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Nowiny Suszeckiej Gminy AKTUALNOŚCI

Quo vadis, komunikacjo!
a wezmą się do roboty, gdy będą mieć w tym oczywisty interes. Żeby 
zwiększyć napełnienie i poprawić rentowność komunikacji konieczne są 
mądre posunięcia zmierzające do tego, aby więcej ludzi z niej korzysta-
ło. Dlatego dobra współpraca samorządów w dziedzinie komunikacji 
sterowana wieloma instrumentami będącymi w ich posiadaniu (np. 
większe opłaty za parkingi w miastach, utrudniony do centrum wjazd 
przez samochody, niedrogie bilety itd.) powinna w czasie zaowocować 
lepszą rentownością i dostępnością tego transportu w zadowalającym 
zakresie dla mieszkańców. Na pewno nie będzie łatwo, bo swój egoizm 
już pokazały niektóre gminy. W poprzednim roku miasto Wodzisław 
wystąpiło z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, kierując się 
krótkowzrocznie bieżącym rachunkiem i z poczuciem, że ze względu  

na swoje dobre położenie autobusom trudno będzie ich miasto ominąć, 
skazując tym samym sąsiednie gminy na ponoszenie dodatkowych kosz-
tów. Pierwsze miesiące funkcjonowania pokazują, że dobre położenie 
to nie wszystko. W powszechnym odczuciu piękne miasto, które nie 
potrafiło docenić swoich mieszkańców, ograniczając już tak minimalną 
komunikację omija większość mieszkańców sąsiednich gmin, a uczniowie 
przenoszą się do innych miast - Jastrzębia, Cieszyna, Rybnika. Takie po-
stępowanie przyniosło wręcz wstyd dla samorządu i zachwiało zaufanie 
do niego w sąsiednich gminach, co wyraża się przy każdej naradzie. Nie 
można komplikować i tak już trudnego życia sporej grupie mieszkańców. 
Niekiedy odnosi się wrażenie że rywalizacja pomiędzy samorządami, po-
woduje brak wzajemnego zaufania, zanik ducha współpracy, szczególnie 
w obecnym okresie kryzysu finansów publicznych. To nie wróży dobrze. 
Rachunki i potrzeby finansowe poszczególnych samorządów przesłaniają 
często wolę współpracy, na którą są skazane dla dobra społeczności 
lokalnych żyjących obok siebie w jednym kraju, jednym regionie.

Gminy muszą współpracować
Kraj, region składa się z wielu rodzin współpracujących dla dobra 

wspólnego. Gdy w osobistych rodzinnych stosunkach zaczynają górą być 
rachunki, to wszystko się kończy. Tak samo czynnik społeczny nie może 
być wyparty przez czynnik ekonomiczny. W samorządzie nie może być 
miejsca na egoizm. 

Wierzę jednak, że te wszystkie zawirowania wokół komunikacji 
przyczynią się do wielu przemyśleń i nie będą prowadzić do destrukcji, 
ale będą motorem napędowym do szukania lepszych, tańszych i przy-
jaznych mieszkańcom rozwiązań. Oby się tak stało.

Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

W ostatnim czasie głośno w naszym regionie mówi się 
o komunikacji publicznej. 

Transport zbiorowy w Polsce od czasów narodzin nigdy nie funk-
cjonował dobrze, zawsze był słabym ogniwem życia społeczno – go-
spodarczego. Jednak prawdziwy kryzys przeżywa w ostatnich 20 latach,  
a w wielu przypadkach nastąpiła jego śmierć.

Przyczyn i zależności jest wiele. Można je wymieniać bez końca. 
Zasadniczy powód to niebywałe, niespotykane dotychczas nasycenie 
naszych gospodarstw domowych w ostatnich latach motoryzacją. Więk-
szość ludzi posiada własne samochody, środki transportu i w ogóle nie 
interesuje ich jakakolwiek inna komunikacja. Wielkie 
przywiązanie, wręcz miłość do aut oraz związana z tym 
niezależność zwielokrotniają jednak i tak niemałe ceny 
biletów w publicznych środkach transportu wskutek 
braku pasażerów.

Duży koszt transportu zbiorowego wynika przede 
wszystkim z tego, że autobusy, pociągi itd. na dużych 
odcinkach tras wożą praktycznie powietrze, stopień 
napełnienia jest bardzo niski. Stąd dopłaty samorządów 
rosną, a równolegle również bilety. 

Co z MZK?
Duże zaniepokojenie w przypadku gmin zrzeszo-

nych w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym 
Jastrzębie wywołało oświadczenie prezydenta Żor 
o możliwości wystąpienia z MZK i wprowadzenia  
na swoim terenie komunikacji bezpłatnej (czytaj: 
płatnej z kieszeni podatnika w całości). Ponadto zaist-
niało zagrożenie opuszczenia związku przez inne gminy  
w zależności od sytuacji i skomplikowania ich połączeń 
komunikacyjnych. 

Funkcjonujący, chociaż na pewno z mankamentami 
związek, zamiast dalszego rozwoju gwarantowanego wielkimi możliwo-
ściami jego członków (gmin) stanął na krawędzi groźby rozwiązania, a co za 
tym idzie dalszej destabilizacji komunikacji na obsługiwanym już obszarze.  
W naszej gminie odczuwamy i widzimy jakim problemem jest zapewnie-
nie minimalnej komunikacji do Pszczyny. Jej brak dotknąłby szczególnie 
młodzież oraz sporą grupę mieszkańców, dla których funkcjonująca 
obecnie komunikacja zbiorowa jest jedyną możliwością dotarcia do szko-
ły, pracy, lekarza itp. Jednak rolą samorządów jest realizowanie takiej 
współpracy sąsiedzkiej, aby zabezpieczyć możliwość przemieszczania się 
mieszkańcom w obrębie gmin i miast.

Autobusy wożą powietrze
Przeprowadzone przez pracowników Gminy Suszec badanie napeł-

nień chociaż niesatysfakcjonujące liczbowo (długie odcinki autobusy 
przemieszczają się z jedną osobą) pokazały, że nie tylko nasi mieszkańcy 
udają się do Żor i dalej, ale również sporo mieszkańców Żor przyjeżdża do 
nas do pracy na kopalnię, czy do zakładów na terenie naszej gminy. Tak 
samo jest z innymi kierunkami, w tym również z jeszcze większymi pro-
blemami z dojazdem w kierunku Pszczyny. Trzeba wszystkim uzmysłowić,  
że jakiekolwiek misje rozwojowe gmin, miast szczególnie sąsiednich 
lokalnych wspólnot, nigdy nie będą zrealizowane bez dobrej komunika-
cji, współpracy. Tylko sprawny system komunikacyjny zwiększa dostęp  
do wszystkich usług publicznych i nie tylko. Wpływa to na rozwój lokal-
nych, regionalnych społeczności.

