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Zespół teatralny utworzony przez członkinie KGW
zaprezentował swoją wersję „Śpiącej Królewny”.

Zebrania
wiejskie

Od 29 stycznia do 13 lutego trwały zebrania wiejskie
w poszczególnych sołectwach naszej gminy.
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AKTUALNOŚCI

Mniej wypadków na drogach
w powiecie pszczyńskim

Izba wytrzeźwień w gminie
Suszec w 2011 i 2012 roku

Statystyki napawają optymizmem. Systematycznie spada
ilość wypadków, osób zabitych i rannych w zdarzeniach
drogowych w powiecie pszczyńskim w przeciągu ostatnich
kilku lat.
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4

Interwencje w gminie Suszec w 2011 i 2012 roku
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Kobielice
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1
Kobielice
33
23
Różnica jest bardzo duża. Dla przykładu podajmy, że w roku 1992
Radostowice
1
3
Radostowice
32
35
pszczyńska policja odnotowała aż 272 wypadki, a w ubiegłym ponad
połowę mniej.
Mizerów
Mizerów
7
8
19
12
W 2012 na terenie powiatu pszczyńskiego zanotowano 130 wypadKryry
3
2
Kryry
19
12
ków. W 47 sprawcami byli kierowcy na „podwójnym gazie”. Na szczęście,
pijani kierowcy nie spowodowali żadnego wypadku
Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach w 2012 roku
ze skutkiem śmiertelnym.
Co do pieszych, którzy zapisali się w policyjnych
Wybrana kategoria
Pszczyna Pawłowice Miedźna Suszec Goczałkowice Kobiór Razem
statystykach, w 2012 roku pszczyńska drogówka
wyjeżdzała do 23 wypadków z udziałem pieszych.
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21
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282
To podobnie jak w 2011 roku, ale o połowę mniej Kradzież z włamaniem
niż jeszcze kilka lat wcześniej. Należy podkreślić, że
Kradzież mienia
218
89
28
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25
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405
niestety piesi nie tylko bywają ofiarami zdarzeń drogowych, ale też często sami do nich doprowadzają.
Kradzież pojazdu
23
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2
3
1
3
39
Dane za 2012 rok wskazują na 14 takich zdarzeń.
Jak wygląda sytuacja w naszej gminie?
Rozbój
16
5
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1
1
28
Jest zdecydowana poprawa. W 2012 roku KoBójka, pobicie
15
2
0
1
1
1
20
menda Powiatowa Policji w Pszczynie zanotowała
na terenie naszej gminy 78 przestępstw, podczas
Uszkodzenie mienia
64
20
19
6
8
7
124
gdy rok wcześniej było ich o 36 więcej. Najszczęściej policjanci interweniowali w Suszcu, najrzadziej
Uszkodzenie ciała
32
4
8
9
2
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58
w Kryrach.
– Gminę Suszec można zaliczyć do mało zagrożoRazem
524
92
62
59
54
956
174
nej przestępczością. Największe zagrożenie stanowią
kradzieże mienia – informują dzielnicowi.
W ubiegłym roku w policyjnych kartotekach odnotowano 20 przypadków kradzieży z włamaniem. Rok wcześniej było ich 17. Znacząco
Konferencja w Suszcu
spadła natomiast ilość kradzieży mienia z 47 na 21.
Wójt Gminy Suszec zachęca rolników do udziału w konferencji pt. „BioloZ innych danych, warto wspomnieć o 43 kolizjach drogowych oraz
gizacja rolnictwa – ProBiotechnologia w uprawach i hodowli”, która odbędzie
245 interwencjach. Do izby wytrzeźwień trafiło jedenastu mieszkańców
się 13 marca o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Suszca, ośmiu Mizerowa, trzech Radostowic i dwóch Kryr.
Szczczegółowe dane przedstawiają tabelki.

Stan bezpieczeństwa na
drogach w gminie Suszec

Wypadki

Liczba przestępstw w roku
2011 i 2012
2011
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Akcja „PIT”
W związku z rozpoczętą akcją składania zeznań podatkowych za 2012 rok, podobnie jak w poprzednich latach
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, uruchomiony zostanie punkt przyjmowania zeznań podatkowych.
W punkcie tym będzie można pobrać druki zeznań wraz z załącznikami,
uzyskać niezbędne informacje odnośnie sposobu ich wypełniania oraz złożyć
zeznanie. Punkt informacyjny będzie czynny w dniach:
13 marca i 10 kwietnia w godzinach 7.30 – 14.30.

Podziękowanie za udział w pogrzebie

Pracownikom PGK w Suszcu, Mieszkańcom Gminy Suszec
serdeczne Bóg zapłać za udział w pogrzebie

