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Tak bawili się emeryci!

Kamery i lampy na terenie skateparku Takiego wyniku jeszcze  
nie było!

czytaj str. 9

czytaj str. 11
czytaj str. 3

Strażacy imponowali formą  
i przygotowaniem do zawodów

Sebastian Żywicki w trakcie 
wykonywania jednej z ewolucji

Ludwik Paszyna, Franciszek Wuzik, Wincenty Szewczyk i Ryszard Bartnik znako-
micie bawili się startując w konkurencji wbijania gwoździ cepem
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Lato na drogach:  
zobacz gdzie trwają prace

Budowa kolejnego boiska  
ze sztuczną nawierzchnią

Wakacje sprzyjają robotom drogowym. Wiadomo,  
lokalny ruch samochodowy jest wtedy nieco mniejszy,  
gdyż przynajmniej część mieszkańców wyjeżdża na urlopy, 
a słoneczna pogoda raczej dopisuje.   

Po Kobielicach kolejną miejscowością, która wzbogaci 
się o boisko ze sztuczną nawierzchnią, będzie Rudziczka.
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W naszej gminie prace prowadzone są w większości sołectw.  
Niektóre z prowadzonych dotychczas robót zostaną zakończone podczas 
wakacji, inne potrwają do późnej jesieni, kolejne będą kontynuowane  
w przyszłym roku. Prezentujemy poniżej listę robót drogowych wraz ze 
stanem ich zaawansowania.

W Suszcu zakończył się remont ul. Złotej. Droga znajduje się  
w rozwijającej się części Suszca, wybieranej przez wiele rodzin na miejsce 
budowy domu. Inwestycja poprawiła w znaczący sposób dojazd miesz-
kańców do posesji. W jej zakres wchodziła na-
prawa nawierzchni oraz budowa odwodnienia. 

Gmina zakończyła także inną ważną i ocze-
kiwaną inwestycję: przebudowę ul. Drozdów  
w Rudziczce wraz z budową odwodnienia.  
- Na tę inwestycję mieszkańcy Rudziczki czekali od 
dawna. Teren jest zabudowany i mocno zurbanizo-
wany – mówi wójt Marian Pawlas. 

W lipcu ruszyła naprawa ul. Granicznej 
znajdującej się na granicy dwóch sołectw: 
Kobielic i Radostowic. Jest to jedna z najbar-
dziej  zniszczonych dróg w Gminie Suszec.  
Po długich latach wreszcie mieszkańcy do-
czekali się jej remontu. Przy okazji robót, 
za zaoszczędzone w czasie przetargu środki, 
wykonane zostanie odwodnienie ul. Spa-
cerowej. Będzie to pierwszy etap obejmu-
jący odcinek od ulicy Granicznej. – Drogi te 
mają słabą podbudowę, są bardzo zniszczone 
i w dodatku są notorycznie zalewane, przez co 
powstaje zbiorowisko wody zalegającej długi-
mi okresami na poboczach – wyjaśnia wójt.  

Na inwestycję, która potrwa do końca sierpnia, 
pozyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości 80 
proc. kosztów zadania. Gmina Suszec złożyła również 
wniosek do Ministerstwa Sportu, jest więc szansa na 
to, że z budżetu gminy trzeba będzie wyłożyć mniej 
pieniędzy. - Koszt prac to 430 tys. zł. Doświadczenie  
z Kobielic pokazuje jednak, że tego typu obiekty przyciąga-
ją dużo młodzieży i osób starszych, więc na pewno warto 
koszty ponosić i boiska modernizować – podkreśla wójt 
Marian Pawlas.

Przygotowano również wniosek do Ministerstwa 
Sportu o dofinansowanie remontu boiska znajdują-
cego się przy Hali Sportowej w Suszcu. Realizacja tej 
inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu środków 
zewnętrznych, gdyż oprócz wymiany trawy konieczna 
jest również wymiana całej podbudowy oraz budowy 

- Brak działań w zakresie uregulowania gospodarki wodnej jest częstą przy-
czyną zalań, podtopień tego rejonu.

W Kobielicach przeprowadzono remonty ulic Stara Droga i Boro-
wej. Nowa warstwa asfaltu z pewnością poprawi komfort przejazdu,  
ale pozwoli też, na co warto zwrócić uwagę, zaoszczędzić na niekoń-
czących się remontach cząstkowych, łataniu dziur na mocno zniszczonej 
już nawierzchni.

W Suszcu trwają prace na ul. Szkolnej, na odcinku od cieku Branickie-
go do ul. Polnej. Jest to drugi etap przebudowy. Droga, która położona 
jest na terenie szkód górniczych, z każdym rokiem była w coraz gorszym 
stanie, a kiedy kolejne remonty cząstkowe przestawały mieć sens, zdecy-
dowano o kompleksowej modernizacji. W ramach inwestycji drogowcy 
wymienią podbudowę i położą asfalt. 

Gminie udało się pozyskać środki w ramach programu Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na remont ul. Kolonia Podlesie w Suszcu. 
Dzięki dotacji ulica uzyska nową nawierzchnię asfaltową. bs.

Trwa remont ul. Szkolnej w Suszcu. Na czas prac wyznaczono objazd

Już we wrześniu mieszkańcy Rudziczki będą mogli korzystać z nowego boiska

odwodnienia, co wykazały przeprowadzone badania geotechniczne. 
To jeszcze nie koniec inwestowania w sport. Do jesieni zostanie 

przeprowadzony remont nawierzchni boiska sportowego w Kryrach 
oraz piłkochwytów znajdujących się przy tym boisku. Planowanie rów-
nież jest wykonanie instalacji nawadniającej boisko. 
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Nowy teren trzeba ogrodzić Kamery i lampy na terenie 
skateparku Przy remizo - świetlicy w Rudziczce powstało boisko  

do piłki siatkowej, a obok zabudowano urządzenia  
do ćwiczeń wysiłkowych. 

W ubiegłym roku miłośnicy aktywności sportowej pod 
gołym niebem doczekali się w Suszcu miejsca dla siebie. 
Powstał nowoczesny skatepark. Teraz nadeszła pora  
na budowę oświetlenia i wykonanie monitoringu. 

W czerwcu nastąpiło otwarcie obiektu, o czym informowaliśmy już 
na łamach „Nowin”. 

