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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Suszec
składamy z okazji Świąt Bożego Narodzenia
serdeczne życzenia pokoju, zgody i radości
z przeżycia najpiękniejszych w polskiej tradycji
Świąt Narodzenia Pańskiego.
Życzymy, aby wigilia, spotkania w kręgu
rodziny i przyjaciół przyniosły wiele pomyślności
i spełnienie wszelkich marzeń
w czasie Świąt i w całym Nowym Roku.
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Referendum w sprawie hałdy?
Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem
hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni.
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Andrzej Urbanek

Z okazji Święta Górniczego,
wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalni
i ich Rodzinom
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia,
szczęścia górniczego,
pomyślności
w życiu rodzinnym
oraz satysfakcji
z wykonywanej pracy
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Będzie referendum w sprawie hałdy?
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Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni. Gmina rozważa
wszystkie za i przeciw, i od ich zdania uzależnia dalsze działania. Pojawił się więc pomysł przeprowadzenia referendum.

Mieszkańcy najbardziej obawiają się hałasu i pyłu.

Bardziej od sąsiedztwa hałdy uciążliwa dla mieszkańców może okazać się
jej rekultywacja. Znalazła się bowiem firma chcąca wybudować w sąsiedztwie
zwałowiska zakład przeróbczy, aby odzyskiwać znajdujący się tam węgiel
oraz kamień. Firma WWT Mining podeszła do sprawy kompleksowo i zorganizowała konsultacje społeczne z udziałem ekspertów. – Zgłaszały się do
nas różne firmy zainteresowane rekultywacją hałdy, ale tylko ta najpierw chciała
poznać opinie mieszkańców. Dlatego zaczęliśmy zastanawiać się, czy tematu nie
podjąć – tłumaczy wójt Marian Pawlas.
Podczas dwugodzinnego spotkania, które odbyło się 4 listopada w remizo-świetlicy, mieszkańcy mogli zapoznać się z planami zagospodarowania
zwałowiska oraz wyrazić swoje wątpliwości. Przygotowana prezentacja pokazywała hałdę w przepisach prawnych, dyrektywach unijnych oraz wskazywała
warianty jej wykorzystywania. – Trasa narciarska, lądowisko helikopterów czy
wieża widokowa – to wszystko powstało na terenach zwałowisk skały płonnej,
które zostały odpowiednio zrekultywowane, zagospodarowane oraz poddane
odzyskowi węgla – mówił dr nauk technicznych Łukasz Gawor z Politechniki
Śląskiej. – Nie ma przeszkód ku temu, aby takie miejsce powstało w Rudziczce.
Odzysk węgla jest tutaj możliwy i ekonomicznie uzasadniony.
Koncepcja stworzenia zakładu przeróbczego opiera się o trzy możliwe
lokalizacje: od strony Rudziczki, Suszca i w środku hałdy. Miałby to być
niewielki zakład, prowadzący eksploatację w sposób jak najmniej uciążliwy
dla mieszkańców. – Transport będzie się odbywał przy zastosowaniu przenośnika
taśmowego, a załadunek wyłącznie na wagony kolejowe. Zostanie wykorzystana
znajdująca się przy hałdzie bocznica kolejowa. Planujemy odzyskiwać około
600-700 ton węgla dziennie. Praktycznie nie będziemy stosować transportu
ciężkiego. Z kolei zastosowana technologia eksploatacji węgla „na mokro” pozwoli
na ograniczenie pylenia do minimum – zapewniał Michael Redoute z Belgii,
ekspert ds. hałd, konsultant ERI z Cardif, który zarządzał eksploracją hałdy
w Trachach i Bukowie oraz kierował badaniami hałd w Czerwionce
i w Katowicach Panewnikach. – Na wybudowanie zakładu potrzebujemy
około 6 miesięcy.
Firma przekonywała, że rekultywacja to same korzyści. Po pierwsze,
zniknie zagrożenie samozapłonem. Po drugie powstaną nowe miejsca pracy.
– Chcemy zatrudnić 60 mieszkańców gminy w systemie dwuzmianowym, pięć dni
w tygodniu - mówił Kazimierz Dąbrowa, dyr. ds. górnictwa.
Prowadzona eksploatacja ma zmniejszyć objętość zwałowiska o jakieś 15
proc. – Ukształtowanie hałdy zbiegnie się w czasie z zakończeniem funkcjonowania
kopalni – mówił dalej belgijski ekspert. WWT zapewnia, że będzie działała
w Rudziczce tak długo jak KWK „Krupiński”, a nawet dłużej, bo potem musi
zająć się rewitalizacją terenu. – Chcemy prowadzić zakład przeróbczy do 2030
roku – dodał Dąbrowa. - Równocześnie z odzyskiem węgla nastąpi rekultywacja
oraz zagospodarowanie hałdy w sposób, o jakim zdecydują mieszkańcy: poprzez
zadarnienie lub zadrzewienie zwałowiska pozbawionego szkodliwych odpadów.
Mieszkańców te argumenty jednak nie przekonały. Ich największy
niepokój budziły związane z planowaną eksploatacją hałas i pył. - Hałas
nie przekroczy 55 dB, a jeżeli będzie większy, to naszym obowiązkiem, zgodnie
z przepisami prawnymi, których musimy przestrzegać, jest zabudowanie ekranów

akustycznych – zapewniał Michael Redoute. Zapyleniu ma zapobiec zastosowanie technologii na mokro i zraszanie przewożonego węgla. Na tonę
węgla użyte zostanie 1,5 m sześc. wody, ale woda będzie wykorzystywana
powtórnie poprzez obieg zamknięty.
- Nie przekonaliście mnie – mówiła Maria Adamska, mieszkanka Rudziczki. – Skoro projekt jest tak opłacalny, to dlaczego kopalnia się nim nie zajmie?
– pytała. – Jest tak wiele niewiadomych, że jestem przekonana, że mieszkańcy
nie powinni podejmować dziś żadnej decyzji – stwierdziła dalej.
- WTT: co to za firma? – pytał Ryszard Topa. – Jakimi inwestycjami możecie
cię pochwalić? Chcielibyśmy je zobaczyć.
Firma robiła, co mogła, aby przekonać mieszkańców do swojej koncepcji. - Jesteśmy otwarci, możemy zorganizować nawet wyjazd do takiego zakładu
w Anglii, aby mieszkańcy zobaczyli jak wygląda jego praca. Zapraszamy kilku
reprezentantów sołectwa – mówił Piotr Cieślik, wiceprezes firmy WWT.
Dla nieprzekonanych firma miała jeszcze asa w rękawie. – Oferujemy
dodatkowy 1 mln zł rocznie dla gminy, oprócz podatków i wszelkich opłat związanych z funkcjonowaniem zakładu – dodał Cieślik.
Zaniepokojony sytuacją był Andrzej Kozyra, przewodniczący Rady
Gminy poprzedniej kadencji: - Jeśli teraz wejdzie tu obca firma, to ta hałda nie
zniknie, będziemy na nią patrzeć przez następnych 15-20 lat, a całe nasze starania,
aby kopalnia zrekultywowała hałdę, pójdą na marne. A jest na to szansa – mówił.
Po wstępnym nieobligatoryjnym głosowaniu na gorąco przeprowadzonym przez wójta, zdecydowana większość mieszkańców nie dała się
przekonać do koncepcji przeróbki hałdy.
Jak podkreślał wójt Marian Pawlas, który podczas konsultacji pełnił rolę
mediatora, spotkanie z mieszkańcami miało charakter opiniotwórczy i nie
ma mocy wiążącej. – Dla nas najważniejsze jest zdanie mieszkańców. Bez ich
zgody nie zrobimy absolutnie nic. Jeśli ją wyrażą, wtedy zlecimy przeanalizowanie
tematu ekspertom – mówił. – Nie wiemy jak do tematu ustosunkuje się Rada
Gminy. Może podjąć negatywną decyzję. Poza tym rekultywacją wcale nie musi
zająć się ta właśnie firma. Może być inna, ale na pewno każda z nich musi uzyskać
akceptację mieszkańców. Bez tej zgody żadne prace nie ruszą.
Ostatecznie ustalono, że mieszkańcy mają się wypowiedzieć na temat
planu zagospodarowania hałdy. W jakiej formie? Tego jeszcze nie sprecyzowano. Pojawił się pomysł zorganizowania referendum. Na razie pytań jest
więcej niż odpowiedzi, dlatego do tematu będziemy wracać.
Sabina Bartecka

