa, smogu, korków drogowych, erozji

rodzin i wspólnot chcemy dodać i eskalować kolejny
problem śmieci. Być może niedługo trzeba będzie
uruchomić specjalną policję do kontroli każdej
posesji pod względem przestrzegania podstawowych zasad współżycia, wyposażoną w odpowiedni
sprzęt, co oczywiście podroży drastycznie koszty
i ograniczy naszą wolność. Czy tego chcemy? Ale jak
eliminować oszustwa w tak ważnej dla całej populacji dziedzinie jak spalanie śmieci, zanieczyszczenie
środowiska, decydującej o zdrowiu i życiu?
Analizując cenę, za którą firma EKO będzie
obecnie świadczyć usługi i porównując stawki
z obecnymi rynkowymi i rosnącymi wymaganiami,
stwierdzić niestety trzeba, że cena ta jest adekwatna do sytuacji, patrząc perspektywicznie na 3 lata.
Rosną koszty opłaty za korzystanie ze środowiska.
Z pierwotnej stawki 25 zł w 2017 roku ta stawka
wzrosła do 70 zł, w 2018 będzie wynosić zaś 140
zł, w 2019 roku – 170 zł, a od 2020 roku – 270 zł
od tony składowanych odpadów. Opłata za popiół
wzrasta ze 100 zł do 120 zł od tony. Zbierany plastik,
który pierwotnie dla firmy odbierającej odpady miał
przynosić zyski, staje sie dla niej obecnie kosztem
ze względu na brak rozbudowy odpowiedniego
systemu jego utylizacji, recyklingu. Rosną również
wszędzie koszty pracownicze. Zresztą doświadczamy tego nie tylko w tym przypadku. Dodatkowo
coraz to większym problemem staje się pozyskanie pracowników fizycznych do tej brudnej roboty.
Przybywa również ilościowo odpadów trudnych, jak
pampersy i śmieci zmieszane – następuje to wraz
ze stałym wzrostem konsumpcji.
Pamiętajmy, że odbiór odpadów od mieszkańców to dopiero początek ich drogi. Koszty transportu stanowią około 35% ceny. Najkosztowniejszym
jest proces ich obróbki, odzysk, przetwarzanie, aby
do absolutnego minimum ograniczyć wysypiska,
bo już brak dla nich miejsca. A i sami mocno krzyczymy, gdy jakiekolwiek takie wysypisko powstaje
w naszym rejonie. Wyrażamy także ostre sprzeciwy wobec budowy ekologicznych spalarni, robiąc
niewiele z ograniczaniem ilości śmieci w swoich
gospodarstwach. Najlepiej dla nas by byłoby, gdyby
nasze śmieci trafiały na Marsa.
Wójt Marian Pawlas

dowisko naturalne i współpracy samorządu i Spółki
Węglowej.

- zapewni podmiotom z Grupy Kapitałowej JSW
możliwość korzystania z infrastruktury opisanej w Art.
1 – po jej przejęciu.
- zapewni, że otrzymany majątek nie zostanie
w ciągu 10 lat sprzedany podmiotowi obcemu, chyba,
że będzie to podmiot kontrolowany przez samorząd
gminny lub związek Samorządów Gminnych.

List intencyjny
List intencyjny podpisany w dniu 14.12.2017 r.
w Suszcu, pomiędzy:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Al. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie zdrój, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS
0000072093; NIP: 633-000-51-10, Regon: 271747631,
którą reprezentują:
Prezes Zarządu – Daniel Ozon, Zastępca Prezesa
Zarządu – Artur Dyczko
oraz Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec,
NIP: 638-17-92968,
którą reprezentuje:
Wójt Gminy – Marian Pawlas
Artykuł 1
Strony niniejszego listu zgodnie oświadczają,
że w trosce o zapewnienie środowisku naturalnemu
odpowiedniej ochrony, w związku z zakończeniem
działalności KWK „Krupiński” w strukturach JSW S.A.
podejmą współpracę w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Suszec
z wykorzystaniem składników aktywów trwałych
będących we władaniu Spółek z Grupy Kapitałowej
JSW w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych
mieszkańców Gminy Suszec.
Współpraca Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z Gminą Suszec ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców terenów pogórniczych
oraz ma stanowić przykład wspólnej dbałości o śro-

Artykuł 2
Strona zobowiązuje się do prowadzenia następujących działań przygotowawczych:
1. Powołania wspólnego Zespołu, którego celem
będzie opracowanie szczegółowego harmonogramu
w zakresie możliwości przekazania przez JSW S.A. lub
Spółki Grupy Kapitałowej JSW majątku związanego
z procesem ochrony środowiska prze zanieczyszczeniami ciekłymi.
2. Określenia składników aktywów trwałych, których przejęciem zainteresowana jest Gmina Suszec
poprzez wyznaczenie nieruchomości i infrastruktury
technicznej służącej celowi opisanemu w Art. 1.
3. Strony niniejszego listu będą działać z uwzględnieniem interesu drugiej strony, tak aby realizacja zamierzeń opisanych w Art. 1 przyniosła obu stronom
jak największe korzyści.
4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.:
- dokona podziałów nieruchomości niezbędnych
do wyodrębnienia obszaru przeznaczonego do przekazania Gminie Suszec – jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
- określi formę prawną przekazania gruntów oraz
przygotuje projekt wstępnej umowy przekazania aktywów trwałych.
5. Gmina Suszec:
- opracuje koncepcję włączenia do sieci gminnej
majątku związanego z procesem ochrony środowiska
opisanego w ust. 2.

Artykuł 3
Ze strony JSW S.A. osobą, pilotującą niniejsze porozumienie jest Pan Artur Dyczko – Zastępca Prezesa
Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.
Ze strony Gminy Suszec osobą pilotującą niniejsze porozumienie jest Pan Roman Szopa – Sekretarz
Gminy Suszec.
Artykuł 4
1. Strony postanawiają, iż niniejszy List Intencyjny jest wyrazem jedynie intencji Stron, co do prowadzenia rozmów oraz negocjacji w celu uzgodnienia
wszelkich zasad współpracy między nimi w zakresie wskazanym w Artykule 1 i 2 Listu Intencyjnego,
w szczególności w celu uzgodnienia i zawarcia umowy/umów.
2. Niniejszy List Intencyjny nie tworzy żadnych
zobowiązań, w tym do zawarcia w przyszłości umów
lub zobowiązań do składania oświadczeń woli przez
którąkolwiek ze stron.
Podpisali: Daniel Ozon, Artur Dyczko, Marian
Pawlas
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INFORMACJE

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ 2018

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 2018 WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ
Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Suszec Nr XLII/341/2017 z dnia 28.12.2017 r.

w tym:
Dział

Nazwa

1

010

2

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych
umów o podobnym charaktarze

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych
umów o podobnym charaktarze
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługujące osobom ﬁzycznym w prawo własności
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy z różnych dochodów

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

752

Dotacje

Dotacje i środki
z tytułu art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3*

5

6

7

8

9

990,00

990,00

0,00

0,00

0,00

990,00

990,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

91 000,00

436 792,00

293 103,00

0,00

303,00

303,00

0,00

31 800,00
221 000,00

31 800,00
221 000,00

0,00

3 689,00

0,00

3 689,00

140 000,00

0,00

140 000,00

40 000,00

40 000,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

49 229,00

49 229,00

46 826,00

3,00

3,00

46 826,00

46 826,00

0,00

0,00

0,00

00,00

143 689,00

0,00

00,00

0,00

46 826,00

OBRONA NARODOWA

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

22 224 077,00

22 224 077,00

0,00

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób ﬁzycznych
opłacany w formie karty podatkowej

15 000,00

15 000,00

0,00

7 039 187,00
14 286,00
69 234,00
84 613,00
1 300,00
1 907 035,00
493 861,00
5 801,00
203 855,00
40 000,00
300 000,00

7 039 187,00
14 286,00
69 234,00
84 613,00
1 300,00
1 907 035,00
493 861,00
5 801,00
203 855,00
40 000,00
300 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25 000,00
200 000,00
80 000,00
50 000,00
145 000,00
11 399 905,00
150 000,00

25 000,00
200 000,00
80 000,00
50 000,00
145 000,00
11 399 905,00
150 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14 534 884,00

14 534 884,00

14 534 884,00

14 534 884,00

2 335 281,00

1 766 943,00

116,00

116,00

0,00

2 688,00

2 688,00

0,00

43 054,00

43 054,00

0,00

6 210,00

6 210,00

0,00

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wpływy z różnych
dochodów

15 000,00

15 000,00

0,00

- Przedszkola, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

89 179,00

89 179,00

0,00

- Przedszkola, wpływy z różnych dochodów

27 258,00

27 258,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

454 294,00

454 294,00

0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Szkoły Podstawowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych oraz innych umów o podobnym charaktarze
- Szkoły Podstawowe, wpływy z różnych dochodów
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wpływy z opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- Gimnazja, wpływy z różnych dochodów
- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

568 338,00

0,00

2 300,00

- Szkoły Podstawowe, wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

2 300,00

RÓŻNE ROZLICZNIA

0,00

0,00

2 300,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

0,00

0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

0,00

0,00

2 300,00

- wpływy z opłaty skarbowej
- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty adiacenckiej
- wpływy z tytułu renty planistycznej
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- podatek dochodowy od osób ﬁzycznych (PIT)
- wpływy z podatku dochod. od osób prawnych (CIT)

801

Dotacje

Plan dochodów
majątkowych

2 400,00

- wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
- wpływy z podatku od śr. transprt. od osób prawnych
- podatek od czynności cyw.-praw. osób prawnych
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób ﬁzycznych
- wpływy z podatku rolnego od osób ﬁzycznych
- wpływy z podatku leśnego od osób ﬁzycznych
- wpływy z podatku od śr. transprt. od osób ﬁzycznych
- podatek od spadków i darowizn od osób ﬁzycznych
- podatek od czynności cyw.-praw. osób ﬁzycznych

758

4

z tego:
Dotacje i środki
z tytułu art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3*

2 300,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

756

Plan dochodów
bieżących

2 400,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754

3

z tego:

2 300,00

- wpływy z różnych dochodów

751

Plan dochodów
ogółem

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

00,00

0,00
0,00

00,00

0,00
0,00

00,00

00,00

0,00

0,00
0,00

579 510,00

00,00

568 338,00

- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z usług

524 134,00

524 134,00

21 500,00

21 500,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

579 510,00

579 510,00

- dotacje celowe w ramach programów ﬁnansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3
pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

568 338,00

0,00

- Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z różnych dochodów

852

POMOC SPOŁECZNA

0,00
568 338,00

198 975,00

193 455,00

2 534,00

2 534,00

2 534,00

0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

190 921,00

190 921,00

190 921,00

0,00

5 520,00

5 520,00

RODZINA

11 135 718,00

00,00

568 338,00

00,00

0,00

1 100,00

6 500,00

6 500,00

2 678 828,00

2 678 828,00

2 678 828,00

0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiazkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

8 439 990,00

8 439 990,00

8 439 990,00

0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
- wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów
- wpływy z różnych opłat

9 300,00

9 300,00

2 524 955,00

1 163 000,00

1 110 000,00

1 110 000,00

53 000,00

53 000,00

00,00

1 361 955,00

0,00

0,00

1 361 955,00

0,00
0,00

KULTURA FIZYCZNA

66 800,00

66 800,00

4 000,00

4 000,00

0,00

62 800,00

62 800,00

0,00

53 602 401,00

0,00

0,00

0 ,00

1 361 955,00

Razem dochody

568 338,00

0,00

- dotacje celowe w ramach programów ﬁnansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3
pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- GOS, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych
umów o podobnym charaktarze
- GOS, wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

568 338,00

0,00

11 135 718,00 11 118 818,00

1 100,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

926

0,00
579 510,00

198 975,00

- wpływy z pozostałych odsetek

900

0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

- wpływy z różnych dochodów

855
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INFORMACJE

NUMER 1 (282)

1 361 955,00

0,00

00,00

51 528 419,00 12 033 309,00

00,00

1 361 955,00

0,00

2 073 982,00

0,00

0,00

0,00

1 930 293,00

*Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (j.t. Dz.U z 2016 r., poz.1870 ze zm.)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 2018 WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Załacznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Suszec Nr XLII/341/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Dz. Rozdz.