Kolejnym krokiem będzie zagospodarowanie terenu i wybudowanie 
ogrodzenia. Gmina przekazała właśnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury  
w Suszcu środki w wysokości 65 tys. zł na wykonanie ogrodzenia wokół 
terenu rekreacyjnego. Ogrodzony zostanie także dokupiony teren (obec-
nie jest to pole orne), na którym w przyszłości zostanie wybudowana 
wybudowana nowa remizo – świetlica.

Ogrodzenie powinno być gotowe do jesieni. Do tego czasu wyko-
nany zostanie także monitoring boiska. bs

Żeby skatepark mógł dobrze służyć adeptom jazdy na deskorolce  
i rowerze, trzeba uregulować sprawy związane z bezpieczeństwem. Znaj-
dujący się za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury obiekt, z racji swo-
jego położenia – z dala od domostw – sprzyja zbieraniu się młodzieży,  
a przy okazji różnym dewastacjom. W związku z tym teren skateparku 
oraz pobliskiego placu zabaw zostanie oświetlony 20 lampami oraz 
wyposażony w 5 kamer monitoringu.

- Oświetlenie tego terenu oraz monitoring pozwolą na zwiększenie bez-
pieczeństwa w tym rejonie oraz będą zapobiegać aktom wandalizmu – uważa 
wójt Marian Pawlas.
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Powstają kolejne place zabaw dla dzieci! 
W ostatnich czterech latach w naszej gminie wybudowano 

aż cztery place zabaw w ramach rządowego programu „Ra-
dosna Szkoła” oraz jeden plac ze środków Unii Europejskiej.

Jeszcze w tym roku do tych inwestycji, które tak dobrze służą dzie-
ciom, dołączą kolejne trzy miejsca do zabawy: przy nowym przedszkolu 
w Suszcu, na osiedlu przy ul. Piaskowej oraz przy szkole w Kryrach.

Gminy Zespół Oświaty i Sportu otrzymał środki z Unii Europejskiej 
(ponad 40 tys. zł) na zakup urządzeń zabawowych służących rekreacji 
przedszkolakom z Suszca. Plac zabaw powstanie przy nowym przedszko-
lu znajdującym się w budynku przy ul. Wyzwolenia 2. Placówka została 
otwarta na początku tego roku i nie dysponowała dotąd miejscem do za-
bawy na świeżym powietrzu. Teraz to się zmieni, bo przy przedszkolu zo-
stanie wybudowany plac zabaw z zamkiem, zjeżdżalniami, drabinkami,  
4 wieżami oraz piaskownicą i bujakiem sprężynowym. Urządzenia będą 
wykonane z zaimpregnowanego drewna. Maluszki będą mogły korzy-
stać z tego miejsca już we wrześniu. Inwestycja zostanie sfinansowane 
ze środków budżetu gminy oraz Unii Europejskiej. 

Przy boisku piłkarskim  w Suszcu spółdzielnia mieszkaniowa wraz  
z Urzędem Gminy budują plac zabaw dla dzieci wraz z minisiłownią na 
świeżym powietrzu. Pomoc w montażu urządzeń zadeklarowali miesz-
kańcy. Będzie to kolejne miejsce do rekreacji wykonane wspólnymi siła-
mi mieszkańców i przy pomocy finansowej Urzędu Gminy. Dzieci będą 
miały tutaj do swojej dyspozycji kolejkę linową oraz zestaw zabawowy 
ze zjeżdżalnią, huśtawkami, a także bujaki i ławki. Kiedy dzieci będą 
oddawać się zabawie, ich rodzice mogą zadbać o kondycję, ćwicząc  
na orbitreku, wahadle, twisterze czy wioślarzu. Urządzenia fitness zobo-
wiązała się dostarczyć Gmina.

Kolejny plac zabaw powstanie w Kryrach na działce pierwotnie 
przewidzianej na parking. Co prawda w Kryrach jest już jeden plac 
zabaw – powstał on w ramach Programu „Radosna Szkoła” – ale jest 
zamykany na noc i weekendy. -  O budowę ogólnodostępnego placu zabaw 
zwrócili się do mnie rodzice oraz uczniowie szkoły – wyjaśnia wójt gminy 
Marian Pawlas. -  W czasie warsztatów w zeszłym roku zaprezentowali oni 
wykonane przez siebie makiety oraz kilka pomysłów na zagospodarowanie 
terenu przeznaczonego na parking dla samochodów. 

Trzeba podkreślić, że ta rozsądna i dobrze przemyślana propo-
zycja zmiany zagospodarowania tego terenu zapobiegła powstaniu  
w tym miejscu inwestycji, która przez większość dnia świeciłaby 
pustką. – Ponadto rodzice zaimponowali mi postawą obywatelską, dekla-
rując przepracowanie przy robotach związanych z budową po 40 godzin 
– przyznaje wójt. - Inicjatywa mieszkańców, słuszne uwagi spowodowały, 
 że postanowiliśmy przystąpić do inwestycji i zrealizować ich pomysł.

Wykonano projekt oraz poczyniono starania o środki zewnętrzne. 
Wniosek Gminy uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 
400 tys. zł. Jest to 80 proc. wartości zadania. Wnioskiem jest objęty 
zarówno plac zabaw, jak i pozostała część parkingu. Gmina planu-
je, zgodnie z życzeniem rodziców, wykonać nawierzchnię asfaltową  
na pozostałej części parkingu, aby w godzinach popołudniowych dzie-
ci mogły swobodnie pojeździć tam na rolkach, wrotkach i rowerze.  
- Szlachetna inicjatywa rodziców w postaci przepracowania 40 godzin spo-
łecznie nie będzie w tym przypadku konieczna – zapewnia wójt. 

Roboty wykona firma, która zostanie wyłoniona w przetargu.  
Całość prac zakończy się jesienią. Jednak dzięki pomysłowi i zaangażo-
waniu, jakie wykazali mieszkańcy, istnieje pewność, że to miejsce będzie 
tętniło życiem od rana do nocy.

Kolejny plac zabaw jest planowany do realizacji w Mizerowie.
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Już we wrześniu w Suszcu i w Kryrach powstaną place zabaw, które dostarczą dzie-
ciom zabawy na długie lata. Na zdjęciu plac zabaw przy przedszkolu w Rudziczce
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W śmieciach nie utoniemy
Od miesiąca lipca odpowiedzialność za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych 
spoczywa na Gminie. Ma to przynieść wiele korzyści zgod-
nie z zamysłem ustawodawcy zarówno dla środowiska,  
jak i mieszkańców. Aby tak się stało, potrzeba jeszcze 
wiele wysiłku nie tylko ze strony samorządów, ale przede 
wszystkim mieszkańców. 