Autobusy pełne ludzi, tańsze bilety i mniejsze dopłaty gmin to plan 
i zarazem wyzwanie dla włodarzy wszystkich gmin. Możliwe do zreali-
zowania, gdy samorządy będą działać wspólnie. Musimy dążyć do takiej 
organizacji i zmiany przyzwyczajeń mieszkańców, aby system komunika-
cji był sprawny i jak najtańszy. Ludzie nie przestaną robić czegoś tylko 
dlatego, że im zabraniamy, ani nie zaczną robić tego, gdy im każemy. Lu-
dzie przestaną robić coś dopiero wtedy, gdy przestanie im się to opłacać, 
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14 mln zł na inwestycje: 
jednogłośne absolutorium 

dla wójta 
Radni gminy Suszec ocenili pracę wójta. W głosowaniu 

nad udzieleniem absolutorium wszyscy byli zgodni głosując 
„za”. 

Bez głosu sprzeciwu, a nawet bez głosu wstrzymującego się, Wójt 
Gminy Suszec Marian Pawlas uzyskał absolutorium za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. Przedstawione w sprawozdaniach wójta dane 
wskazują, że Gmina Suszec ma się bardzo dobrze.

Podczas sesji Rada Gminy przeanalizowała sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy, sprawozdanie finansowe oraz informację  
o stanie mienia komunalnego, a następnie, po zapoznaniu się z opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu 
imiennym, podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2012 rok oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Obie uchwały 
zostały podjęte jednogłośnie.

W 2012 roku Gmina Suszec 
osiągnęła dochody w wysokości 
39.914.442,50 zł. Wykonanie 
wynosi 86,56 proc. Wydat-
ki były wyższe od dochodów  
i wyniosły 47.630.807,25 zł, 
co daje rekordowy wynik 
132,30 proc. 

-  Porównu jąc  p lanowa-
ny i wykonany budżet na dzień 
31.12.2012 r. do analogicznego 
okresu roku poprzedniego należy 
stwierdzić, że nastąpił spadek 
wielkości planowanych i wyko-
nanych dochodów budżetowych, 
natomiast w planowanych i wyko-
nanych wydatkach budżetowych 
nastąpił wzrost –  mówił wójt 
gminy.

Spadek dochodów to mniej-
sze niż zakładano wpływy z opła-
ty eksploatacyjnej oraz podatku 
od osób fizycznych i prawnych. 
Natomiast po stronie wydatków 
– duże zaskoczenie. – Impo-
nujący jest wskaźnik wydatków 
majątkowych – zauważyła radna 
Irena Muras. – W ubiegłym roku 
na inwestycje przeznaczyliśmy aż 
30,31 proc. wszystkich wydatków. 
To rekordowy wskaźnik dla historii 
naszej gminy. Do tej pory udawało 
nam się zainwestować ok. 20 proc. 

Jakie inwestycje zrealizowa-
no? Przede wszystkim remonty 
dróg. Na naprawę ich nawierzch-
ni wydano ponad 7 mln zł. 
Przebudowano m.in. ul. Spa-
cerową w Kobielicach, odcinek  
ul. Szkolnej i Złotej w Suszcu,  
ul. Drozdów w Rudziczce. Naj-
większą inwestycją była prze-

budowa układu komunikacyjnego ul. Św. Jana, Baranowickiej, Pawła 
Godźka i Mokrej, na którą to udało się pozyskać dofinansowanie  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.    

W ubiegłym roku przebudowano parking na osiedlu w Suszcu, 
zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na rozbudowę 
szkoły w Suszcu, przystąpiono do modernizacji i remontu budynku 
Urzędu Gminy, przebudowano dach na budynku komunalnym przy 
ul. Woszczyckiej w Rudziczce oraz wybudowano boisko na osiedlu przy 
ul. Piaskowej w Suszcu. Ważnymi inwestycjami  realizowanymi z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach były: adaptacja pomieszczeń Gminnego 
Zespołu Oświaty na dwuoddziałowe przedszkole, budowa placu zabaw 
w Kobielicach oraz powstanie skateparku z górką na sanki.             

- Mamy się czym chwalić, gmina jest w dobrej kondycji finansowej  
z wieloma zrealizowanymi inwestycjami - gratulował Andrzej Urbanek, 
przewodniczący Rady Gminy.

Wójt Marian Pawlas podziękował za absolutorium i wyraził słowa 
wdzięczności za dotychczasowe wsparcie, jakie okazywali mu radni we 
wszelkich podejmowanych działaniach. Zaznaczył, że sukces i pozycja 
gminy w regionie i kraju to zasługa przede wszystkim radnych i miesz-
kańców – aktywnych i zaangażowanych obywateli. bs

Struktura wykonania wydatków Gminy Suszec (%)
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Poprawiają Pszczyńską 

Stara Droga – prace wstrzymane

Kolejne prace w sołectwach Inwentaryzacja azbestu 

Ponownie na DW 935 między Kobielicami a Pszczyną moż-
na spotkać robotników. Dlaczego? Trwa wymiana nawierzch-
ni ścieralnej, która została położona jesienią ubiegłego roku! 

Remont ul. Stara Droga w Kobielicach został wstrzymany. 
Badania wykazały słabą nośność gruntu. 

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę kolejnego od-
cinka ul. Szkolnej w Suszcu. Prace będą wykonywane na 
260-metrowej części od Kanału Branickiego do skrzyżowania 
z ul. Polną. W ubiegłym roku naprawiono 300 metrów tej 
liczącej prawie 2 km drogi. 

Na terenie Gminy Suszec na przełomie maja i czerwca 
prowadzona jest inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest (eternit). 
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W ubiegłym roku firma Drogopol remontowała liczący prawie 3 km 
odcinek drogi. Prace zakończyły się w listopadzie. Badania wykazały 
to, co można było zaobserwować gołym okiem: że warstwa ścieralna 
nawierzchni została ułożona źle i trzeba ją poprawić. 