Nie pal śmieci!
Najbardziej szkodliwe substancje, które wypuszczamy
przez kominy, nie pochodzą ze spalania węgla, ale śmieci,
które nie wiedzieć czemu wrzucamy do pieca.
Spalanie śmieci nie tylko drażni nasze oczy, powoduje trudności
w oddychaniu, ale też wpływa negatywnie na nasze zdrowie.
Pamiętajmy, że powstające przy spalaniu niektórych tworzyw sztucznych
gazy mają własności toksyczne. Ponadto nie zapominajmy, że wymienione powyżej działania są nie bez powodu prawnie zakazane. Jeśli więc
zaobserwujemy tego typu zabiegi na okolicznej działce czy terenie, nie
musimy mieć żadnych wyrzutów sumienia prosząc Policję o interwencję.
Obowiązujące przepisy prawa pozwalają Policji skuteczne zwalczać tego
typu nieprawidłowości.
Dlatego mieszkańcy spalający odpady w swoich piecach czy rozpalonych ogniskach nie mogą czuć się bezkarni. Po zgłoszeniu na policyjny
telefon 997 potrzeby podjęcia interwencji w sprawie spalanych odpadów,
funkcjonariusze Policji podejmą skuteczne działania.
Spalanie odpadów zagrożone jest mandatem do 500 zł, a nawet
grzywną do 5 tys. zł.
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Nowe stawki podatków
Radni określili między innymi stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych, które będą obowiązywały na terenie gminy w przyszłym roku oraz obniżyli ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dużymi krokami zbliża się już rok 2012, wobec czego samorządowcy
na terenie powiatu pszczyńskiego są zobowiązani do przyjmowania
przepisów obowiązujących na kolejny rok kalendarzowy. Podobnie
jest w Gminie Suszec, gdzie 27 października podczas sesji Rady Gminy
wprowadzono nowe stawki podatkowe.
Od razu pragniemy uspokoić, że nie będzie drastycznych podwyżek.
Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego uznała, że stawki
podatków nie mogą być zbyt wysokie. Należy zachęcać przedsiębiorców do inwestowania i rozwijania swojej działalności. Dlatego stawka
podatku od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku związanego
z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie minimalnie i będzie
wynosiła 20,50 zł. Proponowana podwyżka podatku od nieruchomości
dotyczy stawki podatku od 1 m kw. powierzchni gruntów zajętych pod
prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego. Podwyżka jest minimalna, bo
zaledwie o jeden grosz. Zamiast 22 groszy organizacje zapłacą 23 grosze. Powodem, dla którego Komisja wnioskowała o zmianę, jest fakt, iż
stawka nie była zmieniana od kilku lat, a maksymalna stawka wynosi 43
grosze. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości zostały podniesione
o wskaźnik inflacji, czyli 4,2 proc.
Jak co roku najwięcej czasu radni poświęcili na uchwałę dotyczącą
ustalenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Ożywioną dyskusję na ten temat zakończyła decyzja o obniżeniu ceny
skupu żyta aż o 40 proc., czyli z kwoty 74,18 zł za kwintal (cena określona
w komunikacie prezesa GUS z 19 października 2011 roku, przyjmowana
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok), do 45,50 zł.
Tak wysoką obniżkę zaproponowała Komisja Rolnictwa i Leśnictwa.
Jej przewodniczący uzasadniał propozycję wysoką ceną żyta podaną
przez GUS. - Wynosi ona 74,18 zł za kwintal i jest o 100 proc. wyższa niż
w zeszłym roku – mówił Jan Spyra. - Uzyskanie takiej ceny sprzedaży żyta
jest nierealne w skupach. Cena jest mocno zawyżona, wręcz porównywalna
z ceną pszenicy. Pomimo obniżki ceny żyta o 40 proc., podatek rolny i tak
wzrośnie, w stosunku do ubiegłego roku o 26 zł z 1 ha przeliczeniowego. To
dlatego, że w ubiegłym roku cena sprzedaży była bardzo niska.
Z kolei Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, zaproponowała obniżkę ceny żyta o 30 proc., aby utrzymać stawkę na
poziomie roku ubiegłego. Jej szefowa, Irena Muras, poinformowała, że
komisja nie była jednomyślna w swojej opinii. Obydwa wnioski poddano
pod głosowanie radnych. Ostatecznie przy 11 głosach „za” i 3 głosach

Wybrano firmy do
akcji „Zima"

Rozstrzygnięto już przetargi na utrzymywanie dróg gminnych podczas najbliższej akcji „Zima”.

Na terenie Suszca w sezonie 2011/2012 ulice będą odśnieżać PGK Suszec
oraz firma Tech – Bud z Żor. W Rudziczce przetarg wygrała firma Michała
Barona z tego sołectwa, w Kobielicach – firma usługowa Stefana Pastuszki,
a w Radostowicach – też miejscowy zakład, bo Usługi Transportowo-Rolnicze Mirosława Kozika. W Kryrach odśnieżaniem i utrzymaniem dróg w
zimie zajmie się PGK Suszec, któremu również udało się wygrać przetarg
na zimowe utrzymanie chodników na terenie całej gminy. Rejon Mizerowa
będzie obsługiwać firma Mirosława Budzyka z Radostowic.
Aby usprawnić przebieg akcji, teren gminy podzielono na 11 rejonów,
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wstrzymujących, przyjęto 40-procentową obniżkę.
Stawki podatku od środków transportowych zostały podniesione
nieznacznie, bo jedynie o wskaźnik inflacji, czyli 4,2 proc. W 2012 roku
za ciągnik o masie od 3,5 do 7 ton trzeba będzie zapłacić 934 zł, a za
ciągnik od 7 do 12 ton – 1046 zł.
Jeśli ktoś planuje handlować, zapłaci 10 zł za każdy dzień. Nieważne,
czy będzie sprzedawać z kosza, wiadra czy przyczepy. Pobieraniem opłat
zajmą się inkasenci. We wszystkich sołectwach funkcję tę powierzono
sołtysom.
Z dożywiania skorzysta więcej dzieci
Radni postanowili podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające
do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej Wanda Florczak
poinformowała, że przyczyną podwyższenia kryterium dochodowego
jest znaczny spadek dzieci uprawnionych do dożywiania w szkołach.
Kryterium nie było zmieniane od 4 lat i wynosiło zaledwie 351 zł na
osobę w rodzinie. Radni postanowili je podnieść do 200 proc. Dzięki
uchwale ok. 20 dzieci więcej będzie mogło skorzystać z ciepłego posiłku.
Apel do Rządu Polskiego
Rada Gminy postanowiła wystosować apel do Rządu Polskiego,
wyrażając zaniepokojenie i sprzeciw wobec skutków gospodarczych
i społecznych, jakie spowoduje realizacja przyjętego „Pakietu Klimatyczno – Energetycznego UE 3x20”.
Suszec ma uwagi do trzech podstawowych zobowiązań: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., zwiększenie efektywności
energetycznej, czyli ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 20 proc.
do 2020 roku oraz zwiększenie energii ze źródeł odnawialnych, również
do 2020 r.
Przewodniczący Rady Andrzej Urbanek poinformował, że 11 proc.
światowej emisji CO2 przypada na Europę, reszta na USA, Chiny i Rosję,
państwa te nie zamierzają ograniczyć emisji i nie zamierzają realizować
postanowień Pakietu Klimatycznego. Europa zobowiązała się do przestrzegania Pakietu o ograniczenia emisji CO2. Dla Polski może to mieć
groźne skutki, szczególnie dla Śląska. – Obecnie 95 proc. energii elektrycznej
i cieplnej pochodzi ze spalania węgla, skutki społeczne i gospodarcze związane
z realizacją Pakietu mogą więc być dramatyczne – argumentowali radni,
wyliczając utratę miejsc pracy, wzrost cen za ciepło oraz spadek produktu
krajowego brutto.
Lasek zostanie zasypany skałą
Zostanie sporządzona zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec,
w granicach ulic: Powstańców, Na Grabówki i Królówka. Chodzi o miejsce nazywane „Witoszowym stawem”, zarośnięte krzewami i drzewami.
Lasek będzie wycięty i zasypany skałą płoną z kopalni.
Sabina Bartecka
dla każdego zabezpieczając odpowiedni sprzęt. Dodatkowo wyłoniono
firmę do odśnieżania placów i parkingów na terenie całej gminy, a także
do usuwania śniegu z chodników znajdujących się przy drogach i prowadzenia akcji na trasie przejazdu autobusów MZK.
Do odśnieżania jest 100 kilometrów dróg gminnych oraz prawie 30
kilometrów dróg powiatowych. Wzorem lat ubiegłych, gmina podpisała
porozumienie ze Starostwem Powiatowym, które pozwala jej organizować przebieg akcji „Zima” na drogach powiatowych, w ramach środków
przekazanych przez powiat.
Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg w Urzędzie
Gminy są: Marek Godziek (32/ 449-30-74) oraz Sabina Obłój (32/
449-30-70). Został również powołany koordynator akcji „Zima, którym,
podobnie jak w roku ubiegłym, jest Adam Orszulik z Suszca. I to do niego
należy zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania. bs