Nazwa

Plan
wydatków
ogółem

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1 590 700,00
47 000,00
1 523 500,00

370 700,00
47 000,00
303 500,00

60 500,00
47 000,00
3 500,00

10 200,00
10 000,00
19 220,00
19 220,00
4 988 192,73
692 000,00
800,00
1 592 000,00
2 673 400,00
29 992,73
1 036 805,00
268 805,00

10 200,00
10 000,00
19 220,00
19 220,00
1 924 200,00
642 000,00
800,00
92 000,00
1 174 400,00
15 000,00
666 805,00
248 805,00

0,00
10 000,00
19 220,00
19 220,00
1 282 200,00
0,00
800,00
92 000,00
1 174 400,00
15 000,00
666 805,00
248 805,00

0,00
0,00

0,00
18 000,00

18 000,00
13 500,00
13 500,00

60 500,00
47 000,00
3 500,00

310 200,00

0,00
10 000,00
19 220,00
19 220,00
1 264 200,00

10 200,00

800,00
92 000,00
1 156 400,00
15 000,00
653 305,00
235 305,00

768 000,00

418 000,00

418 000,00

274 379,00
193 000,00
76 079,00
5 300,00
6 473 027,00
46 826,00
234 200,00

274 379,00
193 000,00
76 079,00
5 300,00
5 875 027,00
46 826,00
234 200,00

274 379,00
193 000,00
76 079,00
5 300,00
5 668 092,00
46 826,00
37 200,00

4 968 775,00

4 382 775,00

4 375 275,00

3 685 215,00

690 060,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

4 000,00

96 000,00

1 117 386,00

1 105 386,00

1 102 951,00

916 112,00

186 839,00

5 840,00

5 840,00

5 840,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

300,00
300,00

300,00
300,00

300,00
300,00

0,00

417 412,73

247 412,73

191 012,73

29 020,00

32 400,00
373 912,73
5 700,00
5 400,00

32 400,00
203 912,73
5 700,00
5 400,00

0,00
179 912,73
5 700,00
5 400,00

19 100,00

19 100,00

0,00

0,00

0,00

19 100,00

19 100,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

642 000,00
642 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

310 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206 935,00

0,00

0,00

0,00

418 000,00
3 700,00
3 000,00
700,00
4 651 778,00
46 451,00

270 679,00
190 000,00
76 079,00
4 600,00
1 016 314,00
375,00
37 200,00

1 220 000,00
0,00
1 220 000,00

1 220 000,00

0,00

0,00

0,00

1 220 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
3 063 992,73
50 000,00
0,00
1 500 000,00
1 499 000,00
14 992,73
370 000,00
20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 063 992,73
50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00
1 499 000,00
14 992,73
370 000,00
20 000,00

350 000,00

350 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

598 000,00

0,00

0,00

0,00

197 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
598 000,00
0,00
0,00

7 500,00

586 000,00

586 000,00

0,00
2 435,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 840,00

28 320,00
700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00
300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 992,73

32 400,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
170 000,00
0,00
0,00

0,00
170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 592,73
5 000,00
5 400,00

0,00

32 400,00
0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 19 100,00

0,00
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240 000,00
20 000,00
220 000,00
70 000,00
150 000,00

240 000,00
20 000,00
220 000,00
70 000,00
150 000,00

240 000,00
20 000,00
220 000,00
70 000,00
150 000,00

0,00

240 000,00
20 000,00
220 000,00
70 000,00
150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 884 595,06
11 131 664,06
519 776,00

21 538 408,00
9 185 477,00
519 776,00

20 398 030,00
9 185 477,00
486 303,00

16 015 728,00
7 205 869,00
427 803,00

382 302,00
1 490 223,00
58 500,00

195 836,00
16 276,00
0,00

944 542,00
473 109,00
33 473,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2 346 187,06
1 946 187,06
0,00

4 051 797,00
2 641 286,00
238 700,00
93 531,00
2 328 764,00
406 841,00

3 651 797,00
2 641 286,00
238 700,00
93 531,00
2 328 764,00
406 841,00

3 302 991,00
2 494 505,00
238 700,00
93 531,00
2 320 987,00
390 570,00

2 800 327,00
2 178 852,00

171 144,00
8 416,00

177 662,00
138 365,00

0,00

1 030 179,00
342 282,00

502 664,00
315 653,00
238 700,00
93 531,00
1 290 808,00
48 288,00

7 777,00
16 271,00

0,00

2 056 146,00

2 056 146,00

1 968 431,00

1 704 978,00

263 453,00

87 715,00

324 413,00

324 413,00

314 243,00

273 581,00

40 662,00

10 170,00

91 677,00
495 106,00
130 000,00
500,00
200 000,00
8 906,00
155 700,00
1 161 236,00
26 100,00

91 677,00
495 106,00
130 000,00
500,00
200 000,00
8 906,00
155 700,00
1 161 236,00
26 100,00

91 677,00
330 500,00
130 000,00
500,00
200 000,00
0,00
0,00
841 624,00
26 100,00

51 857,00
61 400,00

39 820,00
269 100,00
130 000,00
500,00
138 600,00

7 094,00

7 094,00

7 094,00

7 094,00

268 970,00

268 970,00

96 000,00

96 000,00

172 970,00

0,00

45 000,00
35 460,00
696 029,00
17 981,00

45 000,00
35 460,00
696 029,00
17 981,00

0,00
0,00
692 449,00
17 981,00

621 248,00
3 831,00

71 201,00
14 150,00

45 000,00
35 460,00
3 580,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

45 402,00
19 200,00
537 303,00

45 402,00
19 200,00
537 303,00

0,00
2 000,00
443 460,00

403 139,00

45 402,00
17 200,00
93 843,00

0,00

2 000,00
40 321,00

476 803,00
8 000,00

476 803,00
8 000,00

443 460,00
0,00

403 139,00

40 321,00

33 343,00
8 000,00

429 318,00
115 016,00
301 377,00

157 769,00
10 309,00
51 860,00

6 500,00 10 823 969,00
3 000,00
8 315 265,00
3 500,00
2 508 704,00

52 500,00

52 500,00

0,00

11 417 556,00
8 443 590,00
2 865 441,00

11 417 556,00
8 443 590,00
2 865 441,00

587 087,00
125 325,00
353 237,00

61 400,00

639 479,00
14 400,00

202 145,00
11 700,00

400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 346 187,06 1 396 187,06
1 946 187,06 1 396 187,06

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

164 606,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 906,00
155 700,00
0,00

319 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 842 300,00 1 602 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

52 500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 842 300,00

108 525,00

108 525,00

108 525,00

12 925,00

95 600,00

4 911 700,00

3 069 400,00

3 069 400,00

83 200,00

2 986 200,00

1 673 200,00
1 012 200,00
21 000,00
10 000,00

1 533 200,00
1 012 200,00
21 000,00
10 000,00

1 533 200,00
1 012 200,00
21 000,00
10 000,00

83 200,00

1 450 000,00
1 012 200,00
21 000,00
10 000,00

140 000,00
0,00
0,00
0,00

38 000,00
2 138 800,00
18 500,00

38 000,00
436 500,00
18 500,00

38 000,00
436 500,00
18 500,00

38 000,00
436 500,00
18 500,00

0,00
1 702 300,00
0,00

1 702 300,00

1 602 300,00

1 600 887,73

1 520 887,73

90 887,73

80 000,00

80 000,00

0,00

1 050 000,00
430 000,00
120 887,73
1 443 031,46
984 847,73
316 574,00
141 609,73
60 512 851,71

1 000 000,00
430 000,00
90 887,73
1 304 391,00
939 200,00
316 574,00
48 617,00
50 683 731,46

0,00
0,00
90 887,73
1 092 991,00
935 800,00
136 574,00
20 617,00
35 258 788,46

50 000,00
0,00
30 000,00
138 640,46
45 647,73
0,00
92 992,73
9 829 120,25

50 000,00

0,00

90 887,73

0,00

1 430 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00
430 000,00
90 887,73
676 874,00
416 117,00
636 474,00
299 326,00
37 833,00
98 741,00
2 567,00
18 050,00
23 027 436,00 12 231 352,46

180 000,00

31 400,00
3 400,00

180 000,00
28 000,00
2 961 542,00 12 444 301,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 19 100,00

140 000,00

30 000,00
138 640,46
0,00
45 647,73
0,00
92 992,73
9 829 120,25 2 998 487,06

Gminy wspierają policjantów w walce z pijanymi kierowcami
Policjanci z Pszczyny otrzymali kolejny alkomat, z którego będą mogli korzystać między innymi podczas kontroli drogowych. W jego zakupie
wspomogła komendę gmina Goczałkowice-Zdrój.
To kolejna taka pomoc, wcześniej w walce
z nietrzeźwymi kierowcami nowymi urządzeniami
mundurowych wsparli samorządowcy z Kobióra
i Suszca.
Zakup wszystkich urządzeń został sfinansowany z budżetu gmin w Kobiórze, Suszcu i Goczałkowicach Zdroju. Tym samym Wydział Ruchu Drogowego pszczyńskiej policji wzbogacił się w krótkim

czasie o trzy poręczne alkomaty, które przeznaczone są do badania w terenie zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu uczestników ruchu.
- Otrzymane testery są absolutną nowością na
rynku. Dla przykładu, jeden z nich – alkomat iBlow
zapewnia przeprowadzenie badania znacznej liczby
kierowców w bardzo krótkim czasie. Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego sensora elektronicznego
pomiar trwa zaledwie 4 sek., dając możliwość przebadania ponad pół tysiąca ludzi tylko w przeciągu
jednej godziny. Cechą szczególnie istotną jest również funkcja w trybie pasywnym, dzięki której można

wykonać test na obecność alkoholu w pojemnikach
z płynami oraz przebadać osoby niewspółpracujące
przy badaniu – opisują policjanci.
Codzienna praca policjantów pokazuje, że
w dalszym ciągu po naszych drogach poruszają się
nietrzeźwi kierowcy. Zakup nowych urządzeń, alkomatu iBlow i dwóch AT-1000 AlkoTech, przyczyni
się więc do usprawnienia działań prowadzonych
przez pszczyńskich policjantów i wpłynie przez
to na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
powiatu.
KPP w Pszczynie

NUMER 1 (282)
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Święty Mikołaj znów przyszedł
Co roku 6 grudnia dzieci wypatrują bardzo
oczekiwanego i wyjątkowego gościa. Co roku przynosi on radość i powoduje uśmiech na twarzach
najmłodszych. Nie inaczej było w tym roku. W całej
gminie dzieci wypatrywały świętego Mikołaja, przygotowując się na jego przybycie.
Do przedszkolaków z suszeckich placówek
przyjechał on w tym roku w ciekawy sposób. Wraz
z dwoma aniołkami podróżował bowiem na wozie, ciągniętym przez konie. Najpierw święty wraz
z świtą odwiedził maluchy z oddziału na ul. Wyzwolenia, a później udał się do placówki na ul. Św.

Jana. Dzieci przygotowały na tę wizytę piosenki
i wierszyki. Śpiewały dla Mikołaja, odpowiadały też
na jego pytania.
- W niebie jest kolorowo, jak dzisiaj tutaj u was.
Widziałyście kiedyś tęczę? Tak wygląda niebo. Tam
panuje szczęście, radość i miłość. Chciałbym, żebyście
wy też były zawsze szczęśliwe – mówił Mikołaj.
Dzieci z przejęciem słuchały gościa, wręczyły mu
także własnoręcznie przygotowane album z rysunkami. Mikołaj nie zawiódł najmłodszych i dla każdego
przygotował prezenty. Podczas spotkania z Mikołajem był czas na uściski, wspólne pamiątkowe zdjęcia

i chwilę rozmowy. Dzieci pochwaliły się też swoją wiedzą dotyczącą Mikołaja oraz Bożego Narodzenia. Jak
zawsze było to piękne, pełne ciepła spotkanie, które
na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.
Spotkanie z Mikołajem było wstępem do celebrowania świątecznego okresu. W suszeckim przedszkolu w grudniu odbyło się także wspólne kolędowanie, w trakcie którego dzieci śpiewały tradycyjne
kolędy i pastorałki oraz spotkanie wigilijne – będące
okazją do złożenia sobie życzeń i cieszenia się nadchodzącymi świętami.
Monika Panfil

Świąteczne spotkanie emerytów
Bożego Narodzenia. Dwa tysiące lat temu świat się
diametralnie odmienił – powstał wzór rodziny: Maryja,
Józef i Jezus. Dziś nieraz zapominamy o tym ideale rodziny, zapominamy o tradycji. Pokolenie ludzi starszych
wciąż pamięta i szanuje tradycyjne wartości. Rodzina to
podstawowa komórka, która decyduje o wspólnocie.
Musimy robić wszystko, aby tę rodzinę utrzymać, szanować. Z okazji Świąt życzę Wam wszystkim pokoju,
rodzinnej miłości, wzajemnej życzliwości i zdrowia na
następne lata.