Wdrażając nowy system  w Gminie Suszec zorganizowano przetarg 
na wybór firmy, która odbierze odpady od mieszkańców i jednocześnie 
będzie odpowiedzialna za ich prawidłowe zagospodarowanie. Istotą 
zmian jest nie tylko odbiór odpadów, ale przede wszystkim ich ponowne 
przetworzenie, wykorzystanie oraz utylizacja bez szkody dla środowiska. 
Intencją ustawodawcy jest, aby docelowo żaden odpad nie lądował na 
wysypisku. 

Dwie firmy zrezygnowały 

Wybór firmy w naszym przypadku nie odbył się bez problemów,  
na szczęście nie przeszkodziło to w wdrażaniu nowego systemu.. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Sanitrans” z Międzyrzecza. 
Jednak w dniu podpisania umowy wycofała się ona z realizacji zada-
nia ponosząc karę w postaci utraty wadium na rzecz Gminy. Kolejna 
wybrana w przetargu firma „Alba” zachowała się identycznie. W oby-
dwu przypadkach firmy te nie mogły zagwarantować w wymaganym 
czasie pojemników i worków na śmieci na wszystkie posesje z powodu  
ich braku. Przystępując do przetargu złożyły one jednak gwarancję 
wywiązania się z tego  obowiązku. Trzecią firmą, która złożyła najko-
rzystniejszą ofertę była firma „Eko” z Rybnika i to z nią została osta-
tecznie podpisana umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Suszec,  
na których zamieszkują mieszkańcy”. Umowa obowiązuje od  lipca 2013 
do 30 czerwca 2015 roku.

Pomimo tych trudności w naszej Gminie zadbano o to, aby w okresie 
wprowadzania nowych zasad zbiórka odpadów przebiegała bez zakłó-
ceń. Po pertraktacjach z firmą „Eko”, „Komunalnik”, „Remondis” po-
zostawiono dotychczasowe pojemniki na wszystkich posesjach. Zbiórka 
zgromadzonych w nich odpadów odbyła się w wyznaczonych dniach.

Tony śmieci w naszej gminie

Pierwszy miesiąc pokazał ile tak naprawdę odpadów zalegało  
(a może nadal zalega) na naszych posesjach. W wielu przypadkach 
można byłoby się zastanowić, gdzie trafiłyby one, gdyby nie zorgani-
zowana przez Gminę zbiórka śmieci. Odpadów w wielu przypadkach 
praktycznie było dwu, trzykrotnie więcej niż normalnie i firmy nie mogły 
sobie poradzić z ich odbiorem według wyznaczonych harmonogramów. 
Znakomita większość mieszkańców przyjęła to ze zrozumieniem. 

Można się pokusić o stwierdzenie, że nikt nie oszczędzał na od-
padach. Cieszy fakt, że wysprzątano domostwa i wiele odpadów nie 
wyląduje w domowych paleniskach. Jednocześnie ten pierwszy miesiąc, 
początek nowego systemu pokazał jak wielką ilość śmieci produkujemy 
i wierzę, że dziś nie będzie już takich, którzy twierdzą, że odpadów 
nie wytwarzają. Mogliśmy się naocznie przekonać jak wygląda rzeczy-
wistość, kiedy to przed wieloma posesjami piętrzyły się obok pełnych 
kubłów stosy worków. Ta sytuacja pokazała, że nie lubimy śmieci na 
naszych posesjach, chcemy je oddawać. I to dobrze!

A gdyby tak te śmieci, które wystawiliśmy wylądowały gdzie indziej? 
W domowych piecach, kominkach, lasach, itd.… A tak mogło by się stać, 
bo zbyt wiele „porządnych ludzi” uważa, że palić nimi w piecach w tych 
trudnych czasach to przejaw gospodarności. Pokątne spalanie śmieci 
stało się plagą nie tylko w innych gminach, czego na bieżąco dowiadu-
jemy się z telewizji, ale jest również problemem w naszej Gminie o czym 
świadczą liczne interwencje sąsiadów. To na pewno nie przynosi nam 

chluby, ale te lipcowe spostrzeżenia napawają optymizmem i pozwalają 
mieć nadzieję, że problem śmieci zniknie bezpowrotnie.

Czy trzeba ciągle jak mantrę powtarzać co oznacza, jakie zagrożenie 
niesie spalanie śmieci w piecu? Gryzący dym w czasie spaceru to znak, 
że wdychamy związki fenolowe i benzopirenu. Pakujemy do naszego 
organizmu, a i do otaczającego środowiska oraz gleby dioksyny, furany, 
cząsteczki sadzy. Dla wszystkich istot, środowiska to prawdziwa „kuracja 
przeczyszczająca”, niosąca śmierć i spustoszenie.

Winowajcom tego typu działań powinno trafić do wyobraźni,  
że najprostszy z fenoli stosowano w Auschwitz - Birkenau. Benzopiren 
wywołuje raka. Dioksyny, furany - bezpłodność, alergie, poronienia itd. 
Sadza - to węglowa gąbka nasiąknięta ciężkimi substancjami smolistymi, 
które doprowadzają do ciężkich schorzeń.

Segregacja przede wszystkim

Wdrażając nowy system wyznaczamy sobie cel, aby na zawsze 
pozbyć się szkodliwych skutków nieprawidłowego postępowania z od-
padami. Musimy uczyć się gospodarki śmieciowej - przede wszystkim 
segregować śmieci. Tylko to może dać efekt. I tutaj musimy pamiętać,  
że Gmina to jesteśmy my - cała wspólnota włącznie z urzędem.

Aby ułatwić start nowego systemu, Gmina Suszec w przeciwieństwie 
do niektórych Gmin zobowiązała się w ramach opłaty śmieciowej wziąć 
na siebie ciężar odpowiedzialności za wyposażenie w pojemniki  
i worki wszystkich posesji, chociaż ustawa tego nie nakazywała. Nie-
które Gminy ten obowiązek scedowały na mieszkańców.