śp. Lucjana Śleziony,
okazane wsparcie, modlitwy, wieńce i kwiaty
Składa Rodzina

AKTUALNOŚCI

Nowy system, gospodarki
opadami w gminie Suszec
w pytaniach i odpowiedziach
Kiedy wchodzi w życie nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi?
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. po.z 291) nowy system będzie
obowiązywał od 1 lipca 2013 r.
Co z dotychczasowymi umowami na wywóz odpadów komunalnych?
Umowy należy rozwiązać samodzielnie do 30 czerwca 2013 r.
z zachowaniem okresu wypowiedzenia obowiązującego w umowie
z danym przedsiębiorcą. Wyjątek stanowi firma „KOMUNALNIK”
z Jastrzębia - Zdroju, która zobowiązała się z własnej inicjatywy rozwiązać
umowy z klientami z dniem 1 lipca 2013 r.
Ile będziemy płacić za wywóz odpadów zgodnie z nowymi
zasadami?
Stawka opłaty za wywóz odpadów obowiązywać będzie każdą osobę
faktycznie zamieszkującą na danej nieruchomości, niezależnie od wieku.
Niższą opłatę w kwocie 8 zł od osoby na miesiąc będą płacić mieszkańcy,
którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wyższą
opłatę w kwocie 15 zł od osoby na miesiąc będą uiszczać mieszkańcy,
którzy nie podejmą się segregowania odpadów.
Ile osób należy zadeklarować, jeśli daną nieruchomość zamieszkuje więcej osób niż zameldowanych?
Właściciel nieruchomości w deklaracji wpisuje ilość osób faktycznie
zamieszkujących nieruchomość, niezależnie czy są one tam zameldowane, czy nie.
Kto i kiedy ma złożyć deklarację?
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości
w terminie do 31 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Suszec wraz z załączoną kopią dotychczasowej umowy na wywóz śmieci. W zabudowie
wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający
nieruchomością.
Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji?
Jeśli właściciel nie złoży deklaracji, wójt po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego określi właścicielowi w drodze decyzji wysokość
opłaty za śmieci.
Kto to jest właściciel nieruchomości?
Zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika
wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi?
Uchwalony został kwartalny tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W danym roku kalendarzowym opłatę trzeba będzie wnosić w następujących terminach:
I kwartał - płatny w terminie do 31 marca,
II kwartał – płatny w terminie do 30 czerwca,
III kwartał – płatny w terminie do 30 września,
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IV kwartał – płatny w terminie do 31 grudnia.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 30 września
2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2013 r.
W jaki sposób mieszkaniec uiszczał będzie należną „opłatę
śmieciową”?
Wyliczoną przez siebie opłatę, zadeklarowaną wcześniej w złożonej
deklaracji mieszkaniec, będzie uiszczał na rachunek bankowy Gminy
Suszec nr 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002, podając w tytule
„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Opłaty można
dokonywać przekazem pocztowym, przelewem przez internet lub
w kasie banku. Wpłaty dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym
są zwolnione z dodatkowych opłat. Sołtysi nie będą inkasować opłat za
gospodarowanie odpadami.
Czy właściciel otrzyma nakaz płatniczy zobowiązujący go do
uiszczenia „opłaty śmieciowej”?
Złożona przez mieszkańca deklaracja stanowi nakaz płatniczy, dlatego też nie otrzyma on już dodatkowego dokumentu nakazującego
zapłatę należnej kwoty.
Jak często odbierane będą odpady z posesji?
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane w sposób selektywny, w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałoweodbierane będą z terenu nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
- raz w miesiącu, co dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- dwa razy w tygodniu, dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz w roku
z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Natomiast
przeterminowane leki będą przyjmowane w aptece Św. Stanisława
w Suszcu.
Co w przypadku, gdy ustalona częstotliwość odbierania odpadów będzie niewystarczająca?
Mieszkaniec może dostarczyć nieodpłatnie odpady zebrane selektywnie we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, który zostanie uruchomiony na terenie gminy Suszec.
W punkcie tym odbierane będą także: odpady ulegające biodegradacji
(np. liście, trawa), chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony. Meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być dostarczane do punktu w ilości nie większej niż
50 kg rocznie na jedną osobę zamieszkującą na nieruchomości, odpady
budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na jedną osobę
zamieszkującą na nieruchomości.
Jaką pojemność pojemnika uchwalono na jednego mieszkańca
posesji?
Na jednego mieszkańca będzie przypadać pojemnik na odpady
komunalne zmieszane o pojemności 60 litrów na osobę oraz worki
o minimalnej pojemności 80 litrów na każdy rodzaj odpadów zbieranych
w sposób selektywny, a więc papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal,
opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji.
Wszystkie uchwały podjęte w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Suszec są dostępne na stronie internetowej www.
suszec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce UCHWAŁY
RADY, GMINNE PROGRAMY.
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AKTUALNOŚCI

Zawody furmanów
z prezydentem
Dziewiąta edycja „Dni Furmańskich” u naszych południowych sąsiadów zapisze się w historii z co najmniej
kilku powodów. Po raz drugi zawody furmanów oglądał
prezydent Słowacji. Wystartowała też rekordowa liczba
uczestników.
9 lutego w miejscowości Novot na Słowacji odbyły się „Dni Furmańskie”. Wydarzenie odbywające się w zaprzyjaźnionej z naszą gminą
miejscowości jest świętem hodowców i miłośników koni, a także leśników i drwali. Od kilku lat mieszkańcy Suszca korzystają z zaproszenia od
władz gminy Novot i organizują bezpłatny transport dla mieszkańców,
którzy chcą w zawodach furmanów uczestniczyć. W tym roku blisko 40
osób wyruszyło w sobotę we wczesnych godzinach porannych z Placu
Odnowy w Suszcu i udało się do Słowacji.
Z pewnością nie żałowali, bo tegoroczne Dni Furmańskie były wyjątkowe! Dopisała pogoda, a uczestnicy i goście zebrali się w tym roku
wyjątkowo licznie. Rekordowa była też liczba startujących - we wszystkich konkursach wzięło udział aż 46 koni, w tym również konie z Polski
i Czech. Swoją obecnością podczas imprezy już po raz drugi zaszczycił
organizatorów prezydent Słowacji, Ivan Gašparovic, który wraz z wójtem Gminy Suszec, Marianem Pawlasem dokonał otwarcia zawodów.
Prezydent i wójt przywitali wszystkich obecnych, składając życzenia
powodzenia w konkursach i udanej zabawy. W swoim wystąpieniu wójt
docenił wysiłek organizatorów włożony w przygotowanie zawodów.
– To, że w tak małej miejscowości, można przygotować imprezę, która przyciąga osoby z kraju i zagranicy, łącznie z prezydentem, zasługuje na najwyższe
uznanie i może stanowić wzór dla innych samorządów, zastanawiających się
jak wypromować walory turystyczne swojego rejonu – podkreśla wójt.
Dni Furmańskie to impreza popularyzująca konia użytkowego oraz
kulturę i zwyczaje górali. Słowaccy furmani, którzy na co dzień ciężko

Konkurs plastyczny
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suszcu, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy rozpoczyna akcję profilaktyczno - edukacyjną pt. „ZATRZYMAĆ
PRZEMOC”.
Akcję rozpoczyna konkurs plastyczny skierowany do młodzieży szkół
gimnazjalnych z terenu Gminy Suszec pod hasłem „TO JEST PRZEMOC”.
Żeby wziąć udział w konkursie, należy sporządzić plakat, który swoją treścią będzie wskazywał różne oblicza przemocy, widziane oczami dziecka.
Prace wykonane kredkami, farbami lub flamastrami mogą być realizowane w zespołach maksymalnie dwuosobowych. Prace na konkurs należy składać w dniach
18 – 19 marca
Warto wiedzieć
w Gminnym OśrodPrzypominamy, że na terenie Gminy Suszec
ku Pomocy Społeczdziała właściwy miejscowo Gminny Zespół Innej w Suszcu.
terdyscyplinarny, który zajmuje się problemem
Plakaty ocenioprzemocy w rodzinie.
ne zostaną komisyjnie podczas kwartalnego posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, 20 marca.
Przewidziano nagrody rzeczowe za miejsca od I do III oraz dwa wyróżnienia. Plakaty te zostaną również opublikowane na łamach„Nowin
Suszeckiej Gminy” oraz na stronie www.gopssuszec.pl.
Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1
Gminny Zespół Interdyscyplinarny, tel. 32/ 449 30 85,
gzi@gopssuszec.wizja.net

pracują przy zwózce drewna z lasu, dali pokaz swoich umiejętności.
Imponowali siłą, zręcznością i dobrą współpracą z koniem. Po zawodach
na gości czekały liczne stoiska z wyrobami lokalnymi oraz małą gastronomią, a do tańca przygrywał zespół ludowy „Murinovci”. bs

W Dniach Furmańskich wziął udział prezydent Słowacji Ivan Gašparovic

Trudne warunki rolnicze wymagają od górali dobrej współpracy
z koniem.