źródło: Monika Panfil

Okres przedświąteczny sprzyja wspólnym spotkaniom, w trakcie których starsi mieszkańcy mają okazję
złożyć sobie życzenia i w radosnej atmosferze uczcić
nadchodzące Boże Narodzenie. Jedną z organizacji,
która podtrzymuje tradycję spotkań opłatkowych jest
PZERiI, która w grudniu organizuje zebranie sprawozdawczo-opłatkowe. W tym roku odbyło się ono w środę 13 grudnia. Tradycyjnie, poprzedziła je uroczysta
msza święta w suszeckim kościele. Następnie wszyscy
członkowie Związku zostali zaproszeni na salę Gminnego Ośrodka Kultury, aby tam, przy wspólnym posiłku, móc spędzić miło popołudnie. Na początku przed
seniorami wystąpiły dzieci z suszeckiego przedszkola.
W bardzo bogatym programie jasełkowym, pełnym
śpiewów, tańca i pięknej choreografii, wystąpiły dzieci
z grupy Pszczółek i Zajączków, przygotowane przez
Krystynę Helik, Katarzynę Granek-Dębską, Magdalenę
Trojniarz, Sylwię Kuligę oraz Joannę Małek. Młodzi
artyści otrzymali gromkie brawa za pracę, jaką włożyli
w przygotowanie swojego występu.
Po części artystycznej przyszedł czas na życzenia od zaproszonych gości. W tym roku w spotkaniu
uczestniczyli: Wójt Marian Pawlas, Przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Urbanek, Radni Gminy Suszec,
księża: Karol Matera, Dariusz Grodoń oraz Mirosław
Czyż, siostry boromeuszki, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agata Lisowicz-Wala, włodarze PZERiI
z rejonu Pszczyna – m.in. Roman Czernecki oraz Jan
Kojzar z małżonką, honorowy członek Koła Alfred Kotas z małżonką, dyrektor GBP Gabriela Folek, Sołtysi
– Tadeusz Paszek i Stanisław Godziek, przedstawiciele
biur podróży, chór „Pogodna Jesień” oraz zespół śpiewaczy „Mizerowianki”. Najpierw życzenia zebranym
złożył Wójt:
- Spotykamy się jak co roku w okresie przedświątecznym, aby sobie złożyć życzenia i poczuć nastrój

Świąteczne spotkanie emerytów w Domu Kultury w Suszcu

- Na początku występu dzieci śpiewały piękną kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie”. W ostatniej zwrotce tego
utworu znajdziemy słowa: „A dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej człowieczej duszy!”. Jestem przekonany, że te
słowa niosą prawdę. Chcę nam życzyć, abyśmy na przez
ten czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szli
z Jezusem w sercu, bo wtedy świat staje się piękniejszy
– dodawał ksiądz Mirosław Czyż.
Swoje życzenia złożyli także: ks. Dariusz Grodoń,

członkowie PZERiI, przedstawiciele biur podróży. Następnie przyszedł czas na poczęstunek. Po nim zaś
Zarząd PZERiI wraz z Wójtem i Przewodniczącym
Rady Gminy wręczyli kwiaty najstarszym obecnym
na sali emerytom. Byli to małżonkowie Konrad i Róża
Gąsior. Nie zapomniano także o jubilatach. Przygotowano list gratulacyjny dla nieobecnego Stanisława
Żemły, świętującego w tym roku 90. urodziny. Poza
tym uhonorowano 80-latków: Marię Zielonkę, Sylwestra Gruszkę, Marię Gorol, Sylwestra Nowaka,
Bronisławę Orczykowską, Anielę Nogły, Arkadiusza Borysia, Teresę Szymurę, Krystynę Glücklich,
wręczając im listy gratulacyjne i kwiaty.
Czas emerytom umiliły także występy chóru „Pogoda Jesień” i zespołu śpiewaczego „Mizerowianki”,
zachęcających do wspólnego śpiewu kolęd.
Jak co roku, spotkanie opłatkowe było także okazją do przedstawienia planu działalności Związku na
nadchodzący rok. Emeryci zapraszają do wstąpienia
w ich szeregi wszystkich chętnych. Oprócz ciekawych corocznych spotkań – wiosną, latem i jesienią,
organizują wycieczki – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W tym roku z seniorami można wybrać
się na wczasy do Świnoujścia (21 czerwca – 3 lipca)
lub Czarnogóry (10-20 września) i na wycieczki oraz
pielgrzymki do: Częstochowy i Gidle (18 kwietnia);
Lichenia (9-10 maja); na Górę Żar i do Sanktuarium
w Leśnej (22 maja); Radzionkowa (12 czerwca); Turzy
Śląskiej i Pszowa (13 lipca); na pielgrzymkę Szlakiem
Piastowskim (24-25 lipca); do Gór Świętokrzyskich
(7-8 sierpnia); Poznania, Górki Klasztornej i Skrzatusza (4-6 września); Wadowic, Krakowa i Łagiewnik
(18 października). Po więcej informacji warto udać
się na dyżury, które odbywają się w środy 2 razy w miesiącu w GOK-u w pomieszczeniu po byłym GCI.
Monika Panfil

Spotkanie opłatkowe w Radostowicach
skupienia się na wartościach materialnych; zatracenia
istotnych wartości; zapomnienia o sensie prawdziwej miłości i odpowiedzialności. Warto zaznaczyć, że
uczniowie zadbali także o oprawę muzyczną występu,
akompaniując na gitarze i pianinie. Seniorzy nagrodzili
młodych aktorów brawami, doceniając trud i ogrom

źródło: Monika Panfil

Co roku seniorzy w Radostowicach spotykają
się przedświątecznie w grudniu. To tradycyjna inicjatywa pani sołtys Barbary Matuli, Rady Sołeckiej,
Szkoły Podstawowej oraz Parafii pw. Imienia Maryi,
która cieszy się dużym zainteresowaniem najstarszych
mieszkańców sołectwa. Spotkanie opłatkowe to nie
tylko okazja do złożenia świątecznych życzeń i kolędowania, ale też do integracji tutejszej młodzieży z seniorami. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i oddziałów
gimnazjalnych przygotowują na ten dzień występy
artystyczne, a później zasiadają do wspólnego stołu
z zaproszonymi gośćmi.
W tym roku spotkanie opłatkowe miało miejsce
w sobotę 16 grudnia w lokalnej szkole i odbywało się
pod hasłem: „Pamiętaj, że dał nam wiarę, nadzieję i miłość”. Takie motto towarzyszyło przedstawieniu, przygotowanemu przez radostowicką młodzież. Uczniowie
klas gimnazjalnych oraz klasy 7 SP, pod kierownictwem
Joanny Szwedy oraz Agnieszki Prządki, wystawili piękny, wzruszający spektakl. Poruszał on problematykę
samotności; zapomnienia o innych, głównie starszych;

Spotkanie opłatkowe w Radostowicach

pracy włożony w przygotowanie części artystycznej.
Następnie wszystkich zaproszono na pyszny, świąteczny posiłek.
Przy wspólnym stole nadszedł czas na świąteczne życzenia i rozmowy z tymi, z którymi nie zawsze
mamy okazję się spotkać na co dzień. Każdy z obecnych otrzymał też upominek od księdza proboszcza
– świąteczne opłatki. Podczas spotkania opłatkowego
uczniowie sprzedawali też dekoracje – ręczne wykonane kartki, bombki, choinki czy świeczniki. Można było
także zaopatrzyć się w jemiołę, wigilijne sianko i ciasteczka. Wśród gości, którzy w sobotę świętowali wraz
z seniorami, znaleźli się także: Wójt Gminy Suszec, Pani
Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej, radostowiccy
Radni i księża. Blisko 90 osób w ciepłej atmosferze
przedświątecznej radości miło spędziło popołudnie,
ciesząc się wzajemną obecnością. Takie inicjatywy są
zawsze cenne i przynoszą mieszkańcom wiele korzyści.
Przede wszystkim integrują – ucząc młodych szacunku
do tradycji oraz do osób starszych.
Monika Panfil
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Bogowie kabaretu
Kabaret Młodych Panów znów zagościł na suszeckiej scenie. Tym razem artyści z Rybnika zaprezentowali swój najnowszy program – „Bogowie”. Jak
przekonywali kabareciarze, program ten pomoże
w rozwiązaniu najbardziej palących problemów
i sprawi, że zapomnimy o nich na dłużej niż tylko
na dwie godziny spektaklu. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znikną wszystkie nasze troski.
Reszta zależeć będzie już tylko od nas. Trzeba stać
się nie tylko kowalem własnego losu, ale i bogiem
własnego życia. Młodzi Panowie przekonują: „Nie
pytaj co Młodzi mogą zrobić dla Ciebie, ale co sam
możesz zrobić dla siebie”. Jak uważają członkowie
KMN, spektakl oczywiście nie załatwi za nas wszystkich spraw, ale da wskazówki, wiarę i siłę. Jeśli chcesz
być jak młody Bóg, przestań chcieć. Po prostu bądź!

Bo, jak przekonują artyści, szczęście jest w naszych
rękach. Jako potwierdzenie przytaczają zaś Ericha
Fromma: „Szczęście nie jest ani dziełem przypadku,
ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas
musi wypracować dla samego siebie”.
Młodzi Panowie zawsze mogą liczyć na suszecką
publiczność. W czwartek 14 grudnia rybniccy artyści
występowali dwukrotnie, za każdym razem gromadząc pełną salę widzów. Tak, jak obiecywali, były to
dwie godziny pełne humoru i doskonałej zabawy.
W nowym programie pojawiły się skecze, których nie
można było zobaczyć nigdzie wcześniej oraz takie,
które publiczność już zdążyła pokochać. Motywem
przewodnim „Bogów” były scenki prezentujące pracę
w korporacji, przeplatane skeczami o tematyce bliskiej życiu. Nie zabrakło także piosenek, w których

Młodzi Panowie przekonywali, że „Bogowie życia to
my”. Przesłanie, jakie niósł najnowszy program kabaretu, wybrzmiało jasno na koniec występu: każdy
z nas jest bogiem i panem swojego losu. Wystarczy
tylko chcieć, a żadne przeciwności nie są w stanie nas
pokonać. Co pomaga w takim podejściu? Oczywiście
śmiech i pozytywne nastawienie. Co ważne, Młodzi
Panowie nie wyrzekają się swoich korzeni. W ich
występach nie brakuje śląskich akcentów i skeczy
w gwarze – jak choćby w alternatywnej wersji wydarzeń spod Grunwaldu. To wszystko sprawia, że „Bogowie” to naprawdę dobry program, pełen zabawnych dialogów, gwarantujący zabawę na najwyższym
poziomie. Z pewnością warto było obejrzeć występ
kabaretu i spędzić wieczór w takim towarzystwie.
Monika Panfil

Przedświąteczne spotkanie w GOK-u
Przed świętami wszyscy, niesieni atmosferą radosnego oczekiwania, pragniemy spotykać się i składać sobie życzenia, dzieląc się radością i dobrem.
Z tej potrzeby zrodził się pomysł zorganizowania
spotkania opłatkowego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu. Była to inicjatywa, która miała zjednoczyć
mieszkańców całej gminy – korzystających z oferty
GOK-u, uczestniczących w zajęciach, przedstawicieli
organizacji działających w gminie i wszystkich przyjaciół suszeckiego Ośrodka. Spotkanie odbyło się we
wtorek 12 grudnia.
Organizatorzy prosili, aby każdy, kto zjawi się
na spotkaniu, przyniósł ze sobą jakiś przysmak. Rzeczywistość przerosła jednak wszelkie oczekiwania.
Wielki, przystrojony świątecznie stół wręcz uginał
się od świątecznych potraw. Można było na nim znaleźć barszcz, paszteciki, sałatkę śledziową, makówki
i rozmaite łakocie.
- Co roku spotykamy się na rozmaitych świątecz-

nych spotkaniach i wydarzeniach, a nie ma okazji aby
spotkać się w gronie naszych „GOK-owskich domowników”. Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieliście
na nasze zaproszenie. Pomysł był taki, żeby to było
nasze wspólne dzieło, stąd też jeden wielki stół, z którego wspólnie będziemy jeść. Podzielimy się też opłatkiem, życząc wszystkim równocześnie cudownych,
rodzinnych świąt, spokoju i pokoju – mówiła Agata
Lisowicz-Wala.
Po życzeniach nadszedł czas na niespodziankę.
Specjalnie na tę okazję Teatr Emigracji Niespokojnych
Dusz „Enigma” przygotował spektakl „O zwierzakach”,
skierowany zwłaszcza do najmłodszych widzów.
- Kiedy w sierpniu graliśmy spektakl „Gdyby Harry”,
okazało się, że część młodych aktorów nie miała okazji
zaprezentować pełni swoich umiejętności. W związku
z tym zrodziła się idea spektaklu opartego o poezję
Danuty Wawiłow dotycząca zwierzaków. Jest to zabawne podejście do tematu różnych zwierząt. Muszę

jednak zaznaczyć, że cały spektakl, poza scenariuszem,
który zbudowaliśmy wspólnie, został stworzony przez
młodych ludzi – naszych gimnazjalistów, licealistów –
mówił Adam Radosz.
Spektakl, prezentujący w zabawny sposób krótsze i dłuższe utwory o zwierzętach, bardzo spodobał
się najmłodszym. Bogata, barwna scenografia oraz
utalentowani aktorzy – zapewniły sukces nowemu
spektaklowi suszeckiej grupy. Publiczność nagrodziła
gromkimi oklaskami młodych artystów, a dzieci jeszcze długo wspominały śmieszne dialogi i wyraziste
postacie.
Świąteczne spotkanie w GOK-u to nowa inicjatywa, która ma szanse na stałe zagościć w corocznym
kalendarzu imprez. Z pewnością będzie się cieszyć
wciąż rosnącym zainteresowaniem mieszkańców,
stanowiąc doskonałą okazję do przedświątecznych
spotkań.
Monika Panfil