Jednak pierwsze doświadczenia wskazują, że jest to dobry kierunek, 
gdyż w całej gminie wszyscy mieszkańcy będą się posługiwali jednako-
wymi pojemnikami, a na sam początek mieszkaniec nie będzie musiał 
ponosić znacznego kosztu pojemnika i pozbędzie się problemu z jego 
nabyciem. Ponadto odpowiednia ilość worków na różne odpady segre-
gowane umożliwi kształtowanie dobrych nawyków i nauczy prawidłowej 
segregacji śmieci.

Od sierpnia system powinien już funkcjonować sprawnie, chociaż 
znając życie na pewno będziemy go modyfikować i ulepszać, żeby był 
łatwy w obsłudze i przyjemny środowisku, nieuciążliwy dla mieszkań-
ców, spełniał założone cele. Będziemy reagować na wszystkie uwagi  
i rady mieszkańców i w miarę możliwości je uwzględniać.

Ustalona przez Radę Gminy stawka 8 zł / osobę za odpady segrego-
wane i 15 zł za niesegregowane, jak pokazał przetarg może być niższa  
i rzeczywisty koszt powinien się zamknąć w granicach 7 zł dla osób se-
gregujących (w tym jest ujęty koszt wyposażenia posesji w kosze i worki).

Myślę, że śmieci nie będą nas osaczać, demaskować naszych złych 
przyzwyczajeń, bo to jak postępujemy ze śmieciami poniekąd definiuje 
naszą osobowość. W tym temacie u nas nie było źle, ale wierzę, że może 
być bardzo dobrze. Jednak byśmy nie zatruli się własnymi śmieciami, 
nie wdychali ich śmiercionośnego ładunku konieczna jest również kon-
sekwentna gospodarka nimi w sąsiednich gminach, w całej Polsce.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest

Wójt Gminy Suszec informuje wszystkich mieszkańców, że Gmi-
na Suszec jest w trakcie opracowywania PROGRAMU USUWANIA  
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. W sierpniu na stronie in-
ternetowej www.suszec.pl udostępniony zostanie mieszkańcom  
do wglądu projekt programu wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko.

O zasadach segregacji czytaj na stronie 5. 
Harmonogram wywozu odpadów komu-
nalnych znajduje się na stronie 10.
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60 miejsc na parkingu 
przy Urzędzie Gminy

Skończą się problemy z parkowaniem przy Urzędzie Gmi-
ny w Suszcu. Na finiszu jest budowa okazałego parkingu.  

Otoczenie Urzędu Gminy przechodzi gruntowne zmiany. Za kilka dni 
skończą się prace związane z termomodernizacją i modernizacją urzędu, 
zagospodarowywany jest również teren wokół budynku.

Obecnie realizowana jest budowa parkingu z kostki betonowej. 
Teren przeznaczony dla  samochodów zostanie powiększony do 1,7 
tys. m kw., co oznacza, że w ramach inwestycji powstanie 60 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych. Budowa parkingu ma duże 
znaczenie dla mieszkańców, gdyż jest to rejon sołectwa Suszec często 
odwiedzany przez mieszkańców z uwagi na znajdujące się tam instytucje: 
Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, przedszkole i pocztę. bs zd

j. 
bs

Już w sierpniu do użytku oddany zostanie parking przy Urzędzie Gminy

Uruchomiono 
punkt selektywnej 

zbiórki odpadów  

przy Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej 

w Suszcu

- ŚRODA 
w godz. 

10:00 do 18:00
- SOBOTA 
w godz. 

8:00 do 13:00

Jak segregować odpady powstające w gospodarstwach 
domowych (za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych)

pojemnik/kubeł worek żółty worek biały worek 
zielony

worek 
niebieski worek czarny worek 

brązowy

odpady zmieszane, 
których nie da się 
wysegregować w 

tym m. in. odpady 
kuchenne nie 

nadające się do 
kompostowania, 
środki higieny 

osobistej, 
pampersy, popiół, 

stłuczone szkło, 
porcelana

tworzywa 
sztuczne: 

opróżnione 
butelki typu 

PET (najlepiej 
zgniecione), 
plastikowe 

zakrętki, butelki 
po płynach, 

niezabrudzone 
folie, reklamówki 

foliowe

opakowania 
 wielo - 

materiałowe: 
opróżnione 

kartony 
po mleku, 

sokach 

niestłuczone 
szkło 

kolorowe
i białe: puste 

słoje bez 
pokrywek 
i szklane 

butelki, kufle 
szklane

papier, 
tektura, 
kartony, 
gazety, 

czasopisma, 
katalogi, 
broszury, 
zeszyty, 
książki

metal:  
opróżnione 
puszki po 
napojach, 
owocach, 

konserwach, 
narzędzia 
metalowe 

i inne 
metalowe 

przedmioty 

odpady: 
trawa, liście, 

odpady 
z pielęgnacji 

ogrodu 

Wszelkie odpady z gospodarstw domowych, których nie można zakwalifikować do poszczegól-
nych asortymentów, należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. W punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów przy PGK w Suszcu będą zbierane następujące odpady: chemikalia pochodzące  
z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, meble i inne odpady, wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 50 kg rocznie na jedną 
osobę, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na jedną osobę, odpady ulegające 
biodegradacji (worek brązowy),

- broszura  zawierająca  informacje odnośnie podjętych uchwał oraz sposobu segregowania odpadów 
zostanie przekazana mieszkańcom w późniejszym terminie,

-  przeterminowane lekarstwa i farmaceutyki należy wrzucać do oznakowanego kubła umieszczonego 
w Aptece Św. Stanisława w Suszcu.

Ważne!

Zmiany te spowodują niestety kilkumiesięczne opóźnienie procedury 
uchwalenia planów. Jest to niezależne od gminy i przysporzy nam wy-
konanie wiele dodatkowych czynności, ale przede wszystkim wymaga 
czasu, gdyż zgodnie z wytycznymi wojewody, każdy plan musi zostać 
na nowo przeanalizowany i dostosowany do nowych przepisów. O za-
awansowaniu prac będziemy informować na bieżąco.

Nowe plany 
przestrzenne później

25 maja 2013 roku została zmieniona ustawa o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z ustawą, wszystkie plany są  
w trakcie realizacji i muszą zostać dostosowane do nowych prze-



Nowiny Suszeckiej Gminy Z ŻYCIA GMINY

6  

Spotkania  
z ciekawymi ludźmi
Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej  

w Rudziczce spotkali się z policyjnym małżeństwem,  
czyli Państwem Szymańskich. 