PODZIĘKOWANIE

Rada Rodziców przy SP
w Kobielicach
dziękuje wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji Zabawy Karnawałowej w tym:
Pani Dyrektor Renacie Sekcie,
pracownikom Szkoły,

rodzicom oraz sponsorom, do których należą:
Czanieckie Makarony, DEKOR, ZPUH Plater, Zbigniew
Czech, Edward Folek, Stanisław Sajdok, Sławomir Sekta, Kobielanka, Piotr Ficek, Sklep u Małka, MiC, AMS Magdalena
Sekta, Kwiaciarnia „Magnolia”, Delikatesy Centrum, BISAM,
Jacek Foks, Krzysztof Klos, Marek Klos, Piekarnia Jasiek, GOK
Suszec, Zajazd u Moniki, Zakład Fryzjerski AVANTI, Salon
Kosmetyczny u Moniki, TOLEX, Stacja Benzynowa BOGNA,
Polok Teresa Gospodarstwo Szkółkarskie, Zakład Fotograficzny Marek Grucka, MARMUR, Ewa Otremba, Sklep u Sekty,
Krystyna Koczar.

AKTUALNOŚCI

Uroczystość została zorganizowana przez Radę Sołecką oraz Gminny
Ośrodek Kultury. – Kiedyś rozdawaliśmy seniorom paczki, a od kilku lat organizujemy spotkania z poczęstunkiem – mówi sołtys Stanisław Godziek.
Dzień Seniora rozpoczęła msza święta, którą odprawił ksiądz proboszcz Jan Burek. Jak mówił w kazaniu: - Życie należy brać z przytupem.
Zachęcał seniorów do aktywności, bo tylko wtedy nie będą czuli się
odstawieni na boczny tor.
Następnie seniorzy udali się do remizo – świetlicy, gdzie czekał na
nich poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Życzenia seniorom złożył wójt Marian Pawlas: - Życzę Wam przede wszystkim
zdrowia, bo ono jest najważniejsze.
Radny Henryk Pruciak, z okazji Dnia Seniora, życzył mieszkańcom
zdrowia, uśmiechu, jak najrzadszych wizyt u lekarza. – Stary jest dopiero
ten, kto nie chce się uśmiechać – mówił. – AWięc uśmiechajcie się.
Szczególnie miłym akcentem spotkania było wręczenie wiązanek
kwiatów na ręce Urszuli Jarosz oraz Józefa Kuli, szczególnie aktywnych
mieszkańców sołectwa.
W dobry humor wprawiło zebranych przedstawienie przygotowane
przez „Paniczki z Rudziczki”, czyli zespół teatralny utworzony przez
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. „Paniczki” zaprezentowały swoją
wersję „Śpiącej Królewny”. Opowiedziana przez nie historia była bardzo
rozśpiewana i bardzo zabawna. Wszyscy uśmiali się do łez. – Początkowo
występowałyśmy z dziećmi, aż postanowiłyśmy same coś zaprezentować
– opowiada o zespole Mariola Zyzańska, która opracowała oprawę
muzyczną przedstawienia.

zdj. bs

Były życzenia, poczęstunek i miłe słowa. Ponad 80 mieszkańców Rudziczki wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu
z okazji Dnia Seniora.

Scenariusz spektaklu jest dziełem Małgorzaty Kani, a gościnnie
w czasie Dnia Seniora zagrał w spektaklu sołtys. – Na szczęście nic nie
musiałem mówić – śmieje się sołtys.
To byłe miłe i bardzo radosne spotkanie. bs.

Wiązankę kwiatów otrzymała Urszula Jarosz.

zdj. bs

Dzień seniora na wesoło

Nowiny Suszeckiej Gminy

„Paniczki z Rudziczki”, czyli zespół teatralny KGW.
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AKTUALNOŚCI