Świąteczny jarmark
Kto szuka pięknych, nietuzinkowych prezentów, oryginalnych ozdób i domowych wypieków,
powinien udać się na jarmarki organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury oraz Sołtysa Suszca. Od
lat te wydarzenia gromadzą lokalnych wytwórców
i rękodzielników, oferujących wyjątkowe i niespotykane produkty. Nie inaczej było na przedświątecznym jarmarku, który odbył się w sobotę 16 grudnia
w GOK-u. Na sali widowiskowej ośrodka swoje produkty oferowało kilkunastu wystawców. Na stosikach
można było znaleźć piękne, ręcznie robione ozdoby

choinkowe, świąteczne stroiki i choinki. Poszukujący
idealnego prezentu mogli kupić na suszeckim jarmarku na przykład ciekawe, dekoracyjne poduszki,
ceramiczne magnesy i dekoracje czy drewniane rzeźby. Oczywiście nie zabrakło pachnących świątecznych wypieków czy domowego makaronu. Każdy,
kto tego dnia odwiedził GOK, mógł znaleźć coś dla
siebie. A chętnych do zakupów nie brakowało. Przez
cały czas trwania jarmarku, czyli 7 godzin, przy stoiskach pojawiali się mieszkańcy gminy, dokonujący
przedświątecznych zakupów.

Kupującym i odwiedzającym jarmark czas umilili uczniowie z Mizerowa. Przygotowali oni bowiem
godzinny koncert kolędowy, podczas którego wykonywali znane i lubiane kolędy i pastorałki.
Podczas jarmarku rozstrzygnięto także dwa
konkursy, organizowane przez GOK – konkurs na
kartkę bożonarodzeniową oraz konkurs plastyczny
na ozdobę choinkową „Łoblykomy choinka”. Nagrody wręczyła zwycięzcom pani dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury.
Monika Panfil

Spotkanie świąteczne w Kobielicach
Najstarsi mieszkańcy Kobielic, podobnie jak
niemal we wszystkich sołectwach naszej gminy,
spotykają się w grudniu na wspólnym „opłatku”.
Jest to okazja do złożenia sobie życzeń i poczucia
świątecznej atmosfery. W tym roku seniorzy licznie
odpowiedzieli na zaproszenie pani Sołtys i Rady
Sołeckiej i około 50 osób zjawiło się w sobotę 16
grudnia na spotkaniu opłatkowym. Rozpoczęła je,
jak zawsze, msza święta w kościele pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski. Następnie najstarsi
mieszkańcy sołectwa, wraz z zaproszonymi gośćmi – Wójtem Marianem Pawlasem, proboszczem
Mieczysławem Kroemerem, księdzem Mirosławem
Czyżem oraz kobielickimi Radnymi, udali się do
miejscowej szkoły.
Przy pięknie ustrojonych stołach seniorzy zasiedli do świątecznego posiłku. Wysłuchali także
kolęd, wykonanych przez szkolny chór „Przednutka”,
prowadzony przez Barbarę Garus. Dziewczęta pre-

zentowały polskie kolędy i utwory świąteczne – śpiewając a capella lub z towarzyszeniem instrumentów.
W swoim występie wykorzystały liczne instrumenty,
m.in. skrzypce, flety, cymbałki, organy czy dzwonki.
Duże wrażenie na słuchaczach zrobiła kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, której rytm wyznaczało
klaskanie i uderzanie kubeczkami o podłogę.
Życzenia do seniorów skierował Wójt Marian
Pawlas, podkreślając istotę najmniejszej i najważniejszej jednostki społecznej, jaką jest rodzina.
Zaznaczał, że dla jej dobrego funkcjonowania niezbędne jest odłożenie na bok spraw materialnych
i skupienie się na duchowości. Życzył zebranym
miłości i dobrego czasu, spędzonego w gronie najbliższych. Następnie głos zabrał ks. Mirosław Czyż,
który mówił, jak ważne jest, aby Jezus narodził się
przede wszystkim w ludzkich sercach. Z kolei ks.
Mieczysław Kroemer zwrócił się do seniorów:
- Cieszę się, że po raz kolejny zostałem zaproszony

do Waszego grona – jak mówił ks. Matera – grona ludzi
najszczęśliwszych. Współczesne pokolenia nie przeżyły
tego, co Wy. Ważne, żeby Chrystus narodził się w naszych sercach, bo inaczej brakuje ducha prawdziwej
radości, ducha świąt. I to Wy pamiętacie czas oczekiwania, adwentu, przygotowań – i czas prawdziwych
świąt. Wiecie, że to, co we wnętrzu, w naszym sercu,
jest najważniejsze. Chcę Wam podziękować za Waszą
obecność – w kościele i w rodzinach. Trwajcie w tym.
Wszystkiego dobrego na te święta.
Dzieląc się opłatkiem najstarsi kobieliczanie
składali sobie życzenia, ciesząc się możliwością spotkania i bożonoradzeniową atmosferą.
- Idea naszych spotkań jest taka, żeby mieszkańcy
Kobielic, ludzie, którzy obok siebie żyją, mogli spędzić
wspólnie czas i spotkać się w takim gronie chociaż
raz w roku – podsumowywała Sołtys Bronisława
Czernecka.
Monika Panfil

Występ Kabaretu Młodych Panów w Suszcu

Jarmark Bożonarodzeniowy

Świąteczne spotkanie w Kobielicach

zdj. Monika Panfil

Jarmark Bożonarodzeniowy

zdj. GOK w Suszcu

Przedswiąteczne spotkanie w GOK-u

zdj. GOK w Suszcu

Przedswiąteczne spotkanie w GOK-u

zdj. Monika Panfil

zdj. GOK w Suszcu

Występ Kabaretu Młodych Panów w Suszcu

zdj. Adam Kajda
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Świąteczne spotkanie w Kobielicach

FERIE
ZIMOWE
z GOKiem

29 stycznia - 9 luty 2018

Poniedziałek 29.01
Wybuchowe Laboratorium

Poniedziałek 5.02
Warsztaty cyrkowe dla dzieci

Wtorek 30.01
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
i „Wrotki” w Radlinie

Wtorek 6.02
Wycieczka do Cinema City w Rybniku
oraz przejazd do „FlyParku” w Radlinie

Środa 31.01
Bal przebierańców dla dzieci w Mizerowie
z Fabryką Dobrych Pomysłów Pozytywka

Środa 7.02
Majster Kuchni

Czwartek 1.02

Czwartek 8.02
Noc Detektywistyczna w GOKu

godz. 10:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 35 zł/os.

w programie: seans filmowy, jazda na wrotkach, ciepły posiłek
dla dzieci od 5 r. ż.
koszt: 60 zł/os.

(Temat przewodni: Podróż dookoło świata)
godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Remizo-Świetlica w Mizerowie
WSTĘP WOLNY

Warsztaty taneczne z Karoliną Głowińską
Warsztaty odbędą się w 2 grupach:
I gr.: 10:00 – 11:30 (dzieci w wieku 5-9 lat)
II gr.: 11:45 – 13:15 (dzieci w wieku 10-14 lat)
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Piątek 2.02
Kulig po lasach kobiórskich
zakończony wspólnym ogniskiem

dla dzieci w wieku szkolnym
(w przypadku złych warunków pogodowych
odbędzie się alternatywna wycieczka)
koszt: 30 zł/os.

godz. 10:00
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 35 zł/os.

w programie: seans filmowy, świat trampolin,
ciepły posiłek
dla dzieci od 7 r. ż.
koszt: 60 zł/os.

dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 30 zł/os.

dla dzieci od 7 r. ż.
sala widowiskowa GOK w Suszcu
koszt: 20 zł/os.

Piątek 9.02
Bal przebierańców dla dzieci
w Suszcu z Fabryką Dobrych
Pomysłów Pozytywka

(Temat przewodni: Podróż dookoło świata)
godz. 17:00
dla dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym
sala widowiskowa GOK w Suszcu
WSTĘP WOLNY

Zapisy na ferie od 11 grudnia 2017 r. Na wszystkie atrakcje podczas ferii obowiązują zapisy w sekretariacie GOK Suszec.
Szczegółowy harmonogram ferii zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.kulturasuszec.pl
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

XV POWIATOWY
PRZEGLĄD
JASEŁEK

KONCERTY
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

„Spotkanie Kolędowe w Mizerowie”
6 styczna 2018, godz. 16:00
Wystąpią:
Chór „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie”,
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”

ELIMINACJE:
16.01 PRZEDSZKOLA
17.01 SZKOŁY PODSTAWOWE
18.01 ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

Gość specjalny:
Zespół Śpiewaczy „Talizman”
Remizo-Świetlica w Mizerowie
wstęp wolny

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ
21 STYCZNIA 2018
O GODZ. 16:00
W SALI WIDOWISKOWEJ GOK
W SUSZCU PODCZAS
KONCERTU LAUREATÓW

Koncert świąteczno-noworoczny
14 styczna 2018, godz. 18:00
Wystąpią:
BIG BAND Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
wstęp wolny

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

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
14.01.2018 r.

sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu

SPEKTAKL DLA DZIECI
„O ZWIERZAKACH”
Teatr Emigracji Niespokojnych Dusz „ENIGMA”
działający przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
godz. 14:30

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

Konkurs poetycki

Kropla mej duszy
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
do udziału w Konkursie Poezji Twórczości Własnej
„Kropla Mej Duszy - odcienie miłości”.

POKAZY TANECZNE
& WYSTĘPY SOLISTÓW
grupy baletowe,
Szkoła Tańca Movimento, solistki i soliści:
Daria Jaciubek, Aleksandra Stefaniak,
Szymon Nazarczuk, Kacper Siegel, Marek Skatuła
godz. 15:00

KONCERT
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY
BIG BAND Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Żorach
godz. 18:00

WSTĘP WOLNY

Zgłoszenie odbywa się poprzez osobiste lub listowne złożenie koperty
z własnymi utworami poetyckimi, kartą zgłoszeniową oraz adresem zwrotnym,
do dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie) w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

Podczas 26. Finału WOŚP na terenie gminy Suszec prowadzona będzie całodzienne kwesta.
Podczas wydarzeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu prowadzone będą licytacje gadżetów.
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

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

Babski Comber
Flower Power
Szalone lata 70-te z zespołem HaNuta

31 stycznia 2018 9 lutego 2018
o godz. 17:00

w Remizo-Świetlicy

o godz. 17:00

w Mizerowie

Motywem przewodnim balu będzie „Podróż dookoła świata”

w sali widowiskowej

GOK w Suszcu

Motywem przewodnim balu będzie „Podróż dookoła świata”

10.02.2018, godz. 19:00
Sala widowiskowa GOK w Suszcu
Cena: 50 zł/os. *

Przez różowe okulary patrz!
Muzyką i zabawą przeniesiemy
Panie w lata 70.

* W cenie biletu: wino (2 kieliszki), swojska wędzonka, sery:

W programie:

gouda, wędzony zamojski, brie w panierce bruschetta,

- część biesiadno-kabaretowa,

camembert z chilli, polędwiczka marynowana, roladka

- zabawy, konkursy z nagrodami,

szpinakowa z serkiem na krakersie, mini tartinki wytrawne

- wspólny śpiew i tańce,

w 2 smakach, sałatka tortellini z warzywami, toskańska,

- disco z DJ'em.

pieczywo.