Miało to miejsce 21 czerwca w ramach odbywających się 
w bibliotece szkolnej w Rudziczce spotkań z ciekawymi ludźmi.

P. Szymańska pracuje na komendzie, p. Szymański  
w drogówce. Uczniom opowiedzieli o swoim zawodzie, o tym 
jak wygląd praca w służbach mundurowych. Jednak największe 
wrażenia wywarły policyjne atrybuty: odznaka, kajdanki i pałka, 
służąca do samoobrony. 

Na zakończenie były praktyczne wskazówki. Każdy dowie-
dział się jakie ma prawo w chwili „zatrzymania”, co należy 
zrobić, kiedy ktoś nas atakuje i wiele innych. - Spotkanie było 
bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy naszym gościom, że zechcieli 
naszym uczniom poświecić swój czas i opowiedzieć o bardzo trudnej 
i odpowiedzialnej pracy - dziękują wychowawczyni klasy III Irena 
Zielonka i pracownik biblioteki Małgorzata Kania.

„Kto czyta wie więcej”

Kryrzanie powitali lato

W ramach akcji „Cała  Polska czyta dzieciom”, 
pracownica biblioteki Danuta Balcarek czytała na głos 
dzieciom bajki. Każdy mógł też wziąć udział w konkursie 
i wygrać nagrodę, ale trzeba było uważnie słuchać, żeby 
móc odpowiedzieć na pytania. Po zajęciach uczniowie 
mogli pobawić się jeszcze na placu wokół budynku 
OSP, a po takiej porcji ruchu kiełbaski upieczone na 
ognisku smakowały wyśmienicie. Na spotkanie, które 
odbyło się w ramach przysposobienia czytelniczego, 
zaprosiła uczniów pani Małgosia z biblioteki szkolnej 
w Rudziczce. 

 

Na dzieci i ich rodziców czekało mnóstwo atrakcji. Były dmuchańce, 
zjeżdżalnie i trampoliny. Wolontariuszki z Klubu Działań Pozytywnych 
z GOK Suszec przeprowadziły zajęcia plastyczne i malowanie buziek. 
Dzieci brały też udział w konkursach i wspólnych zabawach.

W każdej chwili można było skosztować chleba ze smalcem i ogór-
kiem kiszonym oraz pysznej grochówki i żurku. - Przygotowaliśmy 350 
porcji i mało co zostało – przyznaje sołtys Józef Klimek. - Impreza zakoń-
czyła się potańcówką z zespołem Duo - Takt z Brzeźc. 

Festyn Rodzinny jest popularną i chętnie odwiedzaną imprezą  
w Kryrach. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się dożynki sołec-
kie. W tym roku zakończenie żniw rolnicy będą świętować 25 sierpnia.  
- Prawdopodobnie, ze względu na remont boiska, festyn zorganizowany 
zostanie przy remizo – świetlicy – mówi sołtys. - Już teraz serdecznie za-
praszamy wszystkich mieszkańców na dożynkową uroczystość i zabawę. bs

W drugiej połowie czerwca uczniowie 
najmłodszych klas szkoły podstawowej wraz 
ze swoimi wychowawcami wybrali się do 
biblioteki publicznej w Rudziczce. 

W sobotę, 29 czerwca na boisku sportowym w Kryrach 
odbył się w Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę 
Sołecką i Gminny Ośrodek Kultury.

zd
j. 
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4 sierpnia – boisko UKS „Josieniec” w Radostowicach

14:00 – otwarcie turnieju piłkarskiego
14:10 – rozpoczęcie rozgrywek z udziałem UKS 

Suszec, UKS „Czapla”  Kryry, LKS Mizerów, 
UKS „Josieniec” Radostowice

17:30 – wręczenie dyplomów i wyróżnień z okazji 
15-lecia klubu sportowego

Puchar Wójta 
Gminy Suszec

Zapraszamy! 
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Festiwal serów 
Ser przy odpowiedniej obróbce staje się materiałem 

bardzo plastycznym. Można nadawać mu dowolny kształt, 
np. owoców i kwiatów. 

zd
j. 
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- Gitara, kwiaty, a nawet prosiaczek i łabędzie - wykonane były z taką 
dbałością o szczegóły, że aż nie chciało się wierzyć, że do ich wykonania 
użyto sera - opowiadają uczestnicy Jarmarku Serów, który odbył się  
na Słowacji. Były, oczywiście, degustacje i pokazy. Organizatorzy przy-
gotowali również inne atrakcje. 

29 czerwca w naszej gminie partnerskiej Novot’ odbył się Jarmark 
Serów. Na Słowację pojechało 30 mieszkańców naszej gminy. Wszyscy 
byli po wrażeniem organizacji imprezy. - Na Słowacji przywitał nas radny 
Józef Kondela. Uczestniczyliśmy we mszy świętej. Później czekała na nas 
kawa, swojski kołocz i bogracz – opowiada Barbara Dziącko. 

Jarmark Serów to cykliczne wydarzenie mające charakter festynu. 

Połączone jest z muzyką, występami zespołów regionalnych oraz za-
bawą przy dźwiękach kapeli. Atrakcją są liczne konkursy: na najlepszy 
wyrób z sera, najdłuższą wytworzoną w czasie jarmarku serową nić.  
- Są tam gospodynie, które w ciągu kilku minut potrafią uformować kilkudzie-
sięciometrowej długości serowe nitki  – opowiada pani Barbara. - Wszystko 
robią ręcznie, po prostu formują palcami nitki z półkilogramowej kulki sera. 

Tak przygotowany ser był wyśmienity. Przekonali się o tym uczest-
nicy wyjazdu, który przygotował dla nich Urząd Gminy w Suszcu.  
W czasie festiwalu producenci serów ze wszystkich stron Słowacji 
zachęcali do degustacji serów i chętnie opowiadali zainteresowanym  
o tajnikach ich wytwarzania. Szczególne zainteresowanie wśród klientów 
budziły serowe figurki. - Byliśmy zdumieni, że z sera można wykonać tak 
wiele rzeczy – mówili uczestnicy wyjazdu.

Impreza podobała się suszczanom. Wszyscy podkreślali, że mogli 
spróbować serów, których nie da się kupić w sklepach. Ujęła ich również 
słowacka gościnność. bs 
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No to chlup do wody!