Koordynator akcji Zima" Adam Orszulik
"
tel. kontaktowy 693 – 204 – 203
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LUDZIE I WYDARZENIA

Pszczyńska na finiszu
Ładna jesień sprzyja realizacji prac inwestycyjnych na
drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Najważniejsza i największa inwestycja realizowana jest na drodze
wojewódzkiej DW 935 (ul. Pszczyńska). Po gruntownej przebudowie
i wybudowaniu chodników na znacznej długości umożliwia bezpieczne
przemieszczanie się samochodami po gładkiej nawierzchni, a pieszym po
nowo wybudowanych chodnikach. Obecnie prowadzone są ostatnie prace
wykończeniowe przy rowach, poboczach jak również przy oznakowaniu
na odcinku od ul. Kleszczowskiej do ul. Branica. Prace realizowane są
przez firmę Eurovia.
Mieszkańcy Suszca i Rudziczki, w tym szczególnie dzieci, w obszarze
gęstej zabudowy już nie będą narażeni na niebezpieczeństwo w czasie
poruszania się w pasie drogowym!
Drugi odcinek ulicy Pszczyńskiej, realizowany przez firmę PRDiM
z Kędzierzyna Koźla (II etap), również przebiega bardzo sprawnie. Do
nastania zimy powinny zostać położone wszystkie warstwy asfaltu, łącznie
z nawierzchnią ścierającą. Problemy, jakie się pojawiły na początku, związane były przede wszystkim z koniecznością stabilizacji gruntu pod drogę,
gdyż taka konieczność zaistniała w trakcie inwestycji.
Obecnie trwa budowa chodnika od ulicy Sportowej do ulicy Jana Pawła
II oraz kontynuowane są roboty przy rowach. Równolegle rusza wycinka
drzew. Jest szansa, że te dwa etapy od ulicy Kleszczowskiej do ulicy Jana
Pawła II w Kobielicach zostaną zrealizowane w pełni w tym roku, jeżeli
tylko pozwoli na to aura.
Trzeba stwierdzić, że tak duży zakres robót realizowany w tym roku
na tej drodze został wykonany przy utrzymaniu pełnej przejazdowości
i ciągłości ruchu, co narażało pracowników firm na duże niebezpieczeństwo i było powodem wielu trudności. Na szczęście odbyło się bez poważniejszych wypadków i problemów w ruchu. Trzeba zwrócić uwagę, że
droga wojewódzka krzyżuje się w wielu miejscach z innymi drogami oraz
wjazdami do posesji, z czym związana jest w niektórych punktach zmiana
organizacji ruchu. Służy to nie tylko bezpieczeństwu, ale przede wszystkim
jest zgodne z wymaganiami przepisów.
Wczesną wiosną powinien zostać ogłoszony przetarg i nastąpić wybór
wykonawcy na realizację kolejnego odcinka od ul. Jana Pawła II do granicy
Metan odpowiednio wykorzystywany
może służyć do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

7 mln zł oszczędności
16 listopada w kopalni „Krupiński” uruchomiono najnowszy układ kogeneracji wykorzystujący metan z odmetanowania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki nowym
urządzeniom kopalnia może zaoszczędzić 7 mln zł rocznie.
Prace rozpoczęły dwa agregaty prądotwórcze firmy Caterpillar, które wytwarzają energie cieplną w ilości 45 000 GJ i energię elektryczną
w ilości około 25000 MWh. W sumie łączna moc nowych urządzeń wynosi 4 MWe. Wytworzone ciepło i energia elektryczna wykorzystywane
będą na potrzeby kopalni. Efekt? Kopalnia zaoszczędzi ok. 7 mln zł rocznie i ograniczy emisję metanu do atmosfery o 6,5 mln m sześc. rocznie.
Układ kogeneracyjny został zabudowany w sąsiedztwie stacji odmetanowania. Każdego roku stacja w KWK „Krupiński” ujmuje około 41
mln m sześc. czystego metanu. Do tej pory metan był wykorzystywany
w kopalnianej suszarni flotokoncentratu, w dwu agregatach kogeneracyjnych oraz szczytowych kotłach Spółki Energetycznej "Jastrzębie".
Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą do najbardziej metanowych
w Polsce. Przodują również w gospodarczym wykorzystaniu tego niebezpiecznego gazu. Metan służy tutaj do produkcji energii elektrycznej, ciepła,
a także chłodu. Do roku 2013 Spółka zamierza zagospodarować cały gaz
ujmowany odmetanowaniem. bs

z Pszczyną.
W październiku przeprowadzono również modernizację odcinka
chodnika i naprawę uszkodzonego odcinka jezdni przy ulicy Dworcowej
w Radostowicach w rejonie kościoła. Rozpoczęto również budowę kanalizacji deszczowej na odcinkach ulicy Czarkowskiej w Radostowicach (odcinek
200 mb) i ulicy Szkolnej w Suszcu (odcinek 350 mb). W tym roku prace
związane z kanalizacją zostaną zakończone, natomiast całkowita przebudowa tych odcinków potrwa do maja 2012 roku.
Ukończono przebudowę wraz z budową kanalizacji ulicy Brzozowej
w Suszcu. Oprócz robót inwestycyjnych przeprowadzono również remonty
nawierzchni odcinków dwóch dróg w Kobielicach: ulicy Leśnej i Krzywej,
które nie nadają się już do remontu cząstkowego. Do końca grudnia powinny jeszcze zostać zakończone prace przy odtworzeniu rowu w Mizerowie
i Suszcu przy ulicy Wyzwolenia. Pomimo wielkiego zakresu i rozmachu
robót na drogach, nadal widać jak wiele jeszcze pozostało dróg wymagających przebudowy i remontu. Potrzeby te ciągle rosną, gdyż Gmina posiada
mocno rozproszone budownictwo i ciągle się rozwija.
Wójt Gminy
Marian Pawlas

Milion złotych na drogi
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu dróg:
Pawła Godźka, Baranowickiej, Mokrej, odcinka Skromnej
i Świętego Jana w Suszcu do Krajowego Programu Rozwoju
Dróg Lokalnych.
Uzyskaliśmy bardzo wysoką pozycję – 4 miejsce. W ramach naprawy
ulic Pawła Godźka, Mokrej i Stawowej przewidziano również budowę
kanalizacji.
Jest więc duża szansa, że otrzymamy dofinansowanie w wysokości
1 miliona złotych. Pozwoli to na realizację robót w przyszłym roku. Dzięki
pracom, poprawi się bezpieczeństwo i zostaną uregulowane sprawy związane z odwodnieniem.

Kanał Branicki udrożniony

Informuję rolników posiadających użytki rolne w obrębie
kanału i cieku Branickiego o stanie zaawansowania prac
konserwacyjnych.

Koryto kanału Branickiego na odcinku od ujścia do rzeki Pszczynki
(do km 3+500) zostało udrożnione, a odbiór prac nastąpił 10 listopada.
Natomiast prace konserwacyjne koryta cieku są nadal prowadzone, a ich
zakończenie przewidziane jest na koniec listopada.
Roboty w obrębie koryta kanału Branickiego zostały zlecone i były
nadzorowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
natomiast konserwacja cieku Branickiego i nadzór nad pracami prowadzi
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Prace te są
wykonywane w ramach środków finansowych uzyskanych przez te jednostki
na usuwanie szkód powodziowych.
Już widać, że prace powinny przynieść oczekiwany rezultat. Poziom
wody w cieku Branickim uległ znacznemu obniżeniu, co powinno skutkować
poprawą stosunków wodnych na tamtejszych gruntach.
Mimo rozgoryczenia niektórych rolników, które było podyktowane
niemożnością dokonania zbioru plonów, pragnę wyrazić głęboką nadzieję,
że podjęte działania zmierzające do polepszenia zdolności produkcyjnej
gleby i poprawy jej struktury, umożliwią rolnikom dokonanie wiosennych
zabiegów agrotechnicznych.
Dodatkowo wyjaśniam, że w ramach rekompensaty za utracone plony
zamierzam dofinansować prace konserwacyjne najbardziej zamulonych
rowów melioracyjnych, znajdujących się w ewidencji Gminnej Spółki
Wodnej, a mających ujście do udrożnionych urządzeń melioracyjnych.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas
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zdj. Malagga Małgorzata Góra