Zebrania wiejskie
Od 29 stycznia do 13 lutego trwały zebrania wiejskie
w naszej gminie. Mówiono m. in. o remontach dróg, planowanych inwestycjach i nowych zasadach zbiórki odpadów.
Jak przebiegały zebrania w poszczególnych sołectwach,
piszemy poniżej.
Mizerów
Jako pierwsi w tym roku spotkali się mieszkańcy Mizerowa. Zebranie
w tym sołectwie odbyło się 29 stycznia. Wzięło w nim udział 65 osób.
Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej oraz plan finansowo
– rzeczowy przedstawiła sołtys Lucyna Budziszak. Jednogłośnie zatwierdzono działania na 2013 rok na sumę 7.150 zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na organizację festynu rodzinnego, dożynki sołeckie,
„Jesienną podróż przez pokolenia”, Andrzejki, Majówkę, materiały
biurowe i okolicznościowe wiązanki. Pani sołtys omówiła również
dalsze działania w ramach Programu Odnowy Wsi. Przegłosowano
wniosek mieszkańców o dalsze zagospodarowanie terenu przy
remizo – świetlicy na cele rekreacyjne. Sołtys zwróciła się do
mieszkańców, aby wskazali inne miejsca, w których mogłyby
powstać kolejne place integracji i zabaw dla dzieci. Można
będzie pozyskać na ich budowę środki w ramach Programu
Odnowy Wsi.
W swoim wystąpieniu wójt gminy Marian Pawlas
przedstawił inwestycje zrealizowane w gminie w ubiegłym
roku oraz omówił plany na ten rok. Największą inwestycją
2012 roku była budowa kanalizacji sanitarnej, natomiast
w Kryrach przeprowadzono remont ul. Nadrzecznej.
W planach jest remont ul. Borki oraz budowa chodnika w rym
rejonie. Został wykonany już projekt dla pierwszego etapu.
Koszt budowy odcinka od ul. Mały Dwór do Nadrzecznej
wynosi ok. 1,8 mln zł.
Ważnym punktem zebrania było przedstawienie nowych zasad gospodarki odpadami, które będą obowiązywać
od 1 lipca 2013 roku. Za wywóz odpadów mieszkańcy będą
płacić 8 lub 15 zł od osoby w rodzinie. Niższa stawka będzie
obowiązywać mieszkańców, którzy segregują śmieci. W marcu
do mieszkańców zostaną wysłane deklaracje, w których wskażą
oni liczbę osób zamieszkałych w gospodarstwie oraz kwotę,
którą będą płacić. Odpady będą wywożone raz w miesiącu. Zostanie
zorganizowany punkt zbiórki odpadów organicznych, a raz w roku
będzie organizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zebranie to także okazja do zadania pytań bezpośrednio wójtowi
gminy. Mieszkańcy zwrócili się o budowę oświetlenia ulicznego przy
ul. Nadrzecznej oraz na Borkach. Poinformowali, że w związku z likwidacją kursu PKS z Pszczyny do Mizerowa, młodzież nie ma jak dojechać
ze szkoły do domu. Pytano o dodatkowe kursy obecnego na zebraniu
Zbigniewa Czecha, prywatnego przewoźnika. Odpowiedział on zebranym, że jego bus jeździ w tym czasie, ale pasażerów jest bardzo mało
i linia jest nieopłacalna.
Suszec
Na zebranie przybyło 112 mieszkańców. Komendant gminny OSP
Jan Koch ostrzegł mieszkańców przed skutkami zaniechania regularnego czyszczenia kominów. Przewody kominowe powinny być czyszczone
dwa razy w roku. Z powodu awarii instalacji elektrycznej, nieszczelności
i sadzy w przewodach kominowych dochodziło do pożarów w nowych
budynkach. Komendant zaapelował do mieszkańców o czyszczenie
przepustów i rowów, aby nie dochodziło do podtopień oraz o nieustawianie kamieni ozdobnych i donic w pasie drogowym, gdyż utrudniają
one poruszanie się samochodów uprzywilejowanych.
Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Damian Gębała
poinformował, że celem działalności Spółki jest dbałość o główne zlew-
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nie wody deszczowej i gruntowej. Jak tłumaczył: - Poziom wód gruntownych się obniżył, bo większość terenów przy posesjach jest zakryta kostką albo
asfaltem, co jest przyczyną podtopień i zalewania piwnic. W dodatku zostały
zasypane rowy przy domach i woda nie może znaleźć ujścia.
Poinformował, że w nowym prawie budowlanym zostanie ujęty
obowiązek zagospodarowania wody deszczowej.
Sprawozdanie rady sołeckiej przedstawił sołtys Tadeusz Paszek.
Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę, że w planie pracy nie została ujęta
organizacja dożynek sołeckich. Sołtys wyjaśnił, że nie jest to przeoczenie,
ale świadoma decyzja podjęta z powodu małego zainteresowania imprezą ze strony rolników oraz ich oporem w kwestii współfinansowania
uroczystości. W swoim sprawozdaniu pochwalił mieszkańców osiedla za
powołanie Zarządu Ogródków Działkowych oraz Rady Osiedla. Gratulował udanej imprezy integracyjnej na terenie ogródków. – Jest czego
gratulować, jest za co dziękować i z czego się cieszyć. Nie wszystko jednak
szło dobrze i po myśli - mówił.
Sołtys wspominał o karach nakładanych na organizatorów wiejskich
festynów przez Urzędy Skarbowe. - W latach 90. Państwo zachęcało do

Zebranie w Mizerowie miało ożywiony przebieg.

tworzenia organizacji pozarządowych i brania spraw w swoje ręce, a teraz społecznicy nie chcą się angażować obawiając się kar finansowych - podkreślił.
W planie finansowo – rzeczowym ujęto m.in. organizację Dnia Seniora, sobótek, andrzejek, jarmarku, zabawy sylwestrowej, dożynek, konkursów, doposażenie placów zabaw (na łączną kwotę prawie 22 tys. zł).
Sołtys przedstawił także propozycje do suszeckiego Programu Odnowy Wsi. - O powodzeniu tego programu decydują liderzy, czyli wszyscy
ci, którzy zechcą się angażować w działanie – mówił. – Potrzeba nam więcej
ludzi obdarzonych fantazją, energią i chęcią działania.
Wśród propozycji wymienił m.in. zabudowanie ławeczek na Placu
Odnowy, utworzenie placu zabaw z siłownią na świeżym powietrzu
na terenie osiedla oraz ścieżki edukacyjnej w związku z przypadającą
w 2016 roku rocznicą 690 lat istnienia Suszca, postawienie krzyża na
szczycie zwałowiska, utworzenie Domu Dziennego Pobytu Osób Starszych w farskiej stodole po jej remoncie i przebudowie.
W związku z rezygnacją Barbary Mańki przeprowadzono wybory
uzupełniające do rady sołeckiej. Zgłoszono jednego kandydata – Grzegorza Bodziucha, który w wyniku tajnego głosowania został nowym
członkiem rady sołeckiej.
W wolnych głosach wnioskowano o naprawę bocznego odcinka
ul. Poprzecznej oraz przepustu przy ul. Dolnej, postawienie lustra na
skrzyżowaniu ulic Baranowickiej i Pawła Godźka oraz zaproponowano
utworzenie rezerwatu przyrodniczego lub ornitologicznego na terenach
Kultur i Bagna.
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prowadzona przez JSW oraz firmę, która wygra przetarg.
W dalszej części zebrania pytano o budowę nowej remizo – świetlicy.
Jak wyjaśnił wójt: - Został już wykupiony teren pod nową remizo – świetlicę,
kolejnym krokiem jest opracowanie planu przestrzennego, a następnym będzie opracowanie projektu inwestycji i można będzie przystąpić do realizacji.
Kryry
Mieszkańców, którzy przyszli na zebranie, a było ich 86, powitał
sołtys Józef Klimek. Przedstawił on sprawozdanie gminnej spółki
wodnej za ubiegły rok oraz zakres prac melioracyjnych na rok obecny.
W kolejnym punkcie omówiono sprawozdanie rady sołeckiej z działalności
w 2012 roku oraz plan pracy na bieżący rok. Plan finansowy przedstawiony przez sołtysa został zatwierdzony przez mieszkańców jednogłośnie.
Wśród spraw poruszonych przez mieszkańców znalazły się te dotyczące boiska sportowego. Mówiono, że jest zaśmiecone. Pytano,
kiedy zostanie wyremontowane. Jak wyjaśnił wójt prace planowane są
w latach 2013 – 2014. Pytano również o nowe zasady zbiórki odpadów.
Zaproponowano, aby jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, zostało zwołane zebranie wiejskie. Dotyczy to również kanalizacji.
Mieszkańcy chcą wiedzieć jak będą przebiegać prace i kiedy realizowane
będą kolejne odcinki. Wyrazili również swoje niezadowolenie z powodu
likwidacji autobusu PKS w kierunku Żor.
Z dużym zainteresowaniem wszyscy wysłuchali wypowiedzi Franciszka Wróbla dotyczącej planowanej budowy kopalni przez firmę
należącą do Jana Kulczyka, jednego z najbogatszych przedsiębiorców
w Polsce. Należąca do niego Investment spółka Śląski Węgiel Żory Suszec złożyła wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węgla kamiennego na Śląsku. Spółka otrzymała koncesję na
rozpoznanie złoża węgla Studzionka - Mizerów. Obszar ten znajduje się
na terenie gmin Pszczyna i Suszec. Wstępnie udokumentowano ok. 200
mln ton zasobów węgla w większości energetycznego, a w około 30
proc. koksowego. Koncesja udzielona jest na 4 lata, w tym czasie trzeba
wykonać 6 otworów badawczych do głębokości tysiąca metrów każdy.
Jeżeli odwierty wypadną pomyślnie, to otwarcie nowej kopalni może
nastąpić w 2018 - 2020 roku. Według wstępnych założeń nowe zakłady
mają fedrować na głębokości około 700 m i zatrudniać po dwa tysiące
górników. Węgiel z nowych kopalń pokrywałby w całości zapotrzebowanie Elektrowni Północ, której budowę Kulczyk planuje na Pomorzu.
Sabina Bartecka