Ukraińska „Perła” w Suszcu 

Wakacje na półmetku, a wysokie temperatury zachęcają 
do odpoczynku nad wodą. W naszej gminie mamy do dys-
pozycji ośrodek rekreacyjno – sportowy „Gwaruś”.

Grupa ponad 20 dzieci z Ukrainy odwiedziła naszą gmi-
nę. Do Suszca przyjechali członkowie zespołu Tanecznego 
„Perła”. 

Kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza wszyscy szukają 
ochłody w wodzie. Suszczanie lubią spędzać czas na terenie ośrodka 
„Gwaruś”. Przyjeżdżają tutaj, aby się wykąpać, zażyć kąpieli słonecz-
nych, urządzić sobie grilla lub popływać łodzią i rowerkiem wodnym. 
Kąpielisko najbardziej oblegane jest w upalne weekendy – wtedy są tutaj 
tłumy. W tygodniu jest zdecydowanie spokojniej.  

Problemem jest jedynie czystość wody. Kąpielisko praktycznie każ-
dego roku jest zamykane na kilka tygodni. Utrzymujące się przez dłuższy 
czas wysokie temperatury powodują, że kwitną w zbiorniku sinice i ką-
piel jest wtedy zabroniona. Badania przeprowadzone do tej pory przez 
sanepid nie wykryły jednak przekroczenia norm i pozwalają na kąpiel.      

Dzieci przebywały na obozie letnim, który od 21 czerwca  
do 1 lipca zorganizował dla nich Śląsko – Małopolski Komitet Pomocy 
Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej. Od wielu lat komitetem kieru-
je Józef Ryguła, wybitny znawca kresów i orędownik pomocy dzieciom  
z Ukrainy. To postać znana także w naszej gminie z racji organizowanych 
wielokrotnie akcji zbierania darów w szkołach. 

Zespół „Perła” pochodzi z miejscowości Dolina (powiat stanisławow-
ski) i działa przy Parafii Rzymsko - Katolickiej, w której proboszczem jest 
ks. prof. Krzysztof Panasowiec. W czasie pobytu w Polsce członkowie 
zespołu zostali zakwaterowani w internacie Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 2 w Pszczynie. Program kolonii przewidywał wizyty i występy w po-
szczególnych szkołach powiatu pszczyńskiego oraz wycieczki po okolicy. 
23 czerwca młodzi tancerze odwiedzili Gimnazjum w Suszcu. W hali spor-
towej zaprezentowali widowiskową wiązankę ludowych tańców polskich 
i ukraińskich, zdobywając gromkie brawa i uznanie publiczności. Szcze-
gólnie kolorowe stroje ludowe wzbudziły duży podziw i zainteresowanie 
młodzieży suszeckiego gimnazjum. Gimnazjaliści przyjęli swoich ukraiń-
skich rówieśników z wielką serdecznością, przedstawili też własny program 
artystyczny. Występ zakończył się iście międzynarodowym akcentem -  
- wspólnym tańcem suszeckich gimnazjalistów i ich przyjaciół z Ukrainy. 

Program pobytu przewidywał także zwiedzanie najbardziej charak-
terystycznych miejsc naszej gminy. Młodzież z Ukrainy zobaczyła kościół 
w Suszcu, którego bogatą historię przedstawił ks. proboszcz Krzysztof 
Winkler, złożyła wizytę na kopalni „Krupiński” i w Muzeum „Kamo-
jówka” Państwa Szenderów na Podlesiu w Suszcu. Ukraińscy goście 
wybrali się do Gminnego Ośrodka Kultury i ZSP w Rudziczce, gdzie czekał  
na nich pyszny obiad. W niedzielę, 30 czerwca grupa wraz z dyrektorem 
GZOiS Suszec Zbigniewem Łozą wyjechała do Częstochowy. Zwiedzono 
sanktuarium i modlono się przed obrazem Matki Boskiej Częstochow-
skiej, dziękując za okazane serce i wszystkie piękne chwile spędzone  
w Suszcu. bs

Ośrodek zaprasza do kąpieli pod okiem wykwalifikowanych ratowni-
ków wodnych codziennie w godzinach 10:00 do 18:00. Przypominamy, 
że dzieci do lat 12 powinny przebywać na terenie ośrodka pod opieką 
osoby dorosłej. bs

zd
j. 
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Józef Ryguła - organizator akcji pomocy dzieciom z Ukrainy  
i Zbigniew Łoza - dyrektor GZOiS w Suszcu

Słodki podarunek za okazane serce i miłe chwile spędzone w Suszcu

 Członkowie zespołu zaprezentowali wiązankę ludowych tańcówWspólny taniec gimnazjalistów i ich gości z Ukrainy
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Tak bawili się emeryci!
Dobry humor i zabawa towarzyszyły seniorom podczas 

festynu, który 23 lipca odbył się na „Gwarusiu”. 

Tradycją suszeckiego koła emerytów i rencistów jest organizacja wa-
kacyjnego festynu. Wydawać by się mogło, że to zwykła impreza, jakich 
wiele, jednak takie mniemanie byłoby błędem. Bowiem na festynach 
emeryckich zawsze dużo się dzieje.

Nie inaczej było 23 lipca. Dopisała pogoda, więc zabawa na świe-
żym powietrzu rozwijała się doskonale. Na przybyłych czekał bezpłatny 
poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla. Oprócz tego na stoisku można 
było kupić piwo.

Cała impreza zorganizowana przez suszeckie Koło Emerytów i Ren-
cistów minęła w przyjaznej i radosnej atmosferze. W zabawie uczest-
niczyło około 200 osób. Organizatorzy zadbali o doskonałą zabawę,  
nie szczędzili wysiłków, aby festyn zaliczył się do udanych. Atrakcją były 
konkursy, w których emeryci sprawdzili swoją wiedzę, ale też rozmaite, 
nieraz zaskakujące umiejętności np. wbijania gwoździa cepem. - Cieka-
wa konkurencja – przyznał Wincenty Szewczyk, który na wbicie trzech 
gwoździ do ziemi potrzebował zaledwie 20 uderzeń cepem. Niewiele 
więcej wykonał Franciszek Wuzik. Jego sposobem był spokój i opano-
wanie. - Trzeba się skoncentrować i dobrze celować – mówił z uśmiechem 
mieszkaniec Suszca.       