- Droga została zniszczona w czasie ubiegłorocznych prac na ul. Pszczyń-
skiej. Wielu kierowców, nie chcąc stać w korkach i czekać na zmianę świateł, 
korzystało z tej drogi, aby ominąć stojące samochody – mówi wójt Marian 
Pawlas. – Spowodowało to osłabienie podłoża i konieczność powtórzenia 
badań gleby.

Badania wyszły źle i wskazały na konieczność zmiany technologii.  
– Samo frezowanie już nie wystarczy, trzeba wykonać 3 - 4 cm warstwy asfaltu 
– dodaje. 

Roboty wymagają jednak wyłączenia drogi z ruchu samochodów. 
Gmina uzyskała zapewnienie, że firma wykonująca prace umożliwi 
mieszkańcom dojazd do domów. Całkowite zamknięcie drogi może trwać 
kilka lub kilkanaście dni. bs           

Zakres prac obejmuje wykonanie odwodnienia, warstw konstrukcyj-
nych, nawierzchni asfaltowej i jej poszerzenia do 5 metrów. W ramach 
robót zostanie wykonany obustronny chodnik. Termin realizacji: 
18 października.

Rusza II etap przebudowy ul. Drozdów w Rudziczce. W ramach 
inwestycji wykonane zostaną odwodnienia, warstwy konstrukcyjne 
jezdni i, ze względu na istniejące uzbrojenie, nowa nawierzchnia z kostki. 
Przebudowa obejmie odcinek o długości prawie 200 m. 

Nową nawierzchnię zyskają  także ul. Borowa w Kobielicach oraz  
ul. Orzechowa w Radostowicach. Zostanie wykonana nakładka asfal-
towa na istniejącej nawierzchni. Prace mają potrwać do końca lipca.

O miesiąc dłużej można spodziewać się drogowców na ul. Kopcowej 
w Suszcu. Ten boczny odcinek ul. Szkolnej wymaga naprawy. Droga 
jest obecnie z tłucznia, tworzą się tam zalewiska i kurz. Do 30 sierpnia 
będzie już asfalt. bs

Inwentaryzację prowadzą przedstawiciele Zakładu Analiz Środo-
wiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu przy ul. Sikorskiego 10,  
celem opracowania programu usuwania  wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Suszec.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa sporządzać będą dwie ankiety doty-
czące wyrobów azbestowych.              

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o udzielenie rzetelnych infor-
macji  pracownikom tej firmy podczas wykonywanych prac. Właściciele 
posesji, na których nie został zinwentaryzowany azbest z powodu braku 
jego widoczności, proszeni są o zgłoszenie tego faktu przedstawicielowi 
firmy pod nr telefonu 512 110 314 lub poprzez e-mail: pawel.czu-
pryn@eko-precyzja.eu.  

Program usuwania materiałów azbestowych realizowany będzie 
w celu uzyskania środków zewnętrznych na zadania związane z jego 
unieszkodliwianiem.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

W ramach ubiegłorocznych prac rozebrano dotychczasową konstruk-
cję drogi, wzmocniono nośność gruntu, zbudowano system odwodnienia 
i wszystkie warstwy nowej konstrukcji drogi (podbudowa z kruszywa, 
podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Zbudo-
wano także nowe chodniki. Jednak warstwa ścieralna, która wykony-
wana była w listopadzie, z uwagi na liczne pofałdowania i nierówności, 
wymaga reklamacji. Badania pokazały, że wykonawca musi ją sfrezować 
i ułożyć nową. Naturalnie koszty wymiany nawierzchni poniesie firma 
Drogopol. Prace powinny zakończyć się do końca maja. 

Przeprowadzony w ubiegłym roku remont DW 935, to część pro-
wadzonej od 2010 roku kompleksowej modernizacji ulicy Pszczyńskiej 
między Żorami a Pszczyną. Roboty wykonane w latach 2010 -2012 
kosztowały łącznie około 42 mln złotych. Przebudowano całkowicie 
drogę na długości ponad 15 km. Powstały nowe skrzyżowania, wysepki, 
chodniki, sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach i system odwodnienia. 
- Znaczenie komunikacyjne tego odcinka dodatkowo wzrosło po oddaniu 
do użytku odcinka autostrady A 1 w okolicy Żor – zauważa wójt Marian 
Pawlas. – Natężenie ruchu jeszcze bardziej wzrośnie po oddaniu do użyt-
ku budowanej przez ZDW w Katowicach północnej obwodnicy Pszczyny.  
DW 935 zmieni wtedy swój bieg, bo obwodnica znajdzie się w jej ciągu. 

Liczymy, że wyremontowana droga przyczyni się do dalszego roz-
woju gminy.

Na czas prac droga zostanie wyłączona z ruchu.
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Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Gminie Suszec

Szanowni Mieszkańcy!
Informuję wszystkich mieszkańców, że od 1 lipca 2013 r. będzie 

obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi 
określony w ustawie podjętej  przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

3 czerwca br. mija termin składania ofert na wybór wykonawcy, któ-
ry będzie odbierał  odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Suszec. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany 
do dostarczenia mieszkańcom w terminie 7 dni od podpisania umowy, 
pojemników na odpady zmieszane i worków przeznaczonych do selek-
tywnej zbiórki odpadów, a na osiedle przy ul. Piaskowej kontenerów. 

Wykonawca  przed przystąpieniem do odbioru odpadów komunalnych 
dostarczy mieszkańcom harmonogramy ich wywozu.

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji  o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a noszą się z za-
miarem osiedlenia na terenie gminy Suszec, są zobowiązani do złożenia 
w UG Suszec (pok. nr 13) deklaracji w terminie dwóch tygodni od dnia 
zamieszkania. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy złożyli 
deklaracje, ale nastąpiły zmiany w ilości zamieszkałych osób w domu, 
zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w terminie również 2 ty-
godni od zaistnienia zmian.

W następnym numerze gazety zostanie przedstawiony szczegółowy 
sposób segregacji odpadów komunalnych. 

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Systemy fotowoltaiczne do 
uzyskiwania energii elektrycznej  

z energii słonecznej

Spis rolny

Wyjazd na wystawę rolniczą 
„OPOLAGRA”

W poniedziałek, 10 czerwca o godz. 18.00 w sali GOK  
w Suszcu będzie można uzyskać informacje na temat syste-
mów fotowoltaicznych.

Od 1 czerwca do 8 lipca na terenie całego kraju zostanie 
przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych na 
formularzu R - SGR. 

Urząd Gminy Suszec organizuje dla mieszkańców gminy 
wyjazd na wystawę rolniczą  OPOLAGRA w Kamieniu Śląskim 
w sobotę, 15 czerwca.