Rudziczka
Zebranie w tym sołectwie odbyło się 6 lutego. W planie finansowo – rzeczowym ujęto organizację Dnia Seniora, dożynek sołeckich,
festynu rodzinnego (na kwotę ponad
6 tys. zł).
W tym roku rozpocznie się
w Rudziczce budowa boiska sportowego. Przy szkole powstanie boisko
ze sztuczną nawierzchnią do piłki
nożnej i siatkówki. Prace rozpoczną się wiosną. Na finiszu są prace
związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla
tego sołectwa. Plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu w kwietniu. Wójt zachęcił do szczegółowej
analizy, gdyż jest to najważniejszy
dokument dla sołectwa, a niektóre
zapisy w planie mogą zablokować
inwestycje budowlane na wiele lat.
Poruszono także sprawę rekultywacji, a więc odzysku węgla ze
zwałowiska. Obecnie trwają prace
nad opracowaniem studium opłacalności tej inwestycji. W zależności od
wyników podjęte zostaną dalsze dePodczas zebrania w Rudziczce pytano m.in. o budowę nowej remizo - świetlicy.
cyzje. Ewentualna inwestycja byłaby
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Radostowice
Sprawozdanie rady sołeckiej przedstawiła sołtys Barbara Matula.
W minionym roku rada zebrała się cztery razy, dyskutując o robotach
drogowych, inwestycjach oraz sprawach bieżących. Zorganizowano
festyn sportowo - rekreacyjny oraz spotkanie dla seniorów i opłatkowe.
Pytania mieszkańców dotyczyły remontu ul. Czarkowskiej (zostanie
wykonana nakładka tak samo jak na ul. Studzienka i Granicznej).
W opracowaniu jest projekt przebudowy ul. Bartniczej. Pytano również, czy planowana jest budowa ekranów dźwiękochłonnych przy
ul. Pszczyńskiej. Jak wyjaśnił wójt ul. Pszczyńska jest drogą wojewódzką,
a budowa ekranów jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mieszkańcy zwrócili się o wymianę linii elektrycznej przy tej drodze, gdyż
jest ona przestarzała i awaryjna. Poinformowano, że nisko zawieszone
przewody ograniczają wyjazd z bocznej drogi na ul. Pszczyńską oraz,
że w czasie remontu tej drogi przepusty zostały źle wykonane i muszą
zostać przebudowane. Zwrócono się również o wymianę rurociągu przy
ul. Ks. Żydka. Wójt wyjaśnił, że wymiana rurociągu planowana jest
w latach 2013 – 2015.
Kobielice
Zebranie w tym sołectwie odbyło się 5 lutego. Sołtys Bronisława
Czernecka przedstawiła sprawozdanie z działalności rady sołeckiej,
wykorzystanie środków finansowych oraz plan pracy, plan finansowy
i kalendarz imprez na 2013 rok. Rada sołecka zamierza dofinansować
organizację spotkania opłatkowego, festynu rodzinnego, festynu sportowego, dożynek sołeckich, Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej.
Zamierza przeznaczyć środki na letnie kino, organizację spotkań, zebrań,
materiały biurowe i wiązanki okolicznościowe. Do swojej dyspozycji
będzie miała 6.875 zł.
Pani sołtys poinformowała mieszkańców, że wiosną rozpoczną się
dalsze prace na terenie Centrum Integracji Lokalnej. W planach jest malowanie małej altanki, naprawa dachu na dużej altanie, zabetonowanie
fundamentów pod urządzenia rekreacyjne. Podtrzymana została także
inicjatywa z ubiegłego roku o kupnie stołu do ping – ponga. Zostanie on
zabetonowany na terenie placu i będzie służył mieszkańcom, chcącym
spróbować swoich sił w tenisie stołowym.
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Bądźmy widoczni na drodze