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

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

Y AKTYWNY
SENIOR

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

MIEJSCA I TERMINY SPOTKAŃ:
Remizo-Świetlica w Kryrach:
23.01
Remizo-Świetlica w Mizerowie:
24.01
pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach (przy Szkole Podstawowej):
26.01
salki przy kościele w Radostowicach:
22.01
Remizo-Świetlica w Rudziczce:
16.01
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
17.01

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

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Gmina Suszec
oraz Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach
serdecznie zapraszają na

VII WOJEWÓDZKI
PRZEGLĄD
KOLĘDOWY
30 STYCZNIA 2018
GODZ. 15:00
sala widowiskowa GOK,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec

WSTĘP WOLNY
Informacje można także uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 19:30 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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W czasie FERII dzieci się nie nudzą…
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza
do udziału w zajęciach:
I TYDZIEŃ (29 stycznia – 2 lutego 2018 r.)
Poniedziałek – Pokaz bajek kliszowych z rzutnika.
Wtorek – Czary mary z ORIGAMI (godz. 16.00
– 17.30).
Środa – Gry planszowe, karty dialogowe (w godzinach otwarcia Biblioteki 9.00 – 19.00).
- Pokaz bajek kliszowych z rzutnika w Filii
nr 3 w Mizerowie (godz. 16.00 – 18.00).
Czwartek – warsztaty DECOUPAGE z p. Barbarą

Środa – Gry planszowe, karty dialogowe
(w godzinach otwarcia Biblioteki 9.00 – 19.00).
- Pokaz bajek kliszowych z rzutnika w Filii
nr 3 w Mizerowie (godz. 16.00 – 18.00).
Czwartek – Zajęcia multimedialne z tabletami
(godz. 16.00 – 18.30).
Piątek – Czary mary z ORIGAMI (godz. 16.00
– 17.30).

Szwedą (godz. 17.00 – 19.00).
Piątek – Spotkanie z Szymonem Lubaszką
- miłośnikiem górnictwa prowadzącegon projekt
„Śladami Kopalń Zagłębia Dąbrowskiego” połączone
z wystawą eksponatów górniczych (godz. 18.00).
II TYDZIEŃ (5 – 9 luty 2018 r.)
Poniedziałek – Pokaz bajek kliszowych
z rzutnika.
Wtorek – „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”: zajęcia edukacyjne
dot. bezpieczeństwa w sieci.

Szczegółowe informacje w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Suszcu, tel. 44-88-692.
GF

Grudniowe zwyczaje w Przedszkolu w Suszcu

4.12.2017 r. Barbórka w Przedszkolu
Grudzień to miesiąc wielu świąt. Jednym
z nich jest Barbórka – święto wszystkich górników.
7 grudnia 2017 r. mieliśmy ogromną przyjemność
gościć w przedszkolu górników. Zaproszeni goście
opowiedzieli maluchom o trudnej i niebezpiecznej
pracy górnika oraz zaprezentowali strój galowy. Na
ten szczególny dzień dzieci przygotowały piosenki,
wiersze i tańce śląskie. Największą atrakcją okazała
się jednak możliwość przymierzenia pięknej i wyjątkowej czapki górniczej (czako) oraz sprzętu górniczego, m.in. aparatu tlenowego. Dowiedzieliśmy się, że
kolory pióropusza związane są z pełnioną w kopalni
funkcją: biały – sztygar, inżynier; zielony – dyrektor;
czarny – górnik; czerwony – członek orkiestry górniczej. Dzieci dowiedziały się, że praca górnika jest
bardzo niebezpieczna i ciężka. Barwami górniczymi
są czerń i zieleń, ponieważ czerń symbolizuje ciemności podziemia, a zieleń nadzieję na ujrzenie zielonej
trawy po pracy.
6.12.2017 r. Wizyta św. Mikołaja w Przedszkolu Publicznym w Suszcu
Niemal każde dziecko w tym „mikołajkowym”
okresie przenosi się w bajkowy świat wypełniony
magią i czarami. 6 grudnia to szczególny dzień dla
naszych przedszkolaków. Jak co roku, z ogromną
radością wyczekują wizyty szczególnego gościa.
W tym roku św. Mikołaj zrobił wszystkim ogromną
niespodziankę. Konny zaprzęg zajechał najpierw

przed przedszkole przy ulicy Wyzwolenia 2, a potem
przed przedszkole przy ul. Św. Jana 70. Z noskami
przyklejonymi do szyb, dzieci podziwiały zaprzęg
z Mikołajem i jego pomocnikami – aniołkami, w przepięknej, zimowej scenerii. Przedszkolaki z ogromną
niecierpliwością oczekiwały na tę chwilę. Przywitały Mikołaja piosenką, wierszykiem i upominkami.

potrzebny do zrobienia ciasta. Każdy przedszkolak
miał szansę spróbować swoich sił kulinarnych. Dzieci z wszystkich grup z radością pomagały wychowawcom w przygotowaniu ciasta, dodając składniki
i mieszając je ze sobą, by w efekcie powstały ciastka
i babeczki. Wspólne pieczenie było przyjemną zabawą, a jeszcze przyjemniejsza była degustacja tego,
co sami upiekliśmy, na wspólnej wigilijce.

źródło: Monika Panfil

Święta Bożego Narodzenia – to wyjątkowy, magiczny czas, kiedy radość i miłość pukają do każdego
z nas. To przede wszystkim czas spotkań w rodzinnym gronie, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń
najbliższym, wspólnego kolędowania. W naszym
przedszkolu tworzymy sytuacje sprzyjające czynnemu uczestnictwu w tradycji.

Mikołaj i przedszkolaki

Przedszkolaki musiały zapracować na swój prezent,
bo anioły zadawały dzieciom dużo trudnych pytań.
Jak się okazało, dzieci świetnie znały odpowiedzi na
nie. W mijającym roku dzieci z przedszkola w Suszcu
były bardzo grzeczne, dlatego Mikołaj obdarował
je wspaniałymi prezentami – domkami . Po miłym
spotkaniu przedszkolaki pożegnały św. Mikołaja i pomachały mu na pożegnanie.

11-15.12.2017 r. Spotkania kolędowe dla
dzieci naszego przedszkola przy udziale zaproszonych muzyków – rodziców
Okres oczekiwania na narodziny Dzieciątka
Jezus to okazja do wspólnego kolędowania dzieci,
nauczycieli i rodziców w przedszkolu. W naszej placówce „Spotkanie kolędowe” odbyły się w dniach
11-15 grudnia 2017 r. z zaproszonymi rodzicami –
muzykami. Ta szczególna uroczystość to wyjątkowe
wydarzenie, które integruje dorosłych i dzieci. Dużą
atrakcją było zaprezentowanie dzieciom różnych
instrumentów, m.in. keyboard, flet, trąbka, pianino.
Dzięki uprzejmości naszych gości dzieci miały okazję spróbować swoich umiejętności gry na wspomnianych instrumentach. Serdecznie dziękujemy
za wspaniałą lekcję.

Pieczenie ciasteczek świątecznych
W połowie grudnia w przedszkolu zapachniało
cynamonem i miodem – zaczęliśmy pieczenie świątecznych ciasteczek i babeczek. Przygotowania rozpoczęły się od poznania składników, foremek oraz
ze sprzętu gospodarstwa domowego, który jest

13.12.2017 r. Jasełka w GOK-u dla emerytów
W środę 13 grudnia dzieci z grup Pszczółki i Zajączki pod opieką wychowawczyń wystawiły swoje
przedstawienie jasełkowe dla emerytów z naszej
gminy w Gminnym Ośrodku Kultury Suszcu. Licznie przybyli goście, po zajęciu miejsc na widowni,
z wielką uwagą i przejęciem oglądali naszych małych
aktorów, którzy po raz kolejny stanęli na wysokości
zadania i pięknie przedstawili historię, która dawno
temu wydarzyła się w Betlejem. Występ dzieci zakończył się gromkimi brawami.
Przedszkole Publiczne w Suszcu

- Duży budżet, dużo inwestycji, mnóstwo zadań,
które zaplanowaliśmy. Zarówno współfinansowanych
ze środków unijnych, jak i tych dostosowujących nasze
budynki szkolne do zmienionej ustawy oświatowej. Zaplanowaliśmy też mnóstwo zadań na drogach. Jestem
przekonany, że z takim zespołem i z takimi ludźmi ten
budżet zostanie zrealizowany tak dobrze, jak wszystkie
dotychczasowe – mówił starosta pszczyński Paweł
Sadza, dziękując za uchwalenie budżetu powiatu
na przyszły rok.
Budżet w liczbach:
- dochody 98 778 751 zł
- przychody 4 343 812 zł
- wydatki 100 126 523 zł
- rozchody 2 996 040 zł
Znaczną część wydatków, bo aż 21 547 124 zł (ponad 21%) stanowią wydatki inwestycyjne, tak ważne,
bo przysparzające powiatowi majątku.

Niektóre z zadań będą miały bezpośredni
wpływ na naszą gminę. Będą to m.in.:
- Rozpoczęcie budowy Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(zadanie dofinansowane ze środków UE).
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w gminie Suszec. Zadanie dofinansowane
ze środków gminy Suszec oraz budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”.
- Realizacja projektu „Praktyczna nauka zawodu
– rozbudowa bazy oświatowej” (zadanie dofinansowane ze środków UE).
- Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla
pieszych (dofinansowane ze środków UE).
Powiat Pszczyński
Oprac. Monika Panfil

Budżet powiatu
Budżet powiatu: 100 mln zł wydatków, w tym
21,5 mln zł na inwestycje. Przy 22 głosach za, przy
jednym głosie wstrzymującym, bez głosów przeciwnych radni powiatowi uchwalili budżet powiatu
pszczyńskiego na 2018 r. Pozytywne opinie ws. budżetu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach oraz komisje stałe rady.
- Możliwości powiatu dotyczące kreowania dochodów są znacznie ograniczone. Jeśli dodamy, że od
wielu lat poziom subwencji oświatowej nie pokrywa
bieżących wydatków oświatowych – a wydatki oświatowe to ponad 30% ogółu wydatków – to obraz stopnia trudności zbilansowania dochodów i przychodów
z wydatkami i rozchodami nabiera ostrości. Jednak
w efekcie wszystkich podjętych działań w projekt budżetu na rok 2018 jest zrównoważony – mówił skarbnik
powiatu, Marek Dutkowski.
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Ferie 2018 - szkolenie narciarskie

Zapisy i dodatkowe informacje dotycząca wyjazdów na narty od 02.01.2018 do 20.01.2018 r. w hali
sportowej w Suszcu tel. (32) 449-11-14 w godz. 7:0015:00 lub emial: info@hala-suszec.pl
Liczba miejsc ograniczona!!!
Szczegółowe informacje:
Wyjazdy na narty organizowane są przez GOS
Suszec dla dzieci i młodzieży uczącej się z terenu
gminy Suszec. Podczas każdego wyjazdu uczestnicy
podzieleni są na dwie grupy:
Grupa Początkująca – uczestnicy, którzy
będą od podstaw uczyli się jeździć na nartach zjazdowych pod opieką instruktorów narciarskich.
- Uczestnicy od momentu wyjazdu z Suszca,
aż do powrotu przebywają pod opieką pracownika
GOS Suszec.
- Na stoku w godz. 10:00-14:00 uczestnicy biorą
udział w zajęciach nauki jazdy na nartach zjazdowych, prowadzonych przez instruktorów narciarstwa
ze szkółki „Nowa Osada”.
- Planowane jest szkolenie w jednej grupie
6-osobowej.
- Szkolenie obejmuje 3 dni, w każdym dniu po
4 godziny zajęć na stoku.
- 3 dni zajęć traktowane są jako jeden cykl szkolenia, nie ma możliwości zapisania się na 1 lub 2 dni.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać
strój dostosowany do zabaw na śniegu i temperatury zewnętrznej. Prosimy nie zabierać rękawiczek
wełnianych, które niestety szybko przemakają.
- Sprzęt narciarski – narty, buty, kije oraz kask
zapewnia Organizator. Chyba, że ktoś ma własny
i sprawny sprzęt, który może zabrać.
- Skipass na wyciągi zapewnia Organizator.