Mieszkanka Rudziczki nagrała płytę
Jak to się stało, że mieszkanka Rudziczki nagrała płytę w studiu w Warszawie, a wykonawcą partii instrumentów klawiszowych, a także autorem aranżacji i reżyserem dźwięku został Paweł „Bzim” Zarecki, laureat Fryderyka w 2003 roku?
Kornelia Zelcer – Maleszewska, która nagrała debiutancki album „Nim świt obudzi noc”, opowiada o momentach przełomowych na drodze do sukcesu.
która jest efektem pracy zespołu profesjonalnych artystów.
- Obok mojego wokalu usłyszeć można Kamilę Daszutę w chórkach, gitarę
Łukasza Chylińskiego oraz partie saksofonu Tomasza Busławskiego. Paweł „Bzim”
Zarecki jest wykonawcą partii instrumentów klawiszowych, a także autorem
aranżacji i reżyserem dźwięku. Płytę wydało Wydawnictwo WARTO Centrum
Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
- O nagraniu płyty marzyła pani od dawna. Jaka jest recepta na
sukces?
- Przede wszystkim ogromna determinacja. Po drugie, to nie poddawać się
przeciwnościom, bo kiedy chcemy spełniać marzenia, jest ich przecież mnóstwo.
Produkcja płyty własnymi środkami, płyty, która nie idzie na artystyczne kompromisy, jest trudna, ale możliwa, właściwie dla każdej osoby.
- Pracuje pani jako nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych
w gimnazjum i dwóch szkołach podstawowych w Żorach. Z muzyką
miała pani kontakt właściwie od dziecka.
- Uczyłam się grać na pianinie w Ognisku Muzycznym w Żorach, a później
Wokalistka w studiu nagraniowym.
w Szkole Muzycznej w Rybniku, gdzie poznałam również flet poprzeczny
- Pani debiutancka płyta zaskakuje oryginalnością i aranżacjami.
i wiolonczelę. O tym, żeby zawodowo związać się z muzyką, zdecydowałam
Jest na niej 10 utworów – w większości znanych i chętnie śpiewaw szkole średniej. Ponieważ zawsze marzyłam również o tym, aby uczyć dzieci,
nych, ale w nowym i nowoczesnym wydaniu. Nawet spokojnym,
wybrałam Wydział Pedagogiczno-Artystyczny na kierunku pedagogika muzyczrefleksyjnym utworom nie brakuje dynamiki.
na. Na studiach zainteresowałam się śpiewem. Kształciłam się pod okiem m.in.
- „Nim świt obudzi noc” to płyta powstała z autentycznych uczuć oraz moJoanny Glenc. Należałam do międzynarodowego zespołu Hosanna, z którym
jej wewnętrznej potrzeby, by oddać cześć Bogu. Myślę, że może towarzyszyć
w 2004 roku udało mi się nagrać płytę.
ludziom podczas rozmyślań i modlitwy. Na krążku znalazły się różne utwory
- Czy w pani rodzinie są tradycje muzyczne?
muzyki chrześcijańskiej, bo taka jest mi w tej chwili najbliższa.
- Mój dziadek grał na skrzypcach. Pamiętam, że jako kilkulatka siadałam
- Jak to się stało, że mieszkanka Rudziczki nagrała płytę z najlepobok niego przy pianinie i udawałam, że gram. To były nasze wyjątkowe chwile
szymi muzykami sesyjnymi w Polsce?
i myślę, że to właśnie wtedy pokochałam muzykę. Głos odziedziczyłam chyba
- Oczywiście, jak zwykle bywa w takich sytuacjach, zdecydował przypadek.
po mamie, która śpiewała kiedyś w chórze kościelnym w Radostowicach.
Jeszcze na studiach jeździłam na różne festiwale i na którymś z nich spotkałam
- Kiedy możemy spodziewać się kolejnej płyty?
Pawła Zareckiego. Byłam oczarowana jego występem i odtąd zaczęłam marzyć
- Paweł Zarecki już dzwonił i pytał, kiedy przyjadę nagrać nowy materiał. To
o wspólnym nagraniu płyty. Kilka lat później okazało się, że właśnie tego artrochę jednak za wcześnie. Mam kilka pomysłów na nowy krążek, chciałabym,
tystę zna brat mojej bratowej. Udało mi się dostać do niego numer telefonu.
aby miał on trochę inny klimat, ale muszę do nagrania się przygotować. Nie
Warunkiem współpracy było wysłanie płyty demo. Nagrałam ją domowym spoukrywam, że ważne są również pieniądze. Sponsor byłby mile widziany.
sobem – na laptopa: osobno wokal i linię melodyczną. Moja płyta się spodobała
Dziękuję za rozmowę i czekam na kolejną płytę!
i zostałam zaproszona na nagranie do Warszawy.
Rozmawiała Sabina Bartecka
- Paweł „Bzim” Zarecki w 2003 otrzymał Fryderyka za produkcję
Najnowszą płytę Kornelii Zelcer-Maleszewskiej można zamówić
muzyczną płyty „Upojenie” Anny Marii Jopek. Współpracuje z takimi
poprzez księgarnię internetową „Warto” oraz do końca grudnia zakupić
gwiazdami jak: Bono z U2, Anna Maria Jopek, Mieczysław Szcześniak,
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu (w cenie 25 zł).
Pat Matheny, Marcin Kydryński, Leszek Możdżer i innymi. A teraz
do tego grona dołączyła mieszkanka naszej gminy. Powstała płyta,

KOMPUTEROWY KURS ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wraz z Filiami
w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i w Radostowicach zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.
Łączy on zabawę i naukę z używaniem komputera. Każde dziecko może
korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta
z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy
w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było
zobaczyć pierwsze efekty nauki.
Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek,
„foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie
FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą
się bezpośrednio od native speakerów.

Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 podrozdziałów.
W skład każdego podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka
karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie
bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90%
sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. Przez
cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pracowników
biblioteki. A po jego zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi
w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach
organizowanych przez FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.
Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl udzielają bibliotekarze (gbp@suszec.pl, tel. (32) 44 88 692). ZAPRASZAMY!
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PODATKI 2012

Uchwała Nr XII/98/110/2011
Rady Gminy Suszec z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.5 ust.1,2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (j.t. Dz. U z 2010r., Nr 95, poz.613,ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:
§1
Określić wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości zwanego dalej podatkiem:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,32 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23 zł od 1m² powierzchni, za
wyjątkiem gruntów oznaczonych symbolem:
2

- „Ws ” grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,05 zł od 1m powierzchni,
- „dr” drogi za wyjątkiem gruntów określonych w art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia
1)

2

12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych 0,05zł od 1m powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,69zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od
2

1m powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
2

materiałem siewnym - 10,23zł 1m powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
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łalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,75 zł od

mniejszej niż 30 miejscLiczba miejsc do siedzenia
równej lub wyższej niż 30 miejsc

1m² powierzchni użytkowej,

mniejszej niż 30 miejsc Stawka podatku w złotych
równej lub wyższej niż 30 miejsc

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

734

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,39zł od 1m² po-

734

wierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) .
§2
Traci moc uchwała Nr XLVIII/87/422/2010 Rady Gminy Suszec z dnia 21 października
2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XII/102/114/2011
Rady Gminy Suszec z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zm.) art.10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r.o podatkach i opłatach lokalnych 1) ( j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z zm.)

Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:
§1
Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Suszec jak w załącznikach od 1 do 3 niniejszej uchwały będących jej integralną częścią.
§2
Traci moc uchwała Nr XXXVI/93/319/2009 Rady Gminy Suszec z dnia 29 października
2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Załącznik nr 1do Uchwały Nr XII/102/114/2011Rady Gminy Suszecz dnia 27
października 2011 r.