Mateusz Mrukwa, Romek Sapek i Franek Litera
obiecali nosić kamizelki w drodze do szkoły i na dodatkowe zajęcia.
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Apel zorganizowano, aby przypomnieć wszystkim uczniom o tym
jak ważne jest to, żeby byli widoczni na drodze w czasie drogi do szkoły
i do domu. – O bezpieczeństwie mówiliśmy już wielokrotnie na lekcjach.
Jesienią odwiedzili nas policjanci, aby zwrócić uwagę uczniów na bezpieczne
zachowanie – mówiła Aneta Hanak, dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Suszcu. – To bardzo ważne, aby uczniowie wiedzieli, jak zachować się
w ruchu drogowym, gdzie należy przechodzić przez drogę, w których miejscach być szczególnie ostrożnym.
Uczestnicy apelu zostali nie tylko przeszkoleni, ale także czekały
na nich prezenty. Wszyscy uczniowie – prawie 300 osób – otrzymali
specjalne kamizelki odblaskowe. Ufundował je Stanisław Gmitruk
- dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Częstochowie. – To już druga nasza akcja tego typu. Wcześniej
kamizelki rozdaliśmy w Miedźnej. Nie było ich jednak tak dużo – przyznał
Józef Goraus, naczelnik w pszczyńskim biurze powiatowym ARiMR.
– Mam nadzieję, że te kamizelki nie będą leżeć w szafie, że będą używane
przez uczniów.
- Kamizelkę będę zakładał nie tylko do szkoły, ale też w czasie powrotu
z treningu – zapewnia Romek Sapek. – Jest ciemno, a nie chcę, żeby coś
mi się stało. W kamizelce będę bezpieczniejszy.
Kamizelki dla uczniów to pomysł sołtysa Tadeusza Paszka. – Byłem przerażony tym, co się dzieje po roratach. Dzieci wracały po zmroku.
Szły grupą, a w ciemnych ubraniach nie było ich widać. Mam nadzieję,
że teraz to się zmieni i będą pamiętać o noszeniu kamizelek.
Akcja przeprowadzona w szkole w Suszcu jest największą w województwie śląskim. bs.

zdj. bs

„Wszyscy mamy być widoczni na drodze: duzi i mali”
– śpiewały pierwszaki z Suszca w czasie apelu, który poświęcono bezpieczeństwu.

Pierwszaki chętnie założyły kamizelki.

Babski comber:
w Rudziczce rządziły kobiety
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W ubiegłym roku biesiada odbyła się pod hasłem „My, Cyganie”.
Wówczas na sali pojawiły się roześmiane Cyganki w kolorowych spódnicach i chustach. Wcześniej były jeszcze czarownice, kowbojki, a w tym
roku zorganizowano piżamowe party. Pomysłowość pań co do strojów
nie zawiodła. Efekt? Było bardzo ciekawie, a impreza rewelacyjna.
Proszę sobie tylko wyobrazić ponad 90 kobiet w piżamach i koszulach
nocnych…
Każda z pań miała przebranie lub chociażby jakiś akcent świadczący o wyjątkowości spotkania. - Panie zrobiły się na bóstwo. Trudno
było wybrać najlepsze stroje, dlatego nagrodziliśmy aż dziesięć – przyznaje
przewodnicząca KGW.
Podczas spotkania tylko w kobiecym gronie przygotowywane zostały zabawy pełne humoru i tańce. Panie próbowały trafić do bramki
oraz ścigały się trzymając w rękach poduszkę z balonem. – Pierwszy raz
jestem na takiej imprezie. Jestem zachwycona atmosferą. Wszyscy są na luzie,
można się pośmiać, no i nie było problemu ze strojem – przyznały Celina
Rutkowska z Szerokiej i Halina Jabłońska z Kleszczowa.
- Pani w stroju króliczka wygląda fenomenalnie – przyznaje inna uczestniczka zabawy. - Tak się dzisiaj naśmiałam, że chusteczkę mam mokrą od łez.
Zabawa była wyśmienita i jedyna w swoim rodzaju. Całe szczęście,
że mężczyźni na takie spotkania wstępu nie mają…
Sabina Bartecka
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W czwartek 31 stycznia, kobiety rządziły Rudziczką. Zorganizowany w remizo – świetlicy Babski Comber cieszył się
dużym zainteresowaniem pań z okolicznych miejscowości...
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Górka się przydała
- Ale fajnie – śmiała się Paulina Koczar, pędząc z górki
na sankach.
Górka, którą w ubiegłym roku usypano za Domem Kultury w Suszcu,
cieszy się coraz większym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców
Suszca.
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Augustyn Koczar wybrał się tutaj z szóstką wnucząt. – Dobrze,
że pomyślano o miejscu zabawy dla dzieci w okresie zimy. Dzieciaki się
nudzą, a tutaj mogą pojeździć na sankach czy workach. Świetny pomysł na
śnieżną zimę.
Pogoda w czasie tej zimy dopisuje, jest sporo białego puchu, więc
i na górce często słychać gwar dzieci. – Jest super. Szkoda tylko, że zbocze

nie jest bardziej strome, wtedy dopiero można byłoby pędzić – śmieje się
Magda Koczar. bs

O zdrowiu w bibliotece

Prowadziła je Kamilla Kalitka - Ulman, członek katowickiego oddziału PTP. Prelekcja była skierowana głównie do seniorów i emerytów.
Słuchacze wysłuchali informacji na temat szczególnie doskwierającym
starszym ludziom schorzeń, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby
sercowo - naczyniowe, alergie, osteoporoza i choroby układu pokarmowego.
Kolejne spotkanie, 30 stycznia, miało charakter dyżuru eksperckiego.
Uczestnicy korzystali z pomiaru ciśnienia tętniczego, porady udzielane
były w bibliotece, telefonicznie, poprzez komunikator Skype (gbpwsuszcu) i internet (gbp@suszec.pl). Z konsultacji skorzystało 39 osób.
Kolejne w planie, a informacje o dacie spotkania ukażą się w marcu na
www.biblioteka.suszec.pl.

„Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo
dla zdrowia społeczności lokalnej” - pod takim hasłem
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu realizowanego
przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.
Suszecka biblioteka bierze udział w II Rundzie Programu Rozwoju
Bibliotek i może współpracowa.ć z organizacjami pozarządowymi.
Na podstawie umowy z PTP przyznano GBP w Suszcu grant na zorganizowanie spotkania w dniu 24 stycznia.

Suszeckie ślady przeszłości
– potrzebne stare zdjęcia
Młodzi pasjonaci historii tworzą blog (zobacz: www.
skarby-suszca.blogspot.com), gdzie zamieszczają informacje
o charakterystycznych i znaczących miejscach Suszca.
Blog realizowany jest wspólnie z bibliotekarzami z Suszca w ramach
projektu „Kulturalnie i obywatelsko w Bibliotece”, skierowanego do
bibliotekarzy, pracujących z młodzieżą i biorących udział w Programie
Rozwoju Bibliotek.
Obecnie młodzież poszukuje zdjęć z dawnych lat, przechowywanych

pieczołowicie w rodzinnych albumach fotograficznych. Dlatego uprzejmie prosimy o przynoszenie do biblioteki starych fotografii, które po
zeskanowaniu i zamieszczeniu na blogu zostaną zwrócone właścicielom.
W planie jest zorganizowanie wystawy, do której posłużą wydruki z dostarczonych zdjęć. Nowe fotografie mogą też być przesłane e-mailowo
na adres gbp@suszec.pl. Fotografie mogą przedstawiać zmieniający się
pejzaż Suszca, suszeckie pory roku, pracę na roli, budynki, których już dzisiaj nie ma, a na ich miejscu stoją odremontowane lub postawiono nowe.
Dzięki uprzejmości naszych mieszkańców młode aktywistki będą
mogły dalej opowiadać o przeszłości i dniu dzisiejszym naszego Suszca.
Już teraz dziękujemy i zapraszamy do współpracy. Spotkania grupy
w każdy piątek o godz. 17:00.