ZAPISY:
- w dniach od 02.01. do 20.01.2018 r. zapisujemy
w pierwszej kolejności dzieci, które nie uczestniczyły
w szkoleniu w latach ubiegłych. Dzieci, które brały
już udział w szkoleniach organizowanych przez GOS
Suszec lub GZOiS Suszec, możemy wpisać na listę
rezerwową i jeżeli 20 stycznia 2018 r. będą wolne
miejsca, to zostaną zgodnie z kolejnością zapisów
przeniesione na listę główną.
- Od 20 stycznia, po przeniesieniu osób z listy
rezerwowej, jeżeli nadal będą wolne miejsca, to zapisy będą trwały nadal aż do 28 stycznia.
- Decyduje kolejność zgłoszeń.
- Uczestnika uznajemy za wpisanego na listę
w momencie uregulowania opłaty wpisowej.
- Opłata wpisowa – 275 zł za całość, czyli 3 dni
szkolenia. Płatne gotówką w kasie hali lub przelewem.
Płatność przelewem na:
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
Nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001
W tytule należy podać: Szkolenie narciarskie –
imię i nazwisko (dziecka).
Grupa Zaawansowana – uczestnicy, którzy posiadają podstawowe umiejętności narciarskie i potrafią samodzielnie korzystać z całego stoku.
UWAGA! We wtorek 29 stycznia, planuje się przejechać z grupą zaawansowaną na inny stok w Wiśle,
a na Nowej Osadzie będziemy jeździli w poniedziałek
i czwartek.
- Uczestnicy od momentu wyjazdu z Suszca,
aż do powrotu przebywają pod opieką nauczycieli
z placówek oświatowych gminy Suszec.
- Na stoku w godz. 10:00-14:00 uczestnicy samodzielnie korzystają z całego stoku oraz wszystkich wyciągów, jednocześnie pozostając po opieką
Organizatora.
- Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać
własny sprzęt narciarski.
- Jeżeli uczestnik nie posiada kasku, to zapewni
go Organizator.
- Jeżeli uczestnik nie posiada własnego sprzętu
narciarskiego lub jego części (np. samych butów czy
nart), to będzie można go wypożyczyć na własny
koszt w wypożyczalni, po uwzględnieniu rabatu,
jaki uda się wynegocjować dla uczestników przez
Organizatora.
- Każdy uczestnik otrzymuje skipass na 4 godziny.

FERIE 2018 - zajęcia i turnieje
Zajęcia sportowe i turnieje sportowe w hali sportowej w Suszcu podczas ferii zimowych.
„Ferie 2018” - PROGRAM:
Turnieje i zawody sportowe.
1. Wtorek 06.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec
Piłka nożna halowa – (rocznik 2009 i młodsi), godz. 9:00-12:00.
2. Środa 07.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec.
Piłka nożna halowa – (rocznik 2007 i młodsi),godz. 9:00-12:00.
3. Czwartek 08.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec.
Piłka nożna halowa – (rocznik 2005 i młodsi),godz. 12:00-14:30.
4. Piątek 09.02.2018 r. Hala Sportowa Suszec.
Piłka nożna halowa – (rocznik 2003 i młodsi),godz. 12:00-14:30.
Siatkówka 3–osobowa w rocznikach: 2005
i młodsi i 2002 i młodsi, godz. 12:00-15:00.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali sportowej w Suszcu dla dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu gminy Suszec.

Zajęcia odbywają się według poniższego
harmonogramu:
1. Poniedziałek 29.01.2018 - godz. 12:00 -13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
2. Wtorek 30.01.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
3. Środa 31.01.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
4. Czwartek 01.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
5. Piątek 02.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
6. Poniedziałek 05.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
7. Wtorek 06.02.2018 - godz. 12:00- 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
8. Środa 07.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
9. Czwartek 08.02.2018 - godz. 12:00 - 13:30
(piłka nożna, siatkówka, t. stołowy).
10. Piątek 09.02.2018 - godz. 15:00 -16:30 (piłka
nożna, siatkówka, t. stołowy).
GOS Suszec

ZAPISY:
- Można zapisać się na dowolny dzień wyjazdu
na narty.
- Zapisy w dniach od 02.01.2018 r. do dnia wyjazdu do momentu zapełnienia się listy uczestników.
- O kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
- Uczestnika uznajemy za wpisanego na listę
w momencie uregulowania opłaty wpisowej.
- Opłata wpisowa – 65 zł za 1 wyjazd. Płatne gotówką w kasie hali lub przelewem.
Płatność przelewem na:
Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu
Nr rachunku: 13 8456 1019 2002 0044 6332 0001
W tytule należy podać: Szkolenie narciarskieimię i nazwisko (dziecka).
GOS Suszec

Powiat bez barier
Które miejsca w naszym powiecie są najlepiej
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Gdzie potrzebne są zmiany? Takie informacje
znajdą się w nowej witrynie internetowej uruchomionej właśnie przez powiat pszczyński.
Powiat bez barier to specjalna strona internetowa skierowana do osób z niepełnosprawnościami,
a także ich rodzin i opiekunów. Ma być ona zbiorem
informacji umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami swobodne poruszanie się po terenie
powiatu pszczyńskiego.
Co istotne, ta witryna ma być tworzona przez
osoby z niepełnosprawnościami, po to, aby w tym
miejscu znalazły się informacje jak najbardziej obiektywne i sprawdzone.
- Od lat w powiecie dbamy o to, aby było to miejsce przyjazne dla każdego. Dlatego uruchomiliśmy tę
witrynę. Liczymy, że ułatwi ona funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym w naszym powiecie – mówi
starosta pszczyński, Paweł Sadza. – Zależy nam na
tym, aby osoby z niepełnosprawnościami włączyły się
w tworzenie informatora, ponieważ mają najwięcej
obiektywnych informacji w tym temacie – podkreśla.
Zamieszczenie informacji na stronie jest bardzo
proste. Wystarczy kliknąć w niebieskie pole – „Dodaj
nowy obiekt” i po kolei wypełnić wskazane miejsca.
Zamieszczone opisy wybranych obiektów zostaną
przyporządkowane do danej grupy, dzięki czemu
z łatwością będzie można odnaleźć praktyczne informacje o wybranej instytucji, restauracji, czy sklepie.
Co istotne, wszystkie informacje, opinie i uwagi
zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za
dane miejsce.
- Chcemy, aby nasza witryna była nie tylko informatorem dla osób z niepełnosprawnościami, ale
także zbiorem wskazówek dla instytucji, czy przedsiębiorców, które podpowiedzą im, jak najlepiej dostosować obiekty do potrzeb niepełnosprawnych – mówi
Paweł Sadza.
Powiat Pszczyński

źródło: Powiat Pszczyński

Zapraszamy na wyjazdy na narty.
Szkolenie narciarskie
1. Poniedziałek 29.01.2018 r. – Wisła – stok Nowa
Osada. Zbiórka godz. 8:00 na parkingu przy SP Suszec
(Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na parkingu
przy SP Suszec (Plac Odnowy).
2. Wtorek 30.01.2018 r. – Wisła – stok Nowa Osada. Zbiórka godz. 8:.00 na parkingu przy SP Suszec
(Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na parkingu
przy SP Suszec (Plac Odnowy).
3. Czwartek 01.02.2018 r. – Wisła – stok Nowa
Osada. Zbiórka godz. 8:.00 na parkingu przy SP Suszec (Plac Odnowy). Powrót około godz. 16:00 na
parkingu przy SP Suszec (Plac Odnowy).

Nowy informator dla osób z niepełnosprawnościami

NUMER 1 (282)
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Nowe inwestycje JSW w naszej gminie
Na terenie Gminy Suszec ma powstać nowoczesne centrum produkcyjno-remontowe grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pierwsze,
prorozwojowe inwestycje o wartości ok. 60 mln zł
przyniosą korzyści finansowe zarówno Jastrzębskiej
Spółce Węglowej, Jastrzębskim Zakładom Remontowym, jak i gminie. W przedsięwzięciu zagospodarowania terenów pogórniczych uczestniczyć
mają również JSW Innowacje wspólnie z Głównym
Instytutem Górnictwa. Ich zadanie będzie polegało
na przygotowaniu kolejnych projektów wykorzystujących potencjał gminy oraz infrastrukturę byłej
kopalni „Krupiński”. Tak ambitny plan przedstawiciele
JZR oraz JSW zaprezentowali na spotkaniu z Wójtem
i Radą Gminy Suszec, które odbyło się 14 grudnia
2017 r. w Suszcu.
Rozwój JZR, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW, pozwoli zoptymalizować dostawy
wybranych produktów potrzebnych do bieżącej
działalności kopalń niezależnie od cykli koniunkturalnych zachodzących w gospodarce. Początek prac
inwestycyjnych zaplanowano na pierwszą połowę
2018 r., a rozpoczęcie przyjęć nowych pracowników
na ostatni kwartał 2018 roku. Pierwsze elementy tras
przenośników ścianowych, rurociągów, szyny jezdne oraz krążniki do przenośników taśmowych mają
zjechać z linii produkcyjnych już na początku 2019 r.
- Dostarczanie do JSW gotowych produktów wytwarzanych przez tzw. własne zasoby JZR zagwarantuje
Spółce ich dostępność oraz wysoką jakość w najkorzystniejszej, rynkowej cenie – zapewnia Rafał Rychter,
prezes Jastrzębskich Zakładów Remontowych – Inwestycja przyczyni się do modernizacji i unifikacji stosowanych w JSW maszyn i urządzeń górniczych, poprawiając
dostęp do innowacyjnych rozwiązań.
Główne nakłady inwestycyjne zostaną ponie-

sione na modernizację i budowę nowych hal produkcyjnych, a także na zakup nowoczesnego parku
maszynowego zapewniającego odpowiednią jakość
produktów i wykonywanych prac remontowych.
Dzięki uruchomieniu przez JZR produkcji, na terenie gminy Suszec powstaną nowe miejsca pracy.
W samych JZR zatrudnienie znajdzie ok. 150 osób,
głównie spawacze. Kolejne miejsca pracy powstaną
u poddostawców oraz podwykonawców.
- Gmina Suszec, tak jak obiecywaliśmy przekazując
kopalnię Krupiński do SRK, nie została pozostawiona
sama sobie. Dzięki planowanym przez JSW inwestycjom
powstaną tu nowe miejsca pracy, wzrośnie potencjał
regionu i, co ważne, nadal będą wpływały na konto
Gminy podatki, na przykład od nieruchomości. Inwestycja realizowana przez JZR to dopiero początek. Mamy
kolejne ambitne plany, które są w trakcie opracowywania przez JSW Innowacje oraz GIG - podkreśla prezes
JSW Daniel Ozon i dodaje: - Na rozwoju Jastrzębskich
Zakładów Remontowych skorzystają wszystkie zaangażowane strony. JZR ugruntuje wysoką pozycję na rynku
m.in. dzięki zwiększeniu specjalizacji i unowocześnieniu
technologii. JSW zyska łatwiejszy i szybszy dostęp do
nowych produktów, ograniczy postoje produkcyjne
i monopolizację rynku oraz zoptymalizuje koszty, a to
przyczyni się do wzrostu wartości grupy kapitałowej.
Radni gminy Suszec zadawali przedstawicielom
JSW i JZR pytania związane z planowaną działalnością, rozmawiali także o przyszłości zakładów na terenie Suszca oraz o sytuacji finansowej gminy. Radna
Irena Muras zwracała uwagę na trudności, z jakimi
obecnie musi się zmierzyć gmina – np. w sferze tworzenia budżetu:
- Proszę nas zrozumieć. Nasza gmina miała strategię zaplanowaną do 2020 roku. W tej chwili nie możemy
jej zrealizować. Nie mamy nowego przedszkola, nie

możemy skończyć remontu ul. Szkolnej w Suszcu, nie
stać nas na skanalizowanie kolejnych sołectw. Gmina
oddała do JSW część tzw. „podatku od wyrobisk”. To nie
jest nasza wina, że kiedyś obowiązywało takie prawo.
My dysponujemy pieniędzmi publicznymi, nie wypracowujemy zysków jak przedsiębiorstwo. Od paru lat
nie możemy też rozpocząć żadnej poważnej inwestycji,
bo wyroki ogłaszane przez sądy są zaskarżane przez
JSW, więc musimy być przygotowani na różne scenariusze. Poza tym na przyszły rok dochody Gminy będą
o 7 milionów niższe z powodu likwidacji kopalni oraz
zaprzestania działalności zakładów z nią związanych
na tych terenach.
- Postaramy się odwiedzić państwa z dyrektorem
finansowym, aby pochylić się nad wymienionymi problemami. Chcielibyśmy także przed członkami komisji
europejskich przedstawić temat trudności, z jakimi mierzą się gminy po likwidacji kopalni – i pokazać Waszą
gminę jako koronny przykład. Mamy nadzieję, że Gmina
Suszec będzie pierwszą, do której przyjadą nasi partnerzy z UE i uda się zrealizować nasz wspólny plan na
poprawę warunków w Gminie – dodawał Daniel Ozon.
Na zakończenie spotkania doszło do podpisania
listu intencyjnego pomiędzy zarządem JSW i władzami Gminy Suszec, w którym obie strony zobowiązały
się do współpracy w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
- Chciałbym, aby współpraca Jastrzębskiej Spółki
Węglowej z Gminą Suszec przyczyniła się do poprawy
warunków życia jej mieszkańców i stanowiła przykład
wspólnej dbałości o środowisko naturalne oraz współpracy górniczego przedsiębiorcy z samorządem – powiedział Daniel Ozon, prezes JSW.
JSW
Oprac. Monika Panfil