Stawka podatku w złotych

1798

1798

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/102/114/2011Rady Gminy Suszecz dnia 27
października 2011 r.
Załącznik nr 2
Tabele stawek podatku od środków transportowych
podlegających opodatkodo Uchwały Nr XII/102/114/2011
Rady Gminy Suszec
waniu:

Załącznik
2
z dnia 27nrpaździernika
2011 r.
Uchwały Nr XII/102/114/2011
1.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanedo
do
używania
łącznie z naczepą lub
Rady Gminy
Suszec
Tabele stawek podatku od środków transportowych podlegających
opodatkowaniu
:
27 października
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołuz dnia
pojazdów
od 3,5 2011
tonyr. i poniżej 12

ton (stawek
art. 8podatku
pkt 3 ustawy
z dnia
12 styczniapodlegających
1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych,
Tabele
od środków
transportowych
:
1. Ciągniki
siodłowe i balastowe
przystosowane
do używania łącznie z opodatkowaniu
naczepą lub przyczepą
o
zwanej
dalej ustawą)
dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ( art. 8 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)
1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu
pojazdów
od 3,5
tony i poniżej
12 ton ( art. 8 pkt 3
Masa
całkowita
zespołu
pojazdów
w tonach
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)
od 3,5 tony do 7 ton
Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton
Masa całkowita zespołu pojazdów w tonach
Stawka podatku w złotych
od 3,5 tony do 7 ton
Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton
934
1046
Stawka podatku w złotych
934
1046 lub przyczepą o
2. Ciągniki
siodłowe
i balastowe
przystosowane
do używania do
łącznie
z naczepą
2.Ciągniki
siodłowe
i balastowe
przystosowane
używania
łącznie z naczepą lub
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ( art. 8 pkt 4

przyczepą
ustawy) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
tondopuszczalnej
( art. 8 pkt masie
4 ustawy)
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ( art. 8 pkt 4

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
ustawy)
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa,
Liczba
i dopuszczalna
masa(w
całkowita
ciągnikosi
balastowy+
przyczepa
tonach)
pojazdów: Mniej niż
Nie mniejzespołu
niż
ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25
12
31
18
25
31
12
40

18
25
31
18
25
31
40

12
40
12
40

40
40

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Stawka
podatku
(wsystemy
złotych) zawieszenia
Oś jezdna(osie
jezdne)
Inne
z zawieszeniem
osi jezdnych
pneumatycznym lub
Oś jezdna(osie
jezdne) Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem
z zawieszeniem
osi jezdnych
uznanym za
pneumatycznym
równoważne lub
zawieszeniem
2 osie
uznanym za
666
1000
równoważne
1000
1220
2 osie
1386
1866
666
1000
1788
2146
1000
1220
3 osie
1386
1866
1788
2146
2000
2034
3 osie
2222
2774
4 osie i więcej
2000
2034
2222
2774
2000
2034
4 osie i więcej 2774
2222
2000
2222

2034
2774

cd. na stronie 7
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cd. ze strony 6
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/102/114/2011Rady
Gminy Suszecz dnia 27
do Uchwały Nr XII/102/114/2011
października 2011 r.
Rady Gminy Suszec
z dnia 27 października 2011 r.
Tabele stawek podatku od środków transportowych
podlegających opodatkoTabele
stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu:
waniu:
1.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
1. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
masę
całkowitą
7 ton 12
i poniżej
12 ton ,zzwiązanych
wyjątkiemwyłącznie
związanych
wyłącznierolniczą
z działalnocałkowitą
od 7 tonod
i poniżej
ton ,z wyjątkiem
z działalnością
prowadzoną
podatnikaprzez
podatku
rolnego (art.
8 pkt 5rolnego
ustawy (art.
z dnia812
stycznia
1991r.
o
ścią
rolniczą przez
prowadzoną
podatnika
podatku
pkt
5 ustawy
z dnia
12
podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej ustawą)
Stawka
(w złotych)
Stawkapodatku
podatku
(w złotych)

920

920

2.Przyczepy
i naczepy,
którez pojazdem
łącznie z silnikowym
pojazdem posiadają
silnikowym
posiadająmasę
dopuszczalną
2. Przyczepy
i naczepy,
które łącznie
dopuszczalną
całkowitą
równą lub
wyższą
12 ton,
z wyjątkiem
z działalnością
masę
całkowitą
równą
lubniż
wyższą
niż
12 ton, z związanych
wyjątkiem wyłącznie
związanych
wyłącznie zrolniczą
działalprowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6 ustawy)
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6 ustawy)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25
36

18
25
36

12
28
33
37

28
33
37

Stawka podatku ( w złotych)

oś jezdna (osie
Inne systemy
jezdne)z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
zwieszeniem uznanym
za równoważne
1 oś
266
386
372
440
486
626
734
764
2 osie
426
686
952
1288

500
952
1446
1900
3 osie i więcej

12
36
37

36
37

1052
1134
1562

1120
1488
1980

"I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
MAŁYM MISJONARZEM"
25 października, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce odwiedziła siostra misjonarka ze zgromadzenia
sióstr Służebniczek w Katowicach. Siostra Klarysa opowiedziała uczniom o pracy na misji. Sama wybiera się na
misje do Kamerunu.
W tygodniu misyjnym, w szkole przeprowadzono akcję na rzecz misji.
Uczniowie zbierali przybory szkolne oraz koszulki i spodenki, gdyż obecnie te artykuły dzieciom w dalekich krajach są najbardziej potrzebne.
Do akcji przyłączyli się również uczniowie z SP - 3 z Żor, którzy także
przygotowali dary. Wspólnie wysłuchano prelekcji siostry o pracy na
misjach, a potem wszyscy wzięli udział w zawodach gra w "zbijaka".
Na te spotkanie zaproszeni byli również sołtys Stanisław Godziek,
i radny Henryk Pruciak. Obaj objęli patronat nad spotkaniem i byli
zarazem jego sponsorami. Pamiątką spotkania są piękne medale, które
sprawiły wszystkim dużo radości.
Uczniów z Żor na probostwie przyjął ks. proboszcz Jan Burek, który
opowiedział im o powstaniu w Rudziczce kościoła.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
tego spotkania.
M. Kania

Zaśpiewajmy na chwałę Pana…

zdj. bs

Muzyka, śpiew, radość - Festiwal Piosenki Religijnej pozwolił uczestnikom na zaprezentowanie swoich umiejętności
oraz na przeżywanie wspólnie radości z wykonywania pieśni
na chwałę Boga.

zdj. bs

Szkoła w Kobielicach już od 5 lat stała się miejscem spotkań dzieci,
które przyjeżdżają z całej gminy, aby uczestniczyć w kolejnych edycjach
Festiwalu Piosenki Religijnej. Od początku, organizatorce przyświecała myśl,
by celem festiwalu było nie tylko popularyzowanie piosenki religijnej, ale
też integracja dzieci i młodzieży. – Dziękuję wszystkim występującym za to, że
chcieli do nas przyjechać i wielbić Pana Boga poprzez muzykę i śpiew – mówi
katechetka Anna Wojciech. - Zależało mi, aby uwrażliwić słuchaczy na przekaz
ewangeliczny płynący z muzyki chrześcijańskiej i cieszę się, że dzieci czerpią tyle
radości ze wspólnych występów.
W konkursie uczestniczyło 15 grup z przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów naszej gminy. Łącznie wystąpiło ok. 180 osób.
Gościem specjalnym przeglądu była grupa kleryków z Wyższego
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, która żywiołowym

występem i grą na gitarze elektrycznej oczarowała publiczność. Dzieciaki
były zachwycone i wciąż krzyczały „jeszcze”. Uczestnicy przeglądu byli
pod wrażeniem występu kleryków, a klerycy wypowiadali się w samych
superlatywach o występujących. – Występy dzieci zawsze wzruszają, bo ich
śpiew jest autentyczny i wynika z potrzeby serca – mówił diakon Sebastian
Lewandowski. – Widać, że dzieci lubią śpiewać i wychodzi im to bardzo dobrze.
Pozytywnie o konkursie wypowiadał się także proboszcz ks. Mieczysław
Kroemer, który znalazł się w jego jury: - To było coś niesamowitego! Wszyscy
śpiewaliście z ogromną radością. Było to dla nas wspaniale przeżycie wewnętrzne.
Obecna w Kobielicach metodyk Dorota Szklanny zwróciła uwagę na
ogromną rolę nauczycieli w przygotowaniu uczniów do występu: - Widać
zaangażowanie nauczycieli. Każdy występ był dopracowany nie tylko pod
względem muzycznym, ale także doboru stroju i choreografii. Wszystkie te
elementy do siebie pasowały i ze sobą świetnie współgrały.
Występujących oceniano w 3 kategoriach wiekowych. Wśród przedszkolaków nagrodzono dzieci z Rudziczki i Kobielic. W kategorii klas I-III
poszczególne miejsca zajęli: ZSP Kobielice, Hanna Koczar – SP Suszec, SP
Radostowice. W klasach IV –VI zwyciężył Suszec przed Kobielicami i Rudziczką. Suszecki chór triumfował również wśród gimnazjalistów, pokonując
zespoły z Kryr i Radostowic. bs
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„Dzień, w którym upadł Kanaan”…