Projekcje filmowe, nauka języka
angielskiego i warsztaty artystyczne
– dzieci nie mogły narzekać na nudę.
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu przygotowała dla najmłodszych mieszkańców naszej
gminy ciekawe zajęcia na czas ich odpoczynku
od lekcji. Odbyły się zajęcia z języka angielskiego
„FunEnglish w bibliotece”, przygotowano trzy
projekcje filmów nadesłanych w ramach projektu
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenia
Nowe Horyzonty oraz zorganizowano obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Świętowano
wspólnie z przedszkolakami Światowy Dzień Kota. W Radostowicach
i w Centrali odbyły się warsztaty z decoupage’u, a w ramach konkursu
„Czarna książka kolorów”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zorganizowano spotkanie promujące postawy otwartości
i akceptacji dla niepełnosprawności (słabowidzących i niewidomych).
Dzieci korzystały z gier komputerowych, rysowały, układały puzzle
i były zaproszone do zabawy metodą Klanzy z wykorzystaniem chusty
i tunelu animacyjnego.
Z oferty skorzystało 115 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Dziękujemy
za uczestnictwo i wspólne miłe chwile – pracownicy GBP w Suszcu.

zdj. GBP Suszec

Ferie już za nami…

Zapraszamy na świąteczne
warsztaty
W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami decoupage’u
w bibliotece, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na kolejne zajęcia,
które odbędą się 7 i 14 marca (czwartek) w godz. 17:00 -19:00.
Będziemy wykonywać kartki wielkanocne (metodą quillingu i scrapbookingu) oraz świąteczne jajka (krak jednoskładnikowy). Zapisy w GBP
w Suszcu, tel. 32/4488692. Zapraszamy.
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KRONIKA POLICYJNA
Pijany kierowca
Policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca Zabrza, który kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (ponad 4 promile).
Do zdarzenia doszło 14 lutego o godz. 19.20 na ul. Św. Jana
w Suszcu.
Włamanie w Mizerowie
30 stycznia o godz. 9.45 przy ul. Nadrzecznej w Mizerowie
doszło do kradzieży. Nieustalony sprawca poprzez wyłamanie drzwi
włamał się do budynku w budowie skąd skradł przedłużacze elektryczne. Straty oszacowano na 500 złotych.

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

Działki w rejonie kopalni do dzierżawy
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o III przetargu na dzierżawę
działek nr 2992/141 i 2927/141 położonych w Suszcu w rejonie KWK
„Krupiński” – dojazd od ul. Dolnej. Działki przeznaczone są do dzierżawy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
pod tereny zabudowy przemysłowej, składy, magazyny. Przetarg odbędzie się 27 marca 2013 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok.
nr 4, tel. 32/ 4493073 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.
pl w dziale ogłoszenia.

Zatrudnię na stałe

kierowców w transporcie międzynarodowym kat. C+E,
tel.: 32 43 44 520 lub 601 545 499

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

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

SPORT
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Nauczyli się jeździć
na nartach
Emocje były ogromne, gdyż dla większości dzieci było to pierwsze
spotkanie z jazdą na nartach. Organizatorzy zadbali jednak, aby ten
pierwszy kontakt z górskimi trasami był miłym przeżyciem. Dzieci
otrzymały na czas szkolenia do dyspozycji sprzęt narciarski oraz wykwalifikowanych instruktorów. Większość rozpoczęła zajęcia w śnieżnym
parku, gdzie w bezpiecznych warunkach mogła stawiać pierwsze kroki
w narciarstwie zjazdowym. Nauka przyniosła efekt i pod koniec pierwszego dnia cześć dzieci przeniosła się na drugi stok o wyższym stopniu
trudności.
Trzeciego dnia już wszyscy uczestnicy posiedli wystarczające umiejętności do pokonania specjalnie przygotowanej trasy slalomu na czas.
- Szkolenie okazało się tak skuteczne, dzięki zaangażowaniu uczestników,
bardzo dobrej kadrze szkolącej oraz dobrym warunkom na stoku – podkreśla
Marek Kret, kierownik Hali Sportowej w Suszcu.
Warto także wspomnieć, że w wyjeździe uczestniczyło również 21
dzieci, które samodzielnie korzystały ze stoku i doskonaliły swoje umie-