Odpowiedzi na pytania będą udzielali przedstawicieli firmy green-
Net, która współpracuje przy pozyskiwaniu środków na te inwestycje 
z Bankiem Ochrony Środowiska. W tym roku zostaną udostępniane 
dotacje na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych.

Systemy fotowoltaiczne (tzw. PV), ze względu na wymogi dyrektyw 
unijnych oraz przyczynianie się do znacznego udziału w energii odna-
wialnej, są szeroko promowane spośród wszystkich źródeł energii.

Badanie będzie realizowane metodą reprezentacyjną, co oznacza, 
że spośród  wszystkich gospodarstw w województwie śląskim została 
wylosowana próba 12 proc., wynosząca ok. 11 tys. gospodarstw. Głów-
ny Urząd Statystyczny realizuje również w tym terminie inne badania:

-  pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej na 

Program spotkania obejmuje:
• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii,
• przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-

tariff (FIT) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji 
w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu,

• przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich,

• przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych 
poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska,

• naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opar-
tego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko 
– wiejskich, dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.
Zainteresowanych prosi się o przybycie na spotkanie lub ewentualny 

kontakt z Urzędem Gminy Suszec pod nr tel. 32 449 30 71.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

formularzu R – KSRA,
- ankietę dotyczącą koniunktury w gospodarstwie rolnym na for-

mularzu AK - R.
Oznacza to, że gospodarstwo rolne może zostać wylosowane do 

każdego z ww. badań.
Udział  w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiąz-

kowy. Do wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych zostanie 
wysłany list Prezesa GUS informujący m. in. o rodzaju przeprowadzanych 
badań ankietowych, terminie ich realizacji oraz o możliwości samodziel-
nego wypełniania ankiet przez Internet.

Wyjazd nastąpi o godz. 7.00 z Placu Odnowy w Suszcu (parking 
przy szkole). Zapisy przyjmowane są do 7 czerwca bw Referacie Go-
spodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Suszec w pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 4493067, 
4493066.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedszkolaki będą miały  
nowy plac zabaw!

Nowe przedszkole znajdujące się w budynku ośrodka 
zdrowia wkrótce zyska miejsce do zabawy na świeżym 
powietrzu.

Gmina wybrała już firmę projektową, która w ciągu najbliższych kilu 
tygodni przedstawi koncepcję zagospodarowania terenu wskazanego 
pod budowę placu. Na miejsce do zabawy przewidziano tereny zielone 
znajdujące się za ośrodkiem zdrowia. Miejsce do zabawy będzie całkiem 
spore, bo jego powierzchnia wyniesie 240 m kw.

Kiedy projekt będzie gotowy, gmina ogłosi przetarg na roboty. 
Realizacja prac planowana jest w okresie wakacji, aby w nowym roku 
szkolnym dzieci mogły cieszyć się przedszkolny placem. bs       Miejsce na nowy plac zabaw jest porządkowane.
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Nabór do przedszkoli zakończony. Większość dzieci przyjęto 

Zagraniczni goście 
w Radostowicach 

Zakończył się nabór do przedszkoli. W tym roku w pla-
cówkach zabraknie miejsc dla 61 dzieci – szacują władze 
gminy. Jest dużo lepiej niż w minionych latach. 

Do Radostowic przyjechali Holendrzy: 40 uczniów  
i 4 opiekunów. Celem wizyty była realizacja projektu doty-
czącego holocaustu.
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Do sześciu przedszkoli w gminie przyjęto 457 dzieci: wszystkie 
pięcio - i sześciolatki oraz większość cztero - i trzylatków. Zabrakło 
miejsca dla 61 maluchów, w tym 24 czterolatków, 27 trzylatków  
i 7 dwuipółlatków.

Mamy obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu pięcio - i sześciolat-
kom. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, to decydują pewne kryteria, zapisane  
m. in. w uchwale Rady Gminy – zaznacza Zbigniew Łoza, dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu. - Liczy się zameldowanie na terenie 
gminy. Pierwszeństwo mają dzieci matki lub ojca samotnie je wychowujących 
oraz rodziców obojga pracujących. Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi 
miejscami, na liście przyjętych mogą pojawić się również dzieci 2,5 - letnie. 
Choć dla tych zazwyczaj brakuje miejsc.

Od lat jednym z najbardziej obleganych przedszkoli jest placówka 
w Suszcu. Podczas tegorocznego naboru wpłynęło 130 kart zgłosze-
niowych do placówki przy ul. Św. Jana oraz 34 wnioski do niedawno 
otwartej filii przy ul. Wyzwolenia. Dzięki otwarciu dwóch nowych od-
działów po raz pierwszy od wielu lat miejsce w przedszkolu znalazło się 
dla prawie wszystkich maluszków. Na liście nieprzyjętych jest zaledwie 
14 dzieci. Tak dobrej sytuacji nie było tutaj od lat!

Kontakty ze szkołą w Eindhoven zostały zainicjowane w ubiegłym 
roku z inicjatywy nauczycieli gimnazjum. Okazją do poznania się były 
wizyty Holendrów w Radostowicach i 10 uczniów z 2 opiekunami  
w Holandii. 

Eindhoven leży na południu Holandii w prowincji Brabancja Pół-
nocna. Od 1920 roku miasto to jest stolicą przemysłu elektrycznego 
Holandii. Znajdują się tam potężne ośrodki przemysłowe Philipsa (od 
1981 roku), pokrywające aż 40 proc. produkcji krajowej. Do ważniej-
szych zabytków miasta zalicza się: neogotycki kościół św. Katarzyny, 
Muzeum Techniki Evoluon, Stedeljik Van Abbemuseum oraz dawną 
fabrykę Philipsa Witte Dame.

Do kolejnej wizyty, tym razem w znacznie powiększonym gronie, 
doszło w połowie maja. Do Radostowic przyjechała aż 40 - osobowa 
grupa młodzieży, której towarzyszyło 4 opiekunów. Goście mieszkali  
w domach uczniów oraz w Hotelu PTTK w Pszczynie.

Czas spędzony w Polsce mieli wypełniony bardzo intensywnie. 
Odwiedzili Oświęcim, Kraków i oczywiście Pszczynę. Ponadto wzięli 
udział w szkolnej dyskotece, uczyli się języka polskiego i uczestniczyli 
w zajęciach artystycznych. Goście podkreślali, iż wioska podoba im się 
bardzo, zwłaszcza panujący tutaj spokój i mnóstwo zieleni.