zdj. bs

Epicka saga o mrocznych czasach Kanaanu, napisana
przez Rafała Kosowskiego z Rudziczki została wybrana
w Kijowie Europejską Chrześcijańską Książką Roku 2011.
O przyznaniu tytułu
zdecydowało grono profesjonalistów należących
do CTAI, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej chrześcijańskich
profesjonalistów branży
wydawniczej, poligraficznej, księgarskiej oraz ich
dostawców. CTAI liczy
1200 członków ze 115
krajów. Wybór nastąpił
7 października podczas
Market Square Europe
w Kijowie na Ukrainie.
- Nie spodziewałem się
takiego sukcesu – przyznaje
pisarz. – Nie planowałem
też napisać sagi. To miała
być jedna książka, ale składająca się z dwóch części.
W trakcie pisania okazało
Rafał Kosowski.
się jednak, że potrzebuję
znacznie więcej stron, aby dobrze opowiedzieć historię i ukazać rzeczywistość,
którą znamy z Biblii.
Autor przedstawił historię rozgrywającą się w czasach Kanaanu. Oparł
się na przypowieści biblijnej. Pokazał ją jednak nie z punktu Jozuego,
któremu Bóg nakazał przeprowadzić inwazję na Kanaan, ale zwykłego

mieszkańca. Bohaterką powieści uczynił kobietę. To ona jest w samym
centrum fabuły i to jej życie jest kanwą książki. - Jest to historia kobiety
kochającej życie i próbującej odnaleźć swe miejsce w społeczeństwie, które
systematycznie zatraca wszelkie granice moralne i obyczajowe – opowiada
autor. - Aberes to piękna dziewczyna ze zwykłej rodziny, która została żoną
króla jednego z najważniejszych grodów Kanaanu. Wkrótce jej ukochany staje
przed szansą zjednoczenia całego kraju pod swoimi rządami. Jednak Aberes nie
podziela jego ambicji. Pragnie spokojnego życia u boku męża.
Wspaniała starożytna saga i ponadczasowe opowiadanie o miłości
i nienawiści, sile przebaczenia i potędze wiary.
Pierwszy tom sagi, "Perła", ukazał się w styczniu 2011 r. Drugi tom został
wydany w lipcu, trzeci - w październiku br. – Dwa lata zajęło mi napisanie
pierwszego tomu – przyznaje pisarz. – Najtrudniejsze okazały się same przygotowania. Musiałem przejrzeć mnóstwo książek i publikacji, głównie w języku
angielskim, aby poznać dokładnie rzeczywistość z XV wieku przed Chrystusem.
Szukałem informacji na temat Kanaanu, jego mieszkańców, tego jak żyli, jak się
ubierali, co jedli. Sporo miejsca w swoich książkach poświęcam na opisy bitew.
Czasami żeby napisać jedną stronę musiałem przejrzeć aż sto innych.
Kiedy pierwszy tom był już gotowy, wysłał go do wydawnictwa – Natychmiast podpisałem umowę na ten i dwa kolejne, których wtedy nie zacząłem
jeszcze nawet pisać – mówi pisarz.
Pan Rafał jest anglistą. Uczy w prywatnej szkole językowej w Rybniku,
ma też doświadczenie w tłumaczeniach. Świetna znajomość języka angielskiego z pewnością przyda mu się w międzynarodowej karierze. Podczas
targów we Frankfurcie aż 10 zagranicznych wydawnictw było zainteresowanych wydaniem jego powieści w różnych państwach. Warunkiem jest
przetłumaczenie jej na język angielski.
Saga mieszkańca Rudziczki została wydana przez warszawską Oficynę
Wydawniczą "VOCATIO". Książki można zakupić w księgarniach internetowych oraz wypożyczyć w bibliotekach w Rudziczce i w Suszcu.
Sabina Bartecka

Plac zabaw z sympatycznym kangurkiem

zdj. bs

Miejsce do zabawy przy ul. ks. Kulika w Suszcu ma patrona. Plac z huśtawkami, zjeżdżalnią i drewnianym domkiem
od kilku tygodni pilnuje kangurzyca i jej mały kangurek.

Dzięki czynom społecznym w Suszcu powstało
wyjątkowe miejsce.

Plac zbudowali bezinteresownie mieszkańcy. Nie
podobał im się zaniedbany teren przy skrzyżowaniu
i postanowili go wspólnymi siłami zagospodarować.
W okolicy jest dużo małych dzieci, które do tej pory nie
miały się gdzie bawić. Teraz każdego dnia spotykają się
na placu, który otrzymał wdzięczną nazwę „Kangurek”,
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a pilnujące swoich pociech mamy ćwiczą na urządzeniach do fitnessu,
które dla nich zamontowano.
Przez wiele miesięcy w czynie społecznym pracowało kilkadziesiąt osób.
Mieszkańcy sami wykarczowali teren z chwastów i zbudowali podłoże
z kamieni. Zrobili chodnik, a cały teren obsadzili
krzewami. Tylko urządzenia do zabawy, fitnessu
oraz ławki zostały kupione gotowe. Pieniądze
przekazała Rada Sołecka z gminnych środków
przeznaczonych na działania związane z odnową
wsi. Suszec każdego roku otrzymuje na ten cel
20 tys. zł, ale wkład pracy był znacznie większy,
i gdyby takie miejsce wykonywała Gmina, koszt
jego wybudowania byłby dużo wyższy. - Zaangażowanie mieszkańców było ogromne – przyznaje
sołtys Tadeusz Paszek. - Z radością obserwowałem, jak powstaje „Kangurek”. Z jakim zapałem pracowali ludzie, jak bardzo się cieszyli, kiedy wszystko
było gotowe, jak chętnie korzystają z tego miejsca,
i jak o nie dbają.
- Mamy dwoje małych dzieci, więc od początku
kibicowaliśmy temu przedsięwzięciu. Mąż pomagał
przy jego budowie, a teraz kiedy trzeba, to kosi tam
trawę – opowiada Monika Paszek. - Trafili się nam
fajni sąsiedzi, nikogo do niczego nie trzeba zmuszać.
Ludzie sami od siebie sprzątają, koszą.
Sabina Bartecka

INFORMACJE
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Kanalizacja w Kryrach Stare opony zawieź
- I etap na finiszu
do Goczałkowic!
Do 16 grudnia potrwa budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Kryrach. Do 2013 r. do kanalizacji zostanie podłączonych 45 budynków.
Nowa sieć o długości 4 kilometrów obejmuje ulice: Akacjową, Garbarską, Spokojną (do pierwszych zabudowań), początek ul. Nierad, część
ul. Jasnej i odcinek ul. Wyzwolenia. Prace potrwają do połowy grudnia.
Później gmina musi dokonać odbioru technicznego i wystąpić o pozwolenie
na użytkowanie.
Kanalizacja wykonywana jest do granicy działek, zaś podłączenie od
głównej sieci do budynku musi wykonać właściciel na własny koszt. Ponieważ 20-metrowe podłączenie kosztuje sporo, bo średnio 4 tys. zł, dlatego
gmina będzie starać się o dofinansowanie lub zapłaci za przyłącza. Istnieje
możliwość pozyskania dopłaty (w formie pożyczki) z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nawet
90 proc. kosztu przyłącza.
Budowa kanalizacji w Kryrach jest dofinansowana w 75% z Unii Europejskiej. bs

Pieniądze na boisko
1,5 mln zł trafi do budżetu naszej gminy z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Gminie udało się pozyskać
dotację na budowę boiska sportowego w Suszcu. Co prawda budowa
jest już zakończona, ale otrzymane środki na pewno nie zostaną zmarnowane i będzie je można przeznaczyć na inne zadania.
Dlaczego pieniądze dopiero teraz zostały przyznane? To dlatego, że
nasz wniosek razem z czterema innymi początkowo znajdował się na
liście rezerwowej. Jednak inwestycje zakwalifikowane do dofinansowania w pierwszej kolejności udało się zrealizować taniej niż zakładano,
dlatego zaoszczędzone pieniądze przekazano na kolejne zadania, m.in.
budowę boiska w Suszcu.
Wielkimi krokami zbliża się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

WOLONTARIUSZE
POSZUKIWANI

8 stycznia odbędzie się XX
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wspiera
WOŚP i już zarejestrował swój
sztab.
Podczas zeszłorocznego finału pracowało 50 wolontariuszy, którzy
dzięki gorącym sercom mieszkańców gminny Suszec zebrali 11894.43 zł.
Tegoroczny cel: „ … w tym roku skoncentrujemy się nad opieką medyczną
nad wcześniakiem, ale także pochylimy się nad zdrowiem chorej na cukrzycę mamy w ciąży, nad którą roztaczamy już od kilku lat opiekę związaną
z zagrożeniami jakie niesie ta choroba ” (oficjalna strona WOŚP).
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej gminy. Poszukujemy zarówno
wolontariuszy kwestujących oraz osoby chętne do pomocy w organizacji
sztabu (młodzież i dorośli).
Akcji jak zawsze towarzyszyć będą całodzienne imprezy i happeningi, już
dziś możemy zdradzić, iż 8 stycznia ponownie w Suszcu zagra zespół STREFA a na scenie wiele radości i uśmiechu dostarczy Grupa Robiąca LARMO
(Kabaret Kałasznikof i Kabaret Noł Nejm).