Ferie na sportowo i zdrowo
Piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, narciarstwo
biegowe i zjazdowe – GZOiS przygotował wiele atrakcji dla
dzieci i młodzieży szkolnej.
Odbywały się zajęcia na hali sportowej oraz turnieje. Codziennie halę
odwiedzało około 50 dzieci, aby brać udział w zajęciach z instruktorem.
Zorganizowano także cztery turnieje piłki nożnej, a także zawody tenisa
stołowego, minipiłki siatkowej, w narciarstwie biegowym oraz szkolenie
narciarskie w Istebnej, o czym w osobnym artykule.
Turnieje piłkarskie
Piłkarskie zmagania rozpoczęli juniorzy rocznika 1993 i młodsi. 16
lutego w hali sportowej rywalizowało 5 drużyn: GKS „Krupiński” Suszec,
LKS Brzeźce, UKS „Czapla” Kryry, LKS Mizerów i LKS Studzionka. Trzy
pierwsze z wymienionych drużyn zdobyły identyczną liczbę punktów,
a o klasyfikacji końcowej zadecydował lepszy bilans bramek. Najlepszym
okazał się GKS „Krupiński” Suszec, z bilansem +6 bramek. Natomiast
Brzeźce uzyskując bilans +4, wyprzedziły „Czaplę” Kryry, tylko o jedną
bramką. Czwartą lokatę zajął LKS Mizerów. Najlepszym bramkarzem
turnieju uznany został Tomasz Zakrzewski z Suszca.
18 lutego do rywalizacji przystąpili piłkarze z rocznika 2002 i młodsi
oraz rocznika 1999 i młodsi. W dwóch turniejach rywalizowało 7 drużyn. W kategorii wiekowej 2002 bezkonkurencyjni okazali się młodzi
piłkarze z Mizerowa - wygrywając mecze z UKS Suszec i UKS „Czapla”
Kryry zapewnili sobie pierwsze miejsce w turnieju. Drugie miejsce zajęli
kryrzanie, trzecim miejscem tym razem musiał zadowolić się UKS Suszec.
Najlepszym bramkarzem został Kacper Gruszka, a najlepszym strzelcem
Maksymilian Biela, obaj z LKS Mizerów.
W drugim turnieju rozegranym tego dnia uczestniczyli piłkarze
rocznika 1999 i młodsi. Tym razem turniej został zdominowany przez
piłkarzy „Czapli” Kryry. Drużyna ta wygrała wszystkie spotkania zdobywając dziewięć bramek i tracąc tylko dwie. Tuż za Kryrami uplasował
się UKS Suszec, a trzecią lokatę tym razem musiał się zadowolić LKS
Mizerów. Najlepszym bramkarzem został Paweł Harendarz z Suszca,
a najlepszym strzelcem Krzysztof Gorzko z Kryr.
Ostatni turniej piłkarski odbył się 20 lutego, a uczestniczyli w nim
piłkarze rocznika 1996 i młodsi. W tym turnieju wzięły udział trzy drużyny z Suszca i jedna z Mizerowa. Wobec braku innych drużyn liczna
ekipa z Suszca rozdzieliła się na trzy mniejsze drużyny, aby wydłużyć czas
rywalizacji i atrakcyjność turnieju. Po sześciu meczach, Mizerów okazał

zdj. GZOiS

W pierwszym tygodniu ferii, 26 dzieci ze szkół podstawowych naszej gminy wzięło udział w trzydniowym szkoleniu
narciarskim w Istebnej na stoku „Złoty Groń”.

jętności narciarskie. - Dzieci, którym nie udało się w tym roku skorzystać
ze szkolenia narciarskiego, zapraszamy w przyszłym roku – mówi Marek Kret.
Podziękowanie
GZOiS Suszec pragnie podziękować opiekunom uczestniczącym
w wyjazdach, dzięki którym pobieranie sprzętu narciarskiego i zorganizowanie dzieci na stoku przebiegło bardzo sprawnie. Dziękujemy także firmie transportowej Zbigniewa Czecha za bezpieczny transport do Istebnej.

się zdobywcą 1 miejsca w turnieju. Najlepszym bramkarzem wybrano
Wojciecha Libera, natomiast najlepszym strzelcem został Dominik Mikołajec, obaj z Suszca.
Na tym nie koniec emocji
22 lutego odbyły się turnieje tenisa stołowego i minipiłki siatkowej
oraz wyścigi na nartach biegowych.
Poniżej klasyfikacja turnieju tenisa stołowego:
- uczniowie szkół podstawowych: I miejsce Kamil Gajczak, II miejsce
Roman Gabiec, III miejsce Marek Krent.
- gimnazjaliści: I miejsce Paweł Wiencek, II miejsce Mateusz Wiencek,
III miejsce Mateusz Jawor.
- gimnazjalistki: I miejsce Natalia Matląg, II miejsce Monika Krzysteczko.
Turniej minipiłki siatkowej zdominowały podopieczne trenera Mieczysława Jacaka. Zwycięska drużyna zgrała w składzie: Natalia Matląg,
Katarzyna Walewska, Martyna Mazurek.
W narciarstwie biegowym, w biegu indywidualnym na czas na
dystansie dwóch okrążeń boiska, klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce Roman Grabiec, II miejsce Marek Krent, III miejsce Kamil
Gajczak.
Zdjęcia i wyniki spotkań dostępne są na stronie www.hala-suszec.pl. M.K.

Zawody narciarskie
GZOiS Suszec zaprasza mieszkańców, uczniów i pracowników Gminy
Suszec do udziału w zawodach w slalomie gigancie. Zawody odbędą się
8 marca w Istebnej na „Złotym Groniu”. Więcej informacji na stronie
www.hala-suszec.pl oraz w hali sportowej, tel. (32) 449-11-14.

Zapraszamy na turnieje
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu zaprasza na Halowy Turniej Piłki Nożnej o Pucharu Wójta Gminy Suszec. Turniej odbędzie się
17 marca o godz. 14:00. W turnieju mogą startować tylko mieszkańcy
naszej gminy w wieku od 16 lat (decyduje data urodzin). Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w hali sportowej w Suszcu w terminie do 12 marca.
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu zaprasza na Halowy
Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Turniej odbędzie się 16 marca
o godz. 16:00. Startują mieszkańcy naszej gminy w wieku powyżej 35
lat. Zgłoszenia do 12 marca.
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26 stycznia 2013 rok, w Domu Kultury w Suszcu, odbyła się tradycyjna XIX już zabawa karnawałowa zorganizowana przez Koło Związku
Górnośląskiego w Suszcu.
Organizatorzy witali wszystkich gości lampką grzańca, a pierwszym
tańcem, który zagościł na parkiecie, był polonez.
230 osób bawiło się od godzin wieczornych do czwartej rano w rytm
muzyki zespołu Jack Band.
Gościem specjalnym „Zabawy Górnośląskiej” była czeska wokalistka

Gabi Gold. Swoim humorem oraz zabawą i konkursami bawił gości
Ślązak Roku 2012 Jerzy Kiolbasa z Rudy Śląskiej. Niewątpliwą gwiazdą tegorocznej imprezy okazał się jednak czteroletni Mikołaj Dziedzic
z Góry koło Miedźnej, który w listopadzie 2012 roku zdobył tytuł Młodzieżowego Ślązaka Roku. Wielkość braw jakie otrzymał od słuchaczy
dorównywała niejednemu doświadczonemu dorosłemu artyście.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji wsparliśmy również
budowę Domu Kulejących Aniołów w Piasku Koło Pszczyny, którą prowadzi Polskie Towarzystwo na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Pszczynie.
W imieniu własnym, jak i Zarządu dziękuję wszystkim sponsorom
za wsparcie rzeczowe lub finansowe imprezy, gościom za świetną zabawę i wszystkim członkom naszego koła, którzy czynnie zaangażowali się
w organizację tego przedsięwzięcia.
Ze śląskim pozdrowieniem: Szczęść Boże

					
Prezes
Koła Związku Górnośląskiego w Suszcu

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