Był czas na radosne rozmowy, pamiątkowe fotografie, a nawet na szampana – wypitego za powodzenie kryrskiej OSP. Nie zabrakło też fajerwerków, którymi hucznie uczczono pojawienie się nowego wozu
ratowniczo-gaśniczego. Następnie strażacy zaprosili

wszystkich obecnych do sali remizo-świetlicy, gdzie
przygotowano ciepły poczęstunek – grochówkę.
Nowy wóz czeka jeszcze na odpowiednie miejsce
do parkowania. Prace w tym zakresie mają ruszyć niebawem. Z kolei sławny kryrski 40-latek został wystawiony
na sprzedaż. Przez niemal pól wieku dobrze pełnił swoje
zadanie i teraz może odejść na zasłużony odpoczynek.
Nowy wóz uczestniczył już w pierwszej akcji – w piątek 9 grudnia, ku uciesze najmłodszych, przywiózł do
kościoła w Radostowicach świętego Mikołaja, aby ten
mógł spotkać się z wszystkimi dziećmi.
Gratulujemy strażakom nowego pojazdu. Mamy
nadzieję, że będzie on dobrze służył mieszkańcom
Kryr i całej gminy. Strażacy z Kryr pragną podziękować
wszystkim przybyłym gościom za to, że mimo deszczu
i mroźnej pogody, byli z nimi w tym wyjątkowym dniu.
Dziękują również wszystkim tym, którzy przyczynili się
do zakupu nowego samochodu, sponsorom oraz mieszkańcom, którzy wsparli ich finansowo w zbiórce złomu.
Monika Panfil

W Kryrach strażacy doczekali się nowego wozu.
Jego zakup Wójt i Rada Gminy zapowiedzieli już w połowie 2017 roku, a w grudniu gotowy pojazd dotarł do
kryrskiej OSP. Jednostka została wyposażona w nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo FL 280.
Strażacy oraz mieszkańcy przywitali pojazd w swojej miejscowości 8 grudnia wieczorem. Z tej okazji
przed remizą zebrała się spora grupa przyjaciół straży
i w napięciu, pomimo mżawki, oczekiwała przyjazdu
nowego wozu. Jak twierdzą sami strażacy: „Trzeba
przyznać, że pierwsze wrażenie zapierało dech w piersiach, a niektórzy z nas mieli ciarki!”.
Kiedy nowy samochód podjechał pod remizę,
eskortowany przez zasłużonego 40-latka, przywitano
go z wszelkimi honorami. Po uroczystym zaparkowaniu pojazdu, można było podziwiać wóz, który będzie
służył straży w czasie akcji od 2018 roku. Mieszkańcy
– zwłaszcza ci najmłodsi – chętnie oglądali pojazd
z bliska, sprawdzili pojemność kabiny, a także przyjrzeli się wyposażeniu samochodu.

źródło: Monika Panfil

Następca 40-latka

Stary i nowy wóz strażacki

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych
Od 1 lutego 2018 roku w gminie suszec obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.
UWAGA!
Znikają z segregacji worki w kolorze BIAŁYM
i CZARNYM. Opakowania wielomateriałowe oraz
metale należy gromadzić w workach ŻÓŁTYCH.
ODPADY BIODEGRADOWALNE można kompostować w przydomowych kompostownikach
lub dotarczać w workach brązowych niezmieszane
z odpadami z ogrodów do PSZOK-u.
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?

WOREK NIEBIESKI – czyste papiery, tektury, kartony, gazety, czasopisma, katalogi, broszury, zeszyty, książki, opakowania z papieru i kartonu (oprócz
opakowań wielomateriałowych po: mleku, sokach,
napojach …)
WOREK ŻÓŁTY – opróżnione butelki typu PET
(najlepiej zgniecione), plastikowe zakrętki, butelki
po płynach, niezabrudzone folie, reklamówki, puszki
metalowe, opakowania wielomateriałowe po: mleku,
sokach, napojach …
WOREK ZIELONY – niestłuczone szkło kolorowe
i białe, butelki i puste słoiki bez zakrętek.
Selektywnie zbierane odpady komunalne oraz

odpady komunalne zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych 1 raz w miesiącu.
POPIÓŁ należy gromadzić w pojemnikach nie
w workach.
Popiół będzie odbierany jeden raz w miesiącu w miesiącach od września do maja, a nie jak
dotychczas od października do kwietnia!
Zanieczyszczony, ciepły lub zamarznięty popiół
nie będzie odbierany !
Mieszkańcy są zobowiązani do wyposażenia na
własny koszt swoich nieruchomości w pojemniki na
popiół lub mogą korzystać z pojemników na odpady
komunalne zmieszane.
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE to np.: meble,
dywany i wykładziny, odbierane będą z terenu nieruchomości 1 raz w roku w maju.
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE.
Odpady komunalne, których nie da się wysegregować w tym m.in.: pampersy, środki higieny
osobistej, stłuczone szkło, porcelana, zabrudzone
opakowania, odchody zwierząt, kości zwierząt, (za
wyjątkiem popiołu i odpadów niebezpiecznych) należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.
Gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe
w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności
120 l, 240 l w zależności od ilości zamieszkałych osób
– zgodnie z regulaminem.
Mieszkańcy mogą doposażyć swoje nieruchomości we własnym zakresie w dodatkowe pojemniki
na odpady zmieszane bez ograniczeń, które będą
opróżniane w ramach uiszczanej opłaty.
PRZETERMINOWANE LEKI można oddać w Aptece Św. Stanisława w Suszcu lub w PSZOK-u.
JAK ZGŁASZAĆ REKLAMACJE?
Jeżeli usługi są świadczone w sposób nieprawidłowy należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy
Suszec tel. 32 4493071 – dot. odbioru odpadów,
32 4493052 – dot. opłat.

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / STYCZEŃ 2018

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2
Uwaga ! Od 1 lutego 2018 roku dodatkowe dni
otwarcia PSZOK-u.
OKRES ZIMOWY
od 1 października do 30 kwietnia
wtorki i piątki w godz. 15.00 -18.00
środy w godz. 10.00 - 18.00
soboty w godz. 8.00 - 13.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
OKRES LETNI
od 1 maja do 30 września
wtorki i piątki w godz. 15.00 - 20.00
środy w godz. 8.00 - 18.00
soboty w godz. 8.00 - 15.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą
we własnym zakresie dostarczać do PSZOK-u ODPADY KOMUNALNE W ILOŚCIACH NIELIMITOWANYCH.
Wszystkie segregowane odpady, które odbierane są również bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.
W worku brązowym odpady kuchenne biode-

gradowalne, niezmieszane z odpadami z ogrodów
(zielonymi).
Zużyte baterie i akumulatory.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przeterminowane lekarstwa i farmaceutyki.
Zużyte opony tylko z samochodów osobowych
(inne nie będą przyjmowane).
Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych.
Popiół w okresie od czerwca do sierpnia.
Należy go samodzielnie przesypać do oznakowanego kontenera przeznaczonego wyłącznie na ten
odpad. Nie można go wrzucać do kontenera wraz
z pojemnikiem.
ODPADY KOMUNALNE W ILOŚCIACH LIMITOWANYCH.
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.
Odpady zielone: trawa, liście, gałęzie w ilości nie
więcej niż 0,5 m3 na posesję na miesiąc.
Odpady zielone można dostarczać w workach
brązowych lub luzem.
UG Suszec

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
na terenie Gminy Suszec obowiązuje od lutego do
grudnia 2018 roku.

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu
odpadów. Pojemniki należy wystawić do godziny
06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego.

Zabrane zostaną tylko odpady znajdujące się w pojemnikach. Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wystawione przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd śmieciarki (samochód ciężarowy).

Odpady zmieszane / popiół
Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Gabaryty

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

ZM

ZM

ZM

P

ZM

P

ZM

P

ZM

P

(Maj)

Radostowice 1

5

6

5

6

3

4

7

21

5

3

7

3

4

1

2

5

6

3

4

8

Radostowice 2

7

8

7

8

5

9

8

22

6

4

1

5

6

3

4

7

8

5

6

9

8

5

9

8

22

6

4

1

5

6

3

4

7

8

5

6

9

11

9

23

12

10

8

10

11

8

9

12

13

10

11

15

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Kobielice 1

7

8

7

Kobielice 2

12

13

12

13

10

Suszec 1

12

13

12

13

10

11

9

23

12

10

8

10

11

8

9

12

13

10

11

15

15

12

16

10

24

13

11

14

12

13

10

11

14

14

12

13

16

17

18

14

25

19

17

21

17

18

15

16

19

20

17

18

22

Suszec 2

14

15

14

Suszec 3

19

20

19

20

Kryry

21

22

21

22

19

23

15

28

20

18

22

19

20

17

18

21

22

19

20

23

26

24

25

16

29

26

24

28

24

25

22

23

26

27

24

27

29

28

26

27

17

30

27

25

29

26

27

24

25

28

29

28

31

30

Mizerów

23

26

23

Rudziczka

27

28

27

ZM - odpady zmieszane, P - popiół

Selektywna zbiórka
Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Radostowice 1

5

5

3

7

4

2

20

17

15

19

17

Radostowice 2

6

6

4

8

5

3

21

18

16

20

18

4

8

5

3

21

18

16

20

18

9

6

4

22

19

17

21

19

Kobielice 1

6

6

Kobielice 2

7

7

5

Suszec 1

7

7

5

9

6

4

22

19

17

21

19

6

10

7

5

23

20

18

22

20

Suszec 2

8

8

Suszec 3

9

16

9

4

8

6

24

21

19

23

21

Suszec 4

26

12

10

11

25

23

27

24

22

26

24

Kryry

27

13

11

29

26

24

28

25

23

27

27

Mizerów 1

28

14

12

30

27

25

29

26

24

28

27

Mizerów 2

16

9

27

28

29

27

31

28

26

30

31

Rudziczka 1

16

15

13

25

28

26

30

27

25

29

28

Rudziczka 2

16

9

27

28

29

27

31

28

26

30

31

Rejon
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NUMER 1 (282)
Ulica - odpady zmieszane / popiół

Rejon

Ulica - selektywna zbiórka / gabaryty

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka,
Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 1

Bartnicza, Bażantów, Czarkowska, Dębowa, Dworcowa, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Łączna, Orzechowa, Porębska,
Sporna, Spólnik, Sosnowa, Stara Droga, Studzienka,
Wrzosowa, Wysoka

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Radostowice 2

Brzymowa, Graniczna, Malinowa, Pszczyńska

Kobielice 1

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa, Łanowa, Pańska, Pszczyńska, Radosna, Rolna, Sołecka,
Spacerowa, Stara Droga, Swojska, Wiejska, Wspólna,
Zagonowa, Zakątek, Zbożowa, Zielona

Kobielice 1

Dobra, Graniczna, Kościelna, Krzywa, Księżycowa,
Łanowa, Pańska, Radosna, Rolna, Sołecka, Spacerowa, Swojska, Wiejska, Wspólna, Zagonowa, Zakątek,
Zbożowa, Zielona

Kobielice 2

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Kobielice 2

Suszec 1

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Pszczyńska, Srebrna, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota

Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Pochyła, Pszczyńska, Stara droga, Sportowa, Topolowa,
Zacisze

Suszec 1

Suszec 2

Astrów, Baranowicka, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa, Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Ludwika Witoszy, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa,
Pawła Godźka, Piaskowa, Polna, Słoneczna, Stacyjna,
Stawowa, Szklarniowa, Szkolna, Tulipanów, Żwirowa

Akacjowa, Branica, Cegielniana, Diamentowa, Garbarska, Klonowa, Lipowa, Nowa, Perłowa, Srebrna,
Wielodroga, Złota

Suszec 2

Suszec 3

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha, Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Miła,
Mleczarska, Modrzewiowa, Na Grabówki, Okrężna,
Os. Ks. Kulika, Plac Odnowy, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Pszczela, Skromna, Skryta, Środkowa,
Św. Jana, Wiosenna, Zagrodowa, Zgońska