Z powodu zmieniających się przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zużyte opony samochodowe należy zawozić do
Powiatowego Punktu Zbiórki Opon w Goczałkowicach Zdroju przy ul.
Uzdrowiskowej (obok przepompowni głównej), nr telefonu 790 349 736.
Punkt czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00 do
16.00. Przyjmowane są tylko i wyłącznie opony z samochodów osobowych
i ciężarowych. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat.

Opłata za korzystanie
ze środowiska

Prawo ochrony środowiska zobowiązuje do wnoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska.

Wzory wykazów i dane o zakresie korzystania ze środowiska zawiera
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. /Dz.U. nr
97, poz. 816/. Wysokości stawek można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra
Środowiska z dnia 4 października 2010r. /M.P nr 74 poz. 945/.
Podmiot korzystający ze środowiska to:
- przedsiębiorca, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz
osoba wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki
lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
- jednostka organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
- osoba fizyczna niebędącą podmiotem, o którym mowa wyżej, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska
wymaga pozwolenia.
Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca
następującego po upływie każdego półrocza. Bliższe informacje na stronie
internetowej www.suszec.pl oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 4493066 (pok. nr 3).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUSZEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej część obszaru sołectwa Rudziczka wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt. 10 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r, Nr
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Suszec Nr XXX/27/253/2009 z dnia 26
marca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (część obszaru sołectwa Rudziczka)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującej część obszaru sołectwa Rudziczka wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 2 do 31 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suszec (sala posiedzeń pokój nr 19), ul. Lipowa 1, w dni pracy urzędu:
w poniedziałki w godz. 8.00 do 10.00 i od 13.00 do 16.30, od wtorku do piątku
w godz. 8.00 do 10.00 i od 13.00 do 15.00, dyżur projektanta planu w każdy poniedziałek
w godz. 14.00 do 16.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się 9 grudnia o godzinie 10.00
w Sali Posiedzeń (pokój nr 19) Urzędu Gminy Suszec. Uwagi należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Suszec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 stycznia 2012 r. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w formie pisemnej, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@suszec.pl lub ustnie do protokołu do
Wójta Gminy Suszec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15 stycznia 2012r.
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OGŁOSZENIA

Kronika policyjna

Wstrzymana działaność
punktu zbiórki opakowań
po środkach ochrony roślin

Śmiertelne potrącenie rowerzysty

Zginął 60-letni rowerzysta z Suszca. Mężczyzna został
potrącony przez samochód.
Policjanci z Pszczyny ustalają okoliczności wypadku drogowego, do
którego doszło 17 listopada w Kryrach. Kilka minut po godzinie 20.00
na ul. Wyzwolenia, 60-letni mieszkaniec Suszca, jadący rowerem, zderzył
się z wyprzedzającym go samochodem. Mężczyzna poniósł śmierć na
miejscu. Kierowca samochodu był trzeźwy. Do wypadku doszło w miejscu nieoświetlonym. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą
wyjaśniać policjanci, biorąc pod uwagę opinię biegłego z zakresu ruchu
drogowego, zeznania kierowcy oraz dane zebrane podczas oględzin.
Policjanci poszukują świadków, którzy pomogą w ustaleniu przebiegu
wypadku. Wszystkie osoby proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny
z policjantami prowadzącymi dochodzenie, tel. 32 44 93 290 lub 32/44
93 293.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu informuje, iż z dniem
01.01.2012 r. wstrzymana zostaje działalność Punktu Zbiórki Opakowań
po Środkach Ochrony Roślin, aż do odwołania! Dlatego informujemy,
iż opakowania po środkach ochrony roślin, worki po nawozach oraz przeterminowane środki ochrony roślin będzie można oddawać DO 22 GRUDNIA
2011 ROKU (TJ. CZWARTEK ) DO GODZINY 15.00. Dodatkowe informacje
pod numerem telefonu: (32 ) 212 42 14 bądź osobiście w siedzibie firmy
(Suszec, ul. Ogrodowa 2).

Wójt Gminy Suszec ogłasza następujące przetargi:
1. III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej w Suszcu w rejonie
ulicy Stacyjnej na okres do 3 lat.
2. II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek położonych w Gminie Suszec
na okres do 7 lat.
Przetargi odbędą się 5 grudnia 2011r. od godz. 9.00
Szczegółowe informacje dotyczące w/w działek oraz warunków przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Suszcu tel. 032 4493073 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl.

Szkolenie dla rolników
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Powiatowy
Zespół w Pszczynie oraz Urząd Gminy Suszec zapraszają na szkolenie:
„SPEŁNIENIE STANDARDÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, ZWIERZĄT
I KONSUMENTA A UZYSKANIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH”.
Szkolenie odbędzie się 13-14 grudnia o godz. 10.00 w Remizo-Świetlicy w Kryrach.
Szkolenie obejmuje: wykłady, wyjazd do gospodarstwa.
Udział jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu
oraz posiłek. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 32/2103328.

Możesz kupić wyposażenie po aptece
Wójt Gminy Suszec informuje o sprzedaży starego (dwudziestoletniego)
wyposażenia po byłej aptece przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu. Wyposażenie mozna obejrzeć 9 grudnia w godz. 7.30-14.30, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, tel. 32/ 449 30 67, 44 93 071.
Termin składania ofert: 12 grudnia do godz. 10.00. Kryterium wyboru:
najwyższa oferowana cena brutto. Bliższe informacej na www.suszec.pl.

NOWA O F E R T A
Dla mieszkañców gminy SUSZEC
W ramach selektywnej zbiórki odpadów nasi klienci mogą oddawać odpady z tworzyw sztucznych. Na reklamówki, woreczki foliowe, opakowania po jogurtach,
zabawki i doniczki z tworzyw sztucznych przewidziane są worki w kolorze czerwonym.
Poniżej terminarz selektywnej zbiórki odpadów na 2011r:
Suszec: 19 grudnia.
Rudziczka: 20 grudnia.
Radostowice, Kobielice: 21 grudnia.
Mizerów, Kryry: 22 grudnia.

WOREK NA ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOLOR CZERWONY
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

- woreczki foliowe, reklamówki, opakowania po jogurtach, serkach, deserach itp.,
doniczki z tworzywa sztucznego, zabawki z tworzywa sztucznego

- styropianu, sprzętu elektycznego i elektornicznego, wykładziny PCV, opakowań po nawozach sztucznych, opakowań po olejach, smarach, farbach itp., pieluch jednorazowych

Informujemy naszych Klientów, że ceny na rok 2011 nie ulegną zmianie.
Wzrośnie natomiast stawka podatku VAT z dotychczasowych 7 proc. do 8 proc.
Terminy wywozów w Gminie Suszec w 2011 roku:
Mizerów, Kryry: 5 grudnia.
Kobielice:7 grudnia.
Radostowice: 14 grudnia.
Suszec I (dotyczy ulic: Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bursztynowa, Cegielniana, Deszczowa, Diamentowa, Dolna, Garbarska, Klonowa,
Królówka, Lipowa, Miła, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa, Perłowa, Powstanców, P. Godźka, Słoneczna, Srebrna, Stacja Kolejowa, Stawowa,
Szklarniowa, Tulipanów, Wąska, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota): 19 grudnia.
Suszec II (dotyczy ulic: Błękitna, Branica, Brzozowa, Cmentarna, Klubowa, Kolonia Podlesie, Ks.Jesionka, Ks.Kulika, Na Grabówki, Okrężna, Piaskowa,
Polna, Poprzeczna, Pszczela, Pszczyńska, Skromna, Skryta, Szkolna, Środkowa, Św.Jana, Witoszy, Zagrodowa, Zgońska): 28 grudnia.
Rudziczka: 21 grudnia.

tel. (32) 4230845, 4223673

e-mail: biuro@eko.rybnik.pl

www.eko.rybnik.pl

SPORT I INFORMACJE
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Siostry Paszek nie dają szans rywalom!

zdj. archiwum

Utalentowane tenisistki z Suszca, siostry Paszek rewelacyjnie rozpoczęły początek sezonu. Obie zdobyły już medale.