Drugiego dnia odbyło się oficjalne powitanie gości w szkole  
w obecności wójta Mariana Pawlasa, dyrektora GZOiS Zbigniewa Łozy 
i przewodniczącej Komisji Oświaty Natalii Kałuży. Głównym punktem 
pierwszego dnia wizyty był program artystyczny przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli w języku angielskim. 

Takie wymiany to dla nas niepowtarzalna szansa, by za niewielkie pie-
niądze pojechać za granicę. W Eindhoven zachwyciła nas szkoła artystyczna 
z nowoczesnymi pracowniami, specjalnym pomieszczeniem do montażu 
filmów – mówi Damian Sosna, uczestnik wymiany. - Zwiedziliśmy 
Amsterdam i nauczyliśmy się lepiej komunikować w języku angielskim. 
Mieszkaliśmy u holenderskich rodzin i musieliśmy porozumiewać się w języku 

   Jest jeszcze jeden powód tego stanu rzeczy. Miejsce w przedszkolu 
dla młodszych kolegów zwolniły sześciolatki, które od 1 września roz-
poczną edukację szkolną. Na wcześniejsze posłanie dziecka do szkoły 
wyraziło zgodę 20 rodziców. Dla sześciolatków w Suszcu powstanie 
osobna klasa. - Gdyby rodzice nie zdecydowali się na posłanie swoich pociech 
do szkoły, w przyszłym roku w Suszcu mielibyśmy aż pięć klas pierwszych  
i edukacja musiałaby być prowadzona w systemie zmianowym – tłumaczy.

W Radostowicach wcześniejsze rozpoczęcie edukacji przez sześciolet-
nie dzieci spotkało się z dezaprobatą rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci 
pozostały jeszcze ten rok w przedszkolu. Ponieważ jednak wniosków  
o przyjęcie dzieci było znacznie więcej niż miejsc, postanowiono stworzyć 
oddział przedszkolny w szkole. Dzieci do godz. 13:00 będą przebywać  
w klasie przystosowanej na potrzeby przedszkola, a po godz. 13:00 
przejdą do przedszkola, gdzie będą mieć zapewnioną opiekę aż do 
godz. 16:00. 

Jak wygląda sytuacja w pozostałych placówkach? W Kobielicach nie 
przyjęto 9 dzieci, w Kryrach – 12, w Mizerowie – tylko jedno i najwięcej 
w Rudziczce, bo na liście rezerwowej znalazło się 19 maluszków.

Miejsca w przedszkolu zwolnią się na pewno w trakcie roku szkol-
nego i wtedy przyjmowane będą dzieci według kolejności na listach 
rezerwowych w placówkach. bs        

angielskim. Początkowy stres z tym związany szybko jednak minął – dodaje 
Jakub Rembiasz.

Jak widać, takie wymiany to same korzyści! Szkoła nawiązała już 
kolejne zagraniczne kontakty, tym razem z Niemcami. 

Sabina Bartecka 

Damian Sosna i Jakub Rembiasz.

Uczniowie dla zagranicznych gości wystawili angielską wersję  
„Kopciuszka”.
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O śląskich zwyczajach,  
tradycjach i nie tylko…

Tuwim inspiruje dzieci

17 maja w szkole w Mizerowie odbył się Dzień Regionu. 
Na uroczystość zaproszono Otylię Trojanowską ze Studzion-
ki - Ślązaczkę Roku 2009.

W kwietniu Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej   
w Pszczynie zorganizowało  V Powiatowy Konkurs pt. „Za 
Tuwimem – młodzi poeci dzieciom”. 

Po „piyknym” przywitaniu, wspólnym odśpiewaniu piosenki,  
zaprezentowano scenkę o „ślonskim obleczeniu”. Uczniowie żywiołowo 
wykonali podstawowe kroki ludowego tańca grozik. Do piosenki „Poszło 
dziewczę po ziele, po ziele…” prezentowali poszczególne układy.

Program uroczystości został ułożony tak, aby promować śląskie 
dziedzictwo kulturowe w nieszablonowy, atrakcyjny sposób. Usły-

szeliśmy więc śląską wersję Murzynka Bambo oraz piosenkę  
„Te opolskie dziołchy”.

Wreszcie nadszedł czas na gościa honorowego – Otylię 
Trojanowską, która z właściwą sobie swadą opowiedziała 
o swoim dzieciństwie, miejscowości, z której pochodzi, i zwy-
czajach panujących w jej domu. 

Były jeszcze scenki gwarowe, śląska wyliczanka, piosenka 
i opowiadania napisane przez uczennice. Wszystko w gwarze 
śląskiej. Scenki, tańce, choreografia i akompaniament to zasługa 
organizatorki Sylwii Kowalskiej. Dzień Regionu został przygo-
towały we współpracy z kołami polonistycznym i muzycznym 

oraz z udziałem uczniów z klas III - VI. bs

Konkurs polegał na napisaniu wiersza inspirowanego tekstem Juliana 
Tuwima z zakresu poezji dla najmłodszych. Mogła to być parafraza, 
kontynuacja, druga część, odrębny tekst itp. W konkursie wzięła udział 
uczennica klasy VI ZSP w Mizerowie – Hanna Skorupka, która za swój 
wiersz otrzymała wyróżnienie.

A oto fragment wyróżnionego utworu:
„Spóźniony puchacz”
Płacze pani Puchaczowa w dziupli starej jodły,
Lecz nie wierzy, by pan Puchacz był tak bardzo podły,
Że zapomniał o rocznicy ich wspólnego ślubu
I poleciał gdzieś się bawić do sowiego klubu.

Pewnie teraz z puszczykami nektar z miodem pije
I nie zdaje sobie sprawy, że ja ledwo żyję!
Gdyby chociaż mi powiedział, że się gdzieś wybiera.
Nie musiałabym już z głowy piórek swych wydzierać!” Hanna Skorupka - wyróżniona w powiatowym konkursie poetyckim.
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Uczniowie chętnie śpiewali znane śląskie pieśni.

Specjalnym gościem uroczystości była Otylia Trojanowska.Uczennice zaprezentowały napisane w gwarze śląskiej opowiadania.
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Przedszkolaki z Radostowic pomagają dzieciom z Afryki
Przedszkole z Radostowic zaangażowało się w akcję 

humanitarną „Pomoc dzieciom Afryki”. 