Astrów, Błękitna, Cmentarna, Deszczowa, Klubowa,
Kolonia Podlasie, Kopcowa, Ks. Jesionka, Mleczarska, Mokra, Narcyzow, Ogrodowa, Piaskowa, Polna,
Słoneczna, Stacyjna, Stawowa, Szklarniowa, Szkolna,
Tulipanów

Suszec 3

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa,
Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa,
Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Brzozowa, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cicha,
Dolna, Jabłoniowa, Jodłowa, Królówka, Ludwika Witoszy, Miła, Modrzewiowa, 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, Wyzwolenia

Mizerów

Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska,
Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, Prosta, Średni
Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia

Kryry

F. Klimy, P. Garusa, Herbowa, Jasna, Kasztanowa,
Krótka, Łoskutowa, Nierad, Owocowa, Pocztowa,
Rolnicza, Skotnicza, Spokojna, Wilcza, Wodna, Wyzwolenia

Rudziczka

Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Napieralskiego, Pawia, Pszczyńska, Pogodna, Słowików,
Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna, Tęczowa, Turkusowa, Woszczycka, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Mizerów 1

Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nowowiejska,
Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska, Wyzwolenia od 208

Mizerów 2

Boczna, Lipki, Nadrzeczna

Rudziczka 1

Barwna, Drozdów, Kombatantów, Ks. J. Barona, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Pawia, Pszczyńska do nr 34,
Pogodna, Słowików, Strażacka, Szkolna, Tęczowa,
Turkusowa, Woszczycka

Rudziczka 2

Baraniok, Kleszczowska, Napieralskiego, Spółdzielcza, Wąska (w tym posesje z Suszca)

Uwaga!
Odbiór popiołu odbywał się będzie w innym terminie niż odbiór odpadów
zmieszanych.
ZAKAZUJE SIĘ MIESZANIA ODPADOW Z POPIOŁEM!

Bilety miesięczne Kolei Śląskich kupisz w aplikacji SkyCash
Od 1 grudnia bilety miesięczne KŚ można kupić
również poprzez SkyCash. Koleje Śląskie są pierwszym przewoźnikiem kolejowym, który wprowadził możliwość zakupu biletów miesięcznych w tej
aplikacji. Od stycznia tego roku w aplikacji SkyCash
dostępne są nasze bilety jednorazowe. Teraz do tego
pakietu dołączyły również bilety miesięczne. Aby kupić bilet, wystarczy uruchomić aplikację, a następnie
wyszukać połączenie, wybrać rodzaj zniżki oraz zdecydować czy potrzebujemy biletu miesięcznego w

jedną stronę czy w obie. Dzięki temu można zakupić
bilet w dowolnym momencie i miejscu, przy pomocy
samego telefonu.
- To ważny moment w rozwoju naszej spółki. Koleje
Śląskie jako pierwszy przewoźnik kolejowy wprowadził do naszej oferty bilety miesięczne – mówi Tomasz
Krajewski, prezes Zarządu SkyCash. – Popularność
mobilnych biletów stale rośnie. Nasza aplikacja, którą
można mieć zawsze pod ręką, pozwala całkowicie zapomnieć o staniu w kolejce po bilet – dodaje.

Aplikacja SkyCash ma przygotowane również
rozwiązania na wypadek różnych formalności, jakie
mogą się pojawić podczas zakupu. Posiada np. opcję
wystawienia faktury VAT. System umożliwia również
szybką opcję zwrócenia biletu. Podczas kontroli w
pociągu wystarczy pokazać do zeskanowania kod
QR, jest on dostępny w pamięci telefonu nawet jeśli
użytkownik nie ma w danym momencie połączenia
z Internetem.
Koleje Śląskie

Dowóz dla niepełnosprawnym do lokali wyborczych
- Każdy obywatel ma takie same prawo do głosowania. Dlatego podczas przyszłorocznych wyborów
samorządowych na terenie powiatu zorganizujemy
transport dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które z tego prawa będą chciały skorzystać – informuje
starosta pszczyński, Paweł Sadza.
Kilka dni temu sejm uchwalił zmiany w ordynacji
wyborczej wraz z licznymi poprawkami. Jedną ze

zmian jest brak możliwości głosowania korespondencyjnego. Jeśli znowelizowany kodeks wyborczy
wejdzie w życie w takiej formie, może wykluczyć m.in.
osoby niepełnosprawne. Dla części z nich głosowanie
korespondencyjne było jedyną alternatywą umożliwiającą aktywny udział w wyborach.
- Nie chcemy, aby jakikolwiek mieszkaniec powiatu
pszczyńskiego czuł się wykluczony z życia społecznego.

Niepełnosprawność nie może być przeszkodą, a każdy
obywatel ma takie samo prawo do głosowania. Dlatego
podczas przyszłorocznych wyborów samorządowych
na terenie powiatu zorganizujemy transport dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które z tego prawa będą
chciały skorzystać – informuje starosta pszczyński,
Paweł Sadza.
Powiat Pszczyński

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

Ważne telefony:
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych:
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (Suszec) tel. 723 643 749
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel.: 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel.: 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel.: 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK)
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel.: 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel.: 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel.: 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50

Ogłoszenie - wywóz
nieczystości ciekłych

Sprawdź jakość powietrza
w gminie

Informuje się, że zgodnie z zapisami z ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowy zbiornik (szambo)
zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz
nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami,
które posiadają zezwolenia Wójta Gminy Suszec na
prowadzenie usług w zakresie odbioru i wywozu
nieczystości ciekłych.
Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest
na wezwanie urzędników przedłożyć umowę
na wywóz nieczystości ciekłych. Oprócz umowy
odbioru nieczystości ciekłych należy posiadać
dowody uiszczania opłat za te usługi (rachunki,
faktury vat), które muszą potwierdzać regularność
wywozu szamba.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek
pozbywać się nieczystości ciekłych z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika
i gwarantującą ochronę gruntów, wód i środowiska
przed zanieczyszczeniem zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Suszec.
W związku z powyższym prosi się właścicieli
nieruchomości, którzy tej czynności jeszcze nie
dokonali, o zawieranie umów na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionymi podmiotami, a także
zachowywanie potwierdzeń dokonywanych wywozów. W przypadku kontroli są to podstawowe
dokumenty, które każdy właściciel posesji powinien posiadać i okazać.
UG Suszec

Zebrania sprawozdawcze
Zapraszamy mieszkańców na zebrania sprawozdawcze OSP, które odbędą się:
OSP Kryry – 3 lutego 2018 r. godz. 18:00 (sobota)
– Remizo-Świetlica w Kryrach
OSP Rudziczka – 17 lutego 2018 r. godz. 17:00
(sobota) – Remizo-Świetlica w Rudziczce
OSP Mizerów – 24 lutego 2018 r. godz. 17:00
(sobota) – Remizo-Świetlica w Mizerowie
OSP Suszec – 18 marca 2018 r. godz. 14:00
(niedziela) – GOK Suszec.
UG Suszec
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej
wiadomości wykaz z oznaczeniem części działek
gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec
przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas
nieokreślony na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu
w Suszcu.
W wykazie znajdują się obiekty sportowe
i place zabaw na terenie Gminy Suszec. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 –
tel. (032)4493073 lub na stronie internetowej
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.
UG Suszec

Bezpłatne wpłaty
w punkcie kasowym Urzędu
Gminy w Suszcu
Informujemy, że w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Suszcu realizacja wpłat
gotówkowych na konta Gminy Suszec i jej jednostek
organizacyjnych odbywa się BEZPŁATNIE.
UG Suszec
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ptaki światła
zabaw- wawelka dla
ski z
dziew- legendy
czynki

przepe˛ ...-Heinz
dza Rummekury
nigge

imie˛
Hayworth
zagesz˛
cza
włosy

miejsce cztery w
rozrodu prostoryb
kacie
˛

z
Eric, grał
miaższu
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Na razie w dwóch miejscach w naszej gminie
umieszczono czujniki monitorujące jakość powietrza. Jeden znajduje się na Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej w Suszcu, a drugi na budynku
Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Ogrodowej.
Urządzenia informują o temperaturze powietrza,
wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10.
Wszyscy, którzy chcą na bieżąco śledzić wyniki
pomiarów w swoim telefonie, mogą zainstalować
aplikację Syngeos. Dla systemów na android można ją pobrać ze sklepu Play.
Aplikację mogą również pobrać użytkownicy
IOS. Wyniki można też sprawdzić na stronie internetowej www.naszepowietrze.pl
Oprac. Monika Panfil
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Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com
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Trudne słowa: AKWIZGRAN, BANA, DIEGO, HOYA, KOBE, KOPRA, NEIL, REIKI, TEKTONIKA, TRAGI
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NUMER 1 (282)

Akcja Zima - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon

Zakres

Wykonawca (kontakt)

ul. Wyzwolenia (od # z ul. Pszczyńską do granicy Warszowic), ul. Lipki (od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do # z DW 933),
ul. Czarne Doły (od skrzyżowania z DW 933 do granicy z gminą Pszczyna),

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

Rejon 1
Suszec I

ul. Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Dolna (od # z ul.
Pszczyńską do # z ul. Szkolną), 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,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 2
Suszec II

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 (od # z ul. Cichą do # z ul. Na Grabówki), Zagrodowa, Zgońska,

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 11
Drogi powiatowe

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Ks. J. Barona, Kwiatowa, Łąkowa,
Turkusowa, Pawia, Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików,
Tęczowa, Woszczycka, Wąska,

Rejon 4
Kobielice

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni ścieków, Kościelna,
Krzywa, Księżycowa, Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16 i od # z ul. Równą do końca zabudowań), Pochyła, Rolna,
Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od # z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa,

Rejon 5
Radostowice

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dworcowa, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa,
Krzywa, Ks. Żydka, Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne ul. Pszczyńskiej, Sosnowa, Sporna
(od # z ul. Porębską do nr 16), Spólnik, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka,

Usługi w Zakresie Prac Ziemnych
i Transportowych Michał Baron
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka
MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze
Usługi Transportowo-Rolnicze
Mirosław Kozik
ul. Łączna 15, 43-262 Radostowice

Rejon 6
Kryry

ul. Branica, F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Łoskutowa, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa,
Rolnicza, Rolnicza-Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku Branickiego,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 7
Mizerów

ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki, Mały Dwór, Mleczna, Młyńska, Nadrzeczna,
Nowowiejska, Potoczek, odc. boczny ul. Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska,

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą i odcinek boczny
– łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy pomniku, parking przed kościołem,
Plac Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi
i plac przy GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej
(Plac Odnowy), plac manewrowy przy OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej (rejon przystanku MZK),

Firma Budowlano-HandlowoUsługowa „TECH-BUD”
ul. Kłapczyka 31A, 44-240 Żory

Rejon 9
trasa MZK

ul. Dolna (od # z ul. Szkolną do # z ul. Zgońską), Królówka, Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul. Pszczyńską), Poprzeczna, Szkolna
(od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy ul. Szkolnej), Św. Jana (do # z ul. Szkolną) , Zgońska,

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,
43-180 Orzesze

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 8
Place, parkingi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Kobielicach oraz ul. Porębskiej w Radostowicach a także chodników w ciągu dróg wojewódzkich nie zostało przekazane Gminie Suszec w związku z czym zadanie to będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w powyższej tabeli
w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: Panem Adamem Orszulikiem pod numerem telefonu: 693-204-203.

Kronika policyjna
Pijany kierowca
W sobotę 2 grudnia w Suszcu na ul. Pszczyńskiej w godzinach porannych policjanci drogówki
zatrzymali do kontroli drogowej właściciela VW Polo.
Mieszkaniec Suszca kierował pojazdem mając w organizmie blisko promil alkoholu.

Groźnie wyglądająca kolizja na drodze wojewódzkiej nr 935
Dwa samochody zderzyły się we wtorkowe
popołudnie 5 grudnia na drodze wojewódzkiej
nr 935. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu
ul. Pszczyńskiej z ulicą Baranowicką w Suszcu.

W kolizji udział brały samochody Hyundai
Elantra oraz Chevrolet Aveo.
Mimo dość sporego uderzenia i poważnego
uszkodzenia pojazdów, nikt z uczestników nie
ucierpiał.
KPP w Pszczynie

WAFLE

CUKIERKI

PRZYPRAWY
MAKARONY
ZUR

www.oblaty.pl

Jubiler

SAYMON GOLD
Szymon Czerwiński

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

ul. Brzozowa 3, 43-267 Suszec
tel. 784 319 424