Patrycja Paszek pokazała klasę w meczu Śląsk - Małopolska. Suszczanka pokonała czołówkę polskich tenisistek i zdobyła pierwsze miejsce.

Patrycja Paszek swój turniejowy maraton zaczęła od bardzo dobrego występu w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym (WTK), gdzie
w kategorii juniorek zdobyła nie tylko II miejsce, ale przede wszystkim
cenne punkty do Mistrzostw Polski. Następnie wygrała kategorię juniorek
w Mistrzostwach Żywca. Jako uczennica I LO w Żorach reprezentowała swoja szkołę w kolejnych etapach współzawodnictwa szkolnego
w tenisie stołowym, gdzie indywidualnie wygrała najpierw etap miejski
w Żorach, następnie regiony w Rybniku. Po zakwalifikowaniu sie do etapu wojewódzkiego, Patrycja pokazała prawdziwy kunszt tenisowej walki
i w Zawierciu okazała się najlepsza w Finale Wojewódzkim w Tenisie
Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych Licealiada -2011/2012, a zdobyte
punkty Patrycji i jej koleżanek z drużyny pozwoliły na zdobycie jej szkole
wysokiego IV miejsca w województwie śląskim.

Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego powołał nasze mieszkanki:
Patrycję oraz jej młodszą siostrę Agatkę do reprezentowanie barw Śląska
w meczu Śląsk - Małopolska. Trzydniowe zgrupowanie w Krakowie zakończyło się 11 listopada wspomnianym meczem. Śląsk i Małopolska wystawiły
po 8 drużyn młodzieżowych w poszczególnych kategoriach wiekowych,
począwszy od żaków (których barw broniła Agatka Paszek), a skończywszy
na juniorach, gdzie grała Patrycja. Punkty zdobywane przez dwuosobowe drużyny decydowały o końcowym wyniku meczu. Śląsk wygrał mecz
z Małopolską stosunkiem meczy 22:18.
Patrycja zagrała nie tylko bardzo dobre mecze w turnieju drużynowym
w Krakowie, zdobywając cenne punkty, ale przede wszystkim zagrała
rewelacyjnie w turnieju indywidualnym, pokonując tak świetne zawodniczki jak: Bejska, Jaśkowiec, czy też ubiegłoroczną Mistrzynię Polski Katarzynę
Galus. Cała czołówka zawodniczek zarówno ze Śląska, jak i Małopolski,
musiała uznać wyższość suszczanki.
Również młodsza siostra, Agatka Paszek, nie dała szans rywalom. Na
otwarcie sezonu wygrała WTK w kategorii żaczek, zdobywając punkty
do Mistrzostw Polski Żaków. Następnie wygrała kategorię żaków w Mistrzostwach Żywca, w których podobnie jak siostra, okazała się bezlitosną
pogromczynią nie tylko żaczek, ale także chłopaków. Grając w barwach
Śląska w Krakowie, Agata wygrywała wszystkie swoje mecze w kategorii
wiekowej w żaczkach, przyczyniając się wybitnie do zwycięstwa Śląska
nad Małopolską.
Widać, że ciężko przepracowane wakacje na międzynarodowych zgrupowaniach już przynoszą efekty i obie siostry Patrycja i Agatka Paszek
wysuwają sie na czołowe zawodniczki nie tylko Śląska.

Skatepark dopiero
w przyszłym roku
Nie ma chętnych do wybudowania w Suszcu skateparku
i górki na sanki. Gmina dwa razy bezskutecznie ogłaszała
przetarg.
Projekt już od dawna leży na biurku, przetarg został ogłoszony. I kiedy
wydawało się, że lada chwila rozpoczną się prace, okazało się, że termin
realizacji inwestycji trzeba przesunąć, bo nikt nie złożył oferty.
- Trafiliśmy na zły okres. Firmy budowlane mają dużo zleceń i żadna nie
chce podjąć się budowy. Być może też w pierwszym przetargu daliśmy zbyt
mało czasu na inwestycję – zastanawia się wójt Marian Pawlas.
W kolejnym przetargu, który ogłosiła gmina, czasu było już więcej,
ale zainteresowanie nadal było znikome. Zgłosiła się tylko jedna firma,
ale proponowana przez nią cena była znacznie wyższa niż zaplanowane
środki w budżecie.
Lada dzień gmina ogłosi więc trzeci przetarg, licząc na pozimowy
boom w budownictwie. Czasu też będzie więcej, więc pasjonaci sportów
ekstremalnych w końcu doczekają się skateparku z prawdziwego zdarzenia,
a dzieciaki górki na narty i sanki. bs

Poruszaj się przez święta
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu zaprasza na
kolejną już edycję młodzieżowych turniejów świątecznych.
Młodzieżowy Turniej Futsalu - 27-28 grudnia
Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej - 29 grudnia
Turnieje dla zawodników w wieku od 15 do 24 lat. Rejestracja drużyn
od 5 do 16 grudnia: mk@hala-suszec.pl. Szczegóły dotyczące rejestracji
pojawią się na stronie www.hala-suszec.pl.
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OGŁOSZENIA PŁATNE

Podziękowanie

w w w. h o t e l p i a s k o w y. p l

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu składa
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację II Suszeckiej Jesieni Kulturalnej,
a zwłaszcza: Staroście Powiatu Pszczyńskiego Pawłowi Sadzy oraz Wójtowi Gminy Suszec Marianowi
Pawlasowi za objęcie honorowym patronatem
całego cyklu wydarzeń, partnerom projektu: Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Suszec, kołu Związku Górnośląskiemu z Suszca oraz Parafii Rzymskokatolickiej
w Suszcu na czele ks. prob. Krzysztofem Winklerem,
wystawcom, których prace wzbogaciły VIII Turniej
Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli
„Jak ze Suszca powędruje”- Józefowi Kołodziejczykowi, Barbarze Duraj, Grażynie Kuczerze, Małgorzacie
Gosek, Iwonie Rus oraz Tadeuszowi Paszkowi pomagającemu w organizacji wystawy, Damianowi
Gębale za stworzenie niepowtarzalnych drewnianych
statuetek wręczonych podczas VI Przeglądu Amatorskich Kabaretów W DECHE oraz Bogusławowi
Musiolikowi za pomoc w technicznej organizacji imprez. Słowa wdzięczności kierujemy również do firm
i instytucji udzielających nam wsparcia organizacyjnego i materialnego: Hotelowi „Piaskowy”, PGK
Suszec i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EKA”
oraz Grupy Ratowniczej Kryry oraz Dyrekcji szkół
z Rudziczki, Mizerowa, Radostowic i Kobielic za
możliwość umieszczenie na terenie szkoły banerów
informacyjnych o II Suszeckiej Jesieni Kulturalnej.

Hotel Piaskowy znajduje się w Pszczynie.
To obiekt zlokalizowany przy trasie
Bielsko-Biała - Katowice - Warszawa.
Obiekt powstał w 2006 roku przy współudziale sztabu
wykwaliﬁkowanych fachowców.
Wnętrza zaprojektowane zostały przez
Panią mgr inż.arch. Aleksandrę Sałacińską.
Charakteryzują się łączeniem stylu nowoczesnej
architektury z elementami stylu vintage,
co powoduje jedyną w swoim rodzaju mieszankę
wielorakich technik i materiałów, dzięki czemu osiągnięto
ciepły, niepowtarzalny klimat specjalnie dla naszych
Gości. Niewątpliwą ozdobą hotelu
jest naturalny kamień piaskowca,
który nadaje wykończeniu kunsztowności oraz
wytwornegocharakteru.

ORGANIZUJEMY:
szkolenia, imprezy okolicznościowe,
spotkania biznesowe, konferencje.
43-200 PSZCZYNA, ul. Piechurów 3, TEL.: (32) 447 44 40
FAX: (32) 447 44 42
E-MAIL: hotel@hotelpiaskowy.pl

6 grudnia Gminny Ośrodek
Kultury w Suszcu odwiedzi
Święty Mikołaj.
Mikołajkowe spotkanie rozpocznie się grami i zabawami
dla dzieci, a następnie Mikołaj wraz z Elfami wręczy dzieciom
podarunki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 i
potrwa około 2 godzin.
Aby dziecko mogło wziąć udział w mikołajkowej
zabawie, należy dostarczyć do
5 grudnia opisaną imieniem, nazwiskiem
i wiekiem paczkę z prezentem,
a także wnieść opłatę w wysokośc 5 złotych.
Serdecznie zapraszamy!
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