Uczniowie z Mizerowa 
w konkursach

X Powiatowy Konkurs Wiedzy  
o Jania Pawle II

„Nie bój się, wypłyń na głębię”

Maj obfitował w sukcesy uczniów Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Mizerowie.   

25 kwietnia w ZSP w Rudziczce odbył się X Powiatowy 
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.

7 maja, Martyna Klos i Maksymilian Gałuszka wzięli udział 
w konkursie wiedzy o mitologii pt. „Dwanaście prac Heraklesa”.  
Jak wskazuje nazwa konkursu, mieli do wykonania12 zadań. Uczniowie 
musieli wykazać się m. in.: znajomością postaci mitologicznych, ich atry-
butów, malarstwa związanego z mitologią, związków frazeologicznych 
pochodzących z mitologii. Oceniany był też plakat, który miał przedsta-
wiać jedną z prac Heraklesa. Konkurs był wyrównany, do końca ważyły 
sie losy zwycięstwa. Uczniom z Mizerowa przypadło 6 miejsce.

13 maja odbył się w ZSP w Studzienicach IX Gminny Konkurs  

Do konkursu zgłosiło się aż 20 ze-
społów szkolnych z trzech dekanatów. 

Konkurs podzielony był na dwa 
etapy: pisemny i ustny. Najpierw 
uczniowie pisali test sprawdzający ich 
wiedzę, a następnie dziesięć najlep-
szych zespołów rywalizowało podczas 
konkursu ustnego. 

W skład komisji oceniającej uczniów 
weszli: ks. dziekan Stanisław Gań-
czorz, ks. Jan Burek, dyrektor GZOiS 
Zbigniew Łoza, metodyk do spraw 
religii Mariola Karwot, Barbara Mar-
col, Aniela Kudrzik, Maria Gorol oraz 
dyrektor ZSP w Rudziczce Magdalena 
Merkel. Gośćmi honorowymi byli wójt 
gminy Marian Pawlas, radny Henryk 
Pruciak, sołtys Rudziczki Stanisław 
Godziek, przedstawicielka Rady Rodzi-
ców Barbara Hałasa oraz reprezen-

Maluszki z Radostowic z wielką radością pomogły potrzebującym dzieciom.
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Pod hasłem „Uśmiech za jeden ołówek” maluchy ofiarowały 
ołówki i inne przybory szkolne swoim rówieśnikom z czarnego lądu. 
- Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem, ponieważ zanim przepro-
wadziliśmy zbiórkę w przedszkolu zapoznaliśmy się z warunkami życia  
w Afryce na podstawie prezentacji multimedialnych, które bardzo dokład-
nie obrazowały biedę i bezsilność żyjących tam dzieci – mówi Krystyna 
Dajka, koordynatorka akcji.  

Mając w pamięci prezentację przedszkolaki chętnie włączyły 
się w kolejną akcję zorganizowaną w przedszkolu, która wzywała 
do pomocy pod hasłem „Opatrunek na ratunek”. - Bardzo szybko 
zgromadziliśmy potrzebne opatrunki, które zostały przekazane Fundacji,  
z którą współpracuje nasze przedszkole - dodaje. - Mamy nadzieję, 
że nasza pomoc trafi do najbardziej potrzebujących dzieci, i że artykuły 
plastyczne wywołają uśmiech na twarzach afrykańskich dzieci, zaś środki 
opatrunkowe ułatwią pracę wolontariuszom. 

Dzięki tym akcjom przedszkolaki uczyły się nie tylko poszanowania  
i tolerancji innych kultur, ale także wrażliwości na potrzeby innych.
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Ojczyzna Polszczyzna. Wzięły w nim udział dwie uczennice - Hiacynta 
Gamża i Hanna Skorupka. Uczennice musiały rozwiązać 5 zadań 
- 3 testy dotyczące frazeologii, ortografii i  poprawności językowej oraz 
dwa zadania niespodzianki - odgadnięcie frazeologizmów i poprawne 
wpisanie nazwisk znanych postaci na dyplomach. Dziewczęta zajęły II 
miejsce ustępując zwycięzcom zaledwie jednym małym punktem.

Dwa dni później rozstrzygnięto konkurs literacki „Śląskie zwyczaje  
w moim domu” na opowiadanie pisane gwarą śląską. Konkurs został zor-
ganizowany przez Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie. 
W jury zasiedli: Marek Szołtysek - śląski pisarz, dziennikarz, Otylia Tro-
janowska - Ślązaczka Roku 2009 oraz Renata Szweda - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Miedźnej. Oceniono 15 prac konkursowych  
w trzech kategoriach wiekowych. Uczennica z Mizerowa, Karolina 
Ziebura zdobyła pierwsze miejsce w kategorii klas IV - VI szkoły pod-
stawowej.

tantki KGW Małgorzata Przontka i Elżbieta Karnas.    
Największą wiedzą dotyczącą życia i twórczości Jana Pawła II wy-

kazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobielicach, drugie miejsce 
zajęli uczniowie SP nr 15 w Żorach oraz ZSP Krzyżowice, a trzecie – re-
prezentanci szkoły w Mizerowie.       
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Pieszy Rajd Górski

Obóz piłkarski

GZOiS Suszec zaprasza do udziału w kolejnym Pieszym 
Rajdzie Górskim po Beskidzie Śląskim. 

Szkoła Podstawowa w Suszcu, zaprasza chłopców szkół 
podstawowych do udziału w obozie piłkarskim organizowa-
nym 18 - 24 sierpnia w Krościenku nad Dunajcem. 

Planowana trasa to: Przełęcz Salmopolska – Klimczok 1117 m n. 
p. m. – Szyndzielnia 1026 m n. p. m. – Dębowiec (szlaki czerwony – 
żółty – czerwony). Czas przejścia: około 4 godzin (czas liczony z mapy) 
plus pobyt w schroniskach. 

Harmonogram rajdu:
Data: 15 czerwca (sobota)
Zbiórka: parking Suszec – godz. 7:45
Powrót: około godz. 17:00 – 18:00
Zapisy w hali sportowej w Suszcu: tel. (32) 449-11-14
Koszt uczestnictwa: dorośli 10 zł, młodzież szkolna z placówek 
oświatowych Gminy Suszec – bezpłatnie
Organizator zapewnia: transport, opiekunów oraz przewodnika 
górskiego.