Wszyscy chętnie brali udział w konkursach, a przygotowano jeszcze 
dwie konkurencje sprawnościowe: rzutów lotkami do tarczy i naciąga-
nia ekspandera. Nagrodami dla panów było piwo, a dla pań tabliczki 
czekolady. W konkursie wiedzy o gminie nagrody ufundował Urząd 
Gminy. Triumfował Alojzy Łakota, drugie miejsce zajęła Aniela Ku-
drzik, trzecie Roman Marcisz.     

Kilkugodzinna impreza minęła w okamgnieniu, ale tak to już jest, 
kiedy człowiek się dobrze bawi. A że wszyscy bawili się świetnie, nie 
ma wątpliwości. - Na naszych festynach zawsze jest fajnie. Tego lata jest 
tak mało, więc zabawa na świeżym powietrzu musi być udana – mówiła 
Janina Wuzik. bs.

Zmiana godzin 
funkcjonowania  

USC w Suszcu
Zmieniły się godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji 

Ludności Urzędu Gminy w Suszcu.
Od 1 lipca obsługa interesantów przez pracowników wskazanych 

komórek organizacyjnych odbywa się:

- w poniedziałki od 7:30 do 17:00

- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

- w piątki od 7:30 do 12:00.

Konkurencje sprawnościowe wzbudzają dużo emocji

Na uczestników festynu czekał poczęstunek

Seniorzy spędzili czas w miłym towarzystwie

Kiełbaska z grilla smakowała wybornie
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Zderzył się  z motocyklistą 
Do groźnego wypadku doszło 20 lipca, kwadrans przed 19:00, 
na ul. Pszczyńskiej w Radostowicach. 21 - letni kierowca forda  
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, doprowadzając 
do zderzenia pojazdów. W wyniku wypadku, 33 – latek z Łazisk Gór-
nych doznał złamania ręki. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP  
w Pszczynie.

Cztery ranne osoby
Cztery osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło w Suszcu  
na ulicy Pszczyńskiej. Jak podała Komenda Powiatowa Policji, 63 -  
- letni mieszkaniec Gliwic w trakcie wykonywania manewru zawracania  
w rejonie skrzyżowania na ul. Pszczyńskiej w Suszcu, nie udzielił 
pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem marki Toyota 
RAV4, 60 - letniej mieszkance powiatu pszczyńskiego. W wyniku 
zdarzenia do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała przewieziona 
została kierująca toyotą oraz trójka pasażerów tego samochodu. 
Wypadek miał miejsce 16 lipca kilka minut po godz. 13.

Na podwójnym gazie po zakrapianej niedzieli 
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pszczynie zatrzymali 
46 - letniego mieszkańca powiatu pszczyńskiego, który kierował 
samochodem osobowym marki Nissan, po wypiciu alkoholu (0,14 
mg/l). Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 15 lipca w godzinach 
rannych na ul. Wyzwolenia w Suszcu. To nie jedyny kierowca, który 
tego dnia został zatrzymany przez pszczyńską „drogówkę”. Za kie-
rownicą samochodu, pomimo picia alkoholu, usiadł także 42-latek, 
również mieszkaniec naszego powiatu. Postępowanie w sprawie 
nietrzeźwych kierowców prowadzi KPP w Pszczynie.

KRONIKA POLICYJNA Wykaz nieruchomości 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Pieniądze na nową firmę!

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z ozna-
czeniem części działek gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec 
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pod ustawienie 
kontenerów do zbiórki odzieży używanej na okres do 3 lat. W wykazie 
znajdują się działki położone przy ul. Piaskowej i na Placu Odnowy  
w Suszcu, przy ul. Szkolnej w Rudziczce i przy ul. Kościelnej w Kobielicach. 

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 4, tel. (32) 4493073 
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo Ochrony Środowiska, podmiot korzystający ze środowiska powi-
nien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje 
i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Opłatę za 2013 r. należy uiścić w terminie do 31 marca 2014 r.

Nowy termin przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne: 
1-15 sierpnia 2013 r.

Do projektu mogą przystąpić osoby bezrobotne, zarejestrowane  
w PUP Pszczyna i zamieszkujące na terenie powiatu pszczyńskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać 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

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec w sierpniu 2013 r.

Mieszkańcy Gminy Suszec!

Przekazujemy Państwu harmonogram wywozu odpadów.
Jednocześnie informujemy, że wywóz odpadów komunal-

nych będzie odbywał się raz w miesiącu (dwa razy w tygo-
dniu budynki wielorodzinne przy ul. Piaskowej w Suszcu).

Opróżnione zostaną tylko pojemniki, które będą wysta-
wione przed posesję lub, jeśli to niemożliwe, bezpośrednio 
przy otwartej bramie, furtce, itp. Pojemniki należy wystawić 

do godziny 06:00 rano w dniu wywozu lub dnia poprzedniego. Zabrane zostaną tylko 
odpady znajdujące się w pojemnikach.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Suszec w 2013r.

Mieszkańcy Gminy Suszec!

Daty wywozów Daty wywozów

sierpień wrzesień

Zmieszane Segregowane Zmieszane Segregowane

Radostowice 1 1 7 3 9
Radostowice 2 6 8 5 10
Kobielice 1 6 8 5 10
Kobielice 2 8 9 10 11
Suszec 1 8 9 10 11
Suszec 2 13 12 12 12
Suszec 3 20 14 17 16 ul. Kościuszki 45a
Kryry 22 16 19 17 44-200 Rybnik
Mizerów 29 26 26 26 Tel. 32 42 30 845
Rudziczka 27 27 24 27

Rejon Ulica

Radostowice 1

Radostowice 2 Graniczna, Pszczyńska od nr 178

Kobielice 1

Kobielice 2 Borowa, Gajowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Sportowa, Topolowa, Zacisze

Suszec 1

Suszec 2

Suszec 3

Kryry

Mizerów

Rudziczka
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Takiego wyniku jeszcze  
nie było!

Aż trzy drużyny zdobyły tyle samo punktów w dwóch ro-
zegranych konkurencjach. Poziom tegorocznych Gminnych 

Zawody odbyły się 30 czerwca na boisku przy ul. Klubowej w Susz-
cu. Rywalizowało ze sobą osiem drużyn. Swoje reprezentacje wystawiły 
wszystkie jednostki strażackie naszej gminy.  

