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GOSPODARKA

4 zadania oświetleniowe
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Będzie jaśniej w Radostowicach, Kobielicach, Suszcu
i Mizerowie.

Fontanna w Suszcu
Na placu Św. Jana w Suszcu powstanie fontanna.
Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie terenu
znajdującego się w centrum Suszca.

Gmina ogłosiła przetarg na cztery różne zadania związane z budową
oświetlenia w sołectwach. Jaśniej będzie na nowym placu zabaw znajdującym się w rejonie łącznika ulic Jesionowej i Dworcowej. Powstaną tam
nowe słupy oświetleniowe, aby zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę
w godzinach wieczornych.
Przebudowa oświetlenia czeka także mieszkańców Kobielic.
W związku z planowaną budową parkingu przy ul. Kościelnej, istniejące tam słupy oświetleniowe zostaną odsunięte
od krawędzi jezdni, aby umożliwić mieszkańcom bezpieczne
i swobodne parkowanie.
Prace związane z poprawą oświetlenia będą prowadzone na ul. Nadrzecznej w Mizerowie, gdzie na odcinku przy
remizie na istniejących słupach zostaną zwieszone nowe
przewody i oprawy świetlne. Podobny zakres wyznaczono na
ul. Wielodroga w Suszcu. Nowe oprawy będą montowane
na słupach znajdujących się na odcinku od skrzyżowaniu
z ul. Lipową aż do ul. Nowej. Prace mają zakończyć