W ramach obozu zapewniamy 2 - 3 treningi piłkarskie dziennie z in-
struktorami piłki nożnej, zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie, transport 
do Krościenka, wyjazd do aquaparku. Koszt obozu to 420 złotych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w SP Suszec – tel. (32) 212-44-
36, w hali sportowej – tel. (32) 449-11-14. Informacje udzielają także 
instruktorzy: w Mizerowie - Jacek Sławacki oraz w Kryrach i Kobielicach 
– Wojciech Smołka. Liczba miejsc ograniczona. 

Nasi lekkoatleci najlepsi!
Sport to ich żywioł. Łukasz Jatczak i Krzysztof Koczar 

wygrywają Czwartki Lekkoatletyczne w Pszczynie.

Czwartki Lekkoatletyczne są to zawody sportowe dzieci do lat 12. 
Celem czwartków jest wybieranie najlepszych młodych sportowców  
z całej Polski. Zawodnicy startują w sześciu konkurencjach: biegi  
na 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy), skok wzwyż, 
skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. 

W całym kraju jest zaledwie kilka ośrodków, w których co tydzień  
w czwartek odbywają się zawody lekkoatletyczne. Uczestnikom zalicza 
się do pięciu najlepszych startów w każdej konkurencji. Trzech najlep-
szych zawodników z każdej konkurencji bierze udział w finale ogólno-
polskim w Warszawie.

W sumie zaplanowano sześć czwartków. 6 czerwca odbędzie się 
finał, podczas którego dowiemy się kto pojedzie do Warszawy. W tej 
popularnej w Polsce imprezie co roku biorą udział tysiące młodych 
sportowców. Naszą gminę reprezentują: Łukasz Jatczak – uczeń ZSP 
Kryry oraz Krzysztof Koczar – uczeń SP Suszec. – Widząc talent chłopaków 
i ich wyjątkowe umiejętności sportowe, postanowiłyśmy dać im szansę zmie-
rzenia się na szerszym forum i konkurowania z innymi zdolnymi sportowcami  
w regionie – mówią wuefistki z Kryr i Suszca.   

Podczas zawodów uczniowie okazali się bezkonkurencyjni.  
Już w dwóch pierwszych startach, zajęli po dwa pierwsze miejsca. Łukasz 
Jatczak dystans 1000 m pokonał w czasie 3 minut 15 sekund, w skoku 
wzwyż osiągnął 140 cm. Równie dobrze spisał się Krzysztof Koczar, który 
bieg na 60 m ukończył z wynikiem 8,12 s. Z kolei skok w dal oddał na 
odległość 5 metrów 20 cm.

Trzymamy kciuki za dalsze wygrane i życzymy powodzenia w finale.
Sabina Bartecka

Łukasz Jatczak i Krzysztof Koczar - 
- utalentowani sportowcy naszej gminy.
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Pijany mieszkaniec Kobielic 

Policjanci KPP w Pszczynie zatrzymali 39-latka z Kobielic,  
który kierował samochodem marki Fiat Uno mając we krwi 3,44 
promila. Do zatrzymania doszło 3 maja po godz. 22 na ul. Jana 
Pawła II w Kobielicach. 

Zniszczył bramę

Nieznany sprawca uszkodził siłowniki bramy wjazdowej do posesji 
przy ul. Szkolnej w Rudziczce. Zdarzenie miało miejsce 19 kwietnia 
tuż przed północą. 

W szatni na kopalni

Na kopalni znowu grasuje złodziej. W ostatnich dniach doszło tam 
aż do trzech przypadków kradzieży. 15 maja pół godziny po północy 
skradziono torbę z dokumentami i telefonem komórkowym. 24 maja 
łupem złodzieja padł portfel wraz z pieniędzmi, dokumentami osobi-
stymi i telefon komórkowy HTC. Wartość strat to około 500 złotych. 
Tego samego dnia nieznany sprawca z pozostawionych ubrań skradł 
dokumenty, w tym dowód rejstracyjny i kluczyki do samochodu.

Będzie hodował gołębie?

29 gołębi skradziono w Kobielicach. 23 maja ok. godz. 19.00 
nieustalony sprawca po rozcięciu siatki ogrodzeniowej oraz siatki 
woliery włamał się do gołębnika. Straty w toku ustalania.

KRONIKA POLICYJNA

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   
       

Termin odbioru segregowanych odpadów (worków) 2013r.     

Termin odbioru segregowanych odpadów (worków) 2013r.    

Szkolenia dla pracowników  
i właścicieli mikro 

lub małych przedsiębiorstw
Trwa nabór na cykl bezpłatnych szkoleń praktycznych  

z zakresu marketingu internetowego i zarządzania wize-
runkiem firmy za pomocą narzędzi internetowych.

Uczestnikami projektu mogą być pracownicy i właściciele mikro 
lub małego przedsiębiorstwa działającego na terenie województwa 
śląskiego.

Szkolenia są organizowane z myślą o osobach zajmujących się mar-
ketingiem w firmie, pozyskiwaniem klientów, promocją firmy. Szkolenia 
mają na celu pozyskanie umiejętności, które pozwolą na skuteczniejsze 
dotarcie do klientów i rozwój przedsiębiorstw.

Informacje o tych i innych bezpłatnych szkoleniach dla przedsię-
biorców, osób pracujących i bezrobotnych uzyskacie Państwo w Punkcie 
Konsultacyjnym KSU przy Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli, ul. 
Kopalniana 6.

Kontakt i zapytania prosimy kierować:

- telefonicznie - poprzez infolinię PK KSU: 32 211 99 30

- elektronicznie – poprzez formularz usługi elektronicznej PK KSU 
dostępny na stronie internetowej www.cpsa.com.pl/konsultacja.
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Cała Polska biega, 
Suszec też…

Ulewny deszcz na godzinę przed imprezą biegową,  
nie odstraszył uczestników VII Otwartego Biegu Suszeckie-
go „Polska Biega”, który odbył się w ostatnią sobotę maja  
w Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” w Suszcu. 

Mimo nieprzyjemnych warunków pogodowych na starcie biegu 
zjawiło się prawie 180 biegaczy, którzy podzieleni zostali na grupy wie-
kowe. Biegacze każdej kategorii wiekowej mieli do pokonania różny dy-
stans. Biegacze w wieku 9 - 13 lat rywalizowali na dystansie 800 metrów,  
na tym dystansie biegły też dziewczęta w wieku gimnazjalnym, czyli 
14-16 lat. Na koronnym dystansie 3000 metrów rywalizowali chłopcy  
z gimnazjum oraz wszyscy uczestnicy powyżej 17 lat. Najmłodsi uczestnicy  
w wieku 1 - 6 lat pokonali odłegłość 50 metrów, a ich nieco starsi ko-
ledzy w wieku 7 - 9 lat ścigali się na dystansie 150 metrów. W każdej 
kategorii wyłoniono zwycięzców, ale tak naprawdę każdy z uczestników 
zasłużył na medal, ponieważ wszyscy ukończyli bieg na swoim dystansie.  
Dla wielu najmłodszych uczestników był to pierwszy udział w impre-
zie biegowej i pierwsze trofeum w postaci pamiątkowego medalu.  
Dla innych, szczególnie w kategoriach dorosłych, liczył się sam udział, 
dla frajdy, bez ciśnienia na rezultat. Jak co roku nie zawiodła młodzież 
szkolna, która licznie przybyła dzięki rozpropagowaniu akcji w szkołach 
i za namową nauczycieli wychowania fizycznego z naszej gminy. 

Po części sportowej, wójt gminy Suszec Marian Pawlas udekorował 
zwycięzców poszczególnych kategorii oraz uczestników młodzieżowych. 
Niezależnie od osiągniętej lokaty, wszyscy uczestnicy skorzystali też  
z ciepłego posiłku lub napojów i batoników regeneracyjnych.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej 
imprezy biegowej, w szczególności nauczycielom wychowania fizycz-
nego, wolontariuszkom z Gimnazjum Suszec, Zbigniewowi Czechowi, 
strażakom OSP Suszec oraz GOK Suszec za przygotowanie obiektu. M. K.

Poniżej wyniki: 

Rocznik 2004 – 2006, dziewczęta – 150 m
I miejsce - Milena Błąkała, II miejsce – Aleksandra Dominiak, 

III miejsce - Klaudia Wojtasik 

 Rocznik 2004 – 2006, chłopcy – 150 m
I miejsce - Dawid Grabowski, II miejsce – Jakub Czysz, 

III miejsce - Karol Kowalczyk 

 Rocznik 2002 – 2003, dziewczęta - 800 m
I miejsce - Izabela Kusak, II miejsce - Zofia Baron, 

III miejsce - Weronika Paszek 

 Rocznik 2002 – 2003, chłopcy - 800 m
I miejsce - Mariusz Połyński, II miejsce - Artur Muras, 

III miejsce - Maksymilian Biela 

 Rocznik 2000 – 2001, dziewczęta - 800 m 
I miejsce - Nicola Jankowska, II miejsce - Agnieszka Pasieka, 

III miejsce - Wiktoria Niedziela 

 Rocznik 2000 – 2001, chłopcy - 800 m
I miejsce - Łukasz Jatczak, II miejsce - Roman Grabiec, 

III miejsce - Kordian Piech 

 Rocznik 1999 – 1997, dziewczęta - 800 m
I miejsce - Krystyna Telok, II miejsce – Krystyna Sobala, 

III miejsce – Sandra Gontarska

 Rocznik 1999 – 1997, chłopcy – 3000 m
I miejsce – Tomasz Czysz, II miejsce – Rafał  Pustelnik, 

III miejsce – Bartłomiej Chrobok 

 Rocznik 1996 – 1977, kobiety – 3000 m
I miejsce - Barbara Witoszek, II miejsce – Barbara Malcharek, 

III miejsce – Lucyna Piechaczek - Niezgoda 

Rocznik 1996 – 1977, mężczyźni – 3000 m
I miejsce – Grzegorz Kurcius, II miejsce – Przemysław Podeszwa, 

III miejsce – Sebastian Mański 

 + 1976 kobiet – 3000 m
I miejsce – Beata Piłatowska, II miejsce – Katarzyna Grabowska, 

III miejsce – Grażyna Piekoszowska 

 + 1976 mężczyzn - 3000 m
I miejsce – Krzysztof Majeran, II miejsce – Mirosław Piłatowski, 

III miejsce – Roman Szopa 

Na mecie na najlepszych biegaczy czekały koszulki.

Mali zwycięzcy na podium biegu.

Start dziewcząt rocznika 1997 - 1999 na 800 m.
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* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,

* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.

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

PRZEDSIĘBIORSTWO
 USŁUGOWO - HANDLOWE

 K O M P L E X
Sp. z o.o.

43 - 267  Suszec, ul. Piaskowa 35
tel / fax  32  212 40 58
             32  756 66 69

e-mail: biuro@komplex-suszec.pl
www.komplex-suszec.pl

WYKONUJEMY USŁUGI:
maszynami budowlanymi

transportowe
przeładunkowe

Wyjazd na Jarmark Serów 
na Słowację

Władze zaprzyjaźnionej z Suszcem Gminy Novot’ na Sło-
wacji zapraszają wszystkich mieszkańców na „Jarmark se-
rów”. Impreza odbędzie się w sobotę, 29 czerwca w Święto 
Piotra i Pawła.

Jarmark Serów to cykliczne wy-
darzenie mające charakter festynu  
z muzyką oraz licznymi atrakcjami, 
takimi jak konkurs na najlepszy wyrób 
z sera. Odbywają się występy zespo-
łów regionalnych oraz organizowana 
jest zabawa ludowa przy dźwiękach 
kapeli.

Wójt Gminy Suszec zachęca 
mieszkańców do wzięcia udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu  
i skorzystania z bezpłatnego transportu autokarowego na trasie Suszec 
– Novot`- Suszec.

Wyjazd odbędzie się 29 czerwca o godzinie 8:00 z parkingu przy 
ul. Szkolnej w Suszcu (Plac Odnowy). Powrót planowany jest w późnych 
godzinach wieczornych.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 449 30 
68 lub osobiście w Urzędzie Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, pokój 
nr 1 (parter) w terminie do 21 czerwca. Ilość miejsc jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większego zainteresowania 

wyjazdem (gdy liczba osób zgłoszonych przewyższy ilość miejsc w auto-
karze) pierwszeństwo będą miały osoby, które jeszcze nie brały udziału 
w Jarmarku Serów.

Przy zgłoszeniu należy podać numer PESEL oraz adres zameldowania 
(niezbędny do ubezpieczenia), a także numer telefonu kontaktowego.

Uczestnicy wyjazdu muszą zabrać ze sobą dokument tożsamości, 
upoważniający do przekroczenia granicy oraz odpowiednią ilość gotówki 
(euro). Na miejscu funkcjonować będą stoiska gastronomiczne. Będzie 
także możliwość degustacji i zakupu serów.