Drużyny młodzieżowe startowały według regulaminu CTIF, zaś 
dorośli według regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych. 
Ochotnicy musieli wykazać się sprawnością w dwóch konkurencjach: 
biegu sztafetowym i ćwiczeniu bojowym. Liczyła się szybkość. Pierwszą 
konkurencją była sztafeta składająca się z 7 odcinków po 50 metrów. 
Na każdym odcinku znajdowała się jakaś przeszkoda lub zadanie, które 
należało poprawnie wykonać. Zawodnik musiał m.in. przebiec po kil-
kumetrowej równoważni, ominąć biegnąc slalomem ustawione tyczki 

oraz pokonać prawie dwumetrową, drewnianą ścianę. W ćwiczeniu 
bojowym (liczył się czas wykonania zadania bojowego, które polegało 
na rozwinięciu linii gaśniczej i trafieniu do słupków strumieniem wody).

Zawody są okazją do sprawdzenia możliwości sportowych strażaków 
oraz do poprawy kondycji fizycznej. Przygotowanie i umiejętności dru-
hów ochotników oceniała komisja sędziowska na czele z sędzią głównym 
mł. kpt. Adamem Murasem.

Zawody sportowo - pożarnicze są wydarzeniem przyciągającym uwa-
gę mieszkańców, i jak zwykle kibice nie zawiedli. Dopisała także pogoda. 
Efekt: bardzo wyrównany poziom i zacięta gra. Aż trzy drużyny (Rudzicz-
ka, Suszec i Kryry) po dwóch ćwiczeniach miały tyle samo punktów.  
O tym, która z nich zajmie drugie i trzecie miejsce zdecydował wynik 
ćwiczenia bojowego. 

Na koniec głos zabrał wójt gminy Marian Pawlas, który pogra-
tulował strażakom wyników oraz podziękował drużynom za udział  
w zawodach. 

Zawody zakończyły się uroczystym wręczeniem pucharów i nagród 
zwycięskim drużynom. Już we wrześniu najlepsze drużyny wezmą udział 
w zmaganiach powiatowych. 

Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Ostatnie wyjaśnienia przed startem

Młodzieżowa drużyna chłopców z Suszca  
w trakcie ćwiczenia bojowego 

Regulamin zawodów przedstawił komendant gminny Jan Koch
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Wakacje na sportowo 
W czasie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, 

do korzystania z obiektów sportowych w Suszcu. 
* Do 30 sierpnia, od poniedziałku do piątku zapraszamy dzieci i młodzież 

do korzystania z boisk przy hali sportowej, kortów i stołów do tenisa stoło-
wego. Będzie można  korzystać bezpłatnie ze sprzętu sportowego do tenisa 
ziemnego, plażówki, tenisa stołowego i piłek do gier zespołowych. 

Niestety w wakacje nie będzie dostępna hala sportowa, ze względu  
na planowany remont parkietu.

* Do 30 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godz. 18:00 – 20:00 
będzie można korzystać z bocznej płyty boiska piłkarskiego w Suszcu przy 
ulicy Piaskowej.

* 11 sierpnia odbędzie się rodzinny (dziecko - rodzic) wyjazd w góry 

celem pokonania krótkiej, około trzyipółgodzinnej trasy turystyczno - rekre-
acyjnej. Trasa: Rycerka Kolonia (parking), wejście na Bandoszkę (widokowa 
polana z Krzyżem), zejście do schroniska na Przegibku (posiłek). Powrót do 
autobusu. W drodze powrotnej do domu postój i podejście do fortu w Wę-
gierskiej Górce. Zachęcamy do udziału w tej formie aktywności fizycznej. Or-
ganizator zapewnia transport z Suszca do gór i z powrotem, licencjonowanego 
przewodnika, z dużą wiedzą historyczno - geograficzną zwiedzanego terenu.  

Szczegółowe informacje i zapisy w hali sportowej w Suszcu. Wyjazdy 
odbędą się po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Dzieci i młodzież 
z terenu Gminy Suszec mogą uczestniczyć w wyjeździe bezpłatnie. Dorośli 
płacą 10 zł od osoby. 

* W dniach 20 – 26 sierpnia odbędzie się obóz piłkarski dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Suszec. Informacje w SP Suszec: tel. (32) 212-42-19 
lub w hali sportowej w Suszcu: tel. (32) 449-11-14.

Młodzieżowa drużyna dziewcząt
I miejsce – OSP Kryry (936 pkt.)

II miejsce – OSP Mizerów (778 pkt.)

Młodzieżowa drużyna chłopców 
I miejsce OSP Suszec (998 pkt.)

II miejsce OSP Mizerów (822 pkt.)

Grupa A „męska”
I miejsce OSP Mizerów (112 pkt.)

 II miejsce OSP Rudziczka (134 pkt)
III  miejsce OSP Suszec (134 pkt)
IV miejsce OSP Kryry (134 pkt.) 

PODZIĘKOWANIA
Pragnę złożyć, w imieniu wszystkich mieszkańców, serdeczne podziękowania 

na ręce Komendanta Gminnego oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gminy Suszec biorących udział w usuwaniu skutków niebezpiecznych zjawisk 
atmosferycznych , które wystąpiły w ostatnim czasie na terenie naszej gminy oraz 
Pszczyny i Goczałkowic - Zdroju. Słowa uznania należą się wszystkim strażakom, 
którzy stanęli na wysokości zadania i z pełnym zaangażowaniem nieśli pomoc 
poszkodowanym w wyniku nawałnic i intensywnych opadów deszczu. Docenia-
my szczególnie to, że w trudnych chwilach możemy liczyć na bezinteresowne i 
pełne poświęcenia działanie tak wielu odważnych strażaków ochotników, goto-
wych spieszyć z pomocą w każdej godzinie dnia i nocy. Za nieocenioną pomoc, 
profesjonalizm i poświęcenie w ratowaniu mienia ludzkiego serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas
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Nowiny Suszeckiej Gminy INFORMACJE I OGŁOSZENIA

* 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

ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014. 
Zainteresowanych nauką gry na instrumentach 

klawiszowych zapraszamy na spotkanie organizacyjne 
w dniu 02.09.2013 o godz. 18:00.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 2124491.

Ognisko Muzyczne 
działające przy 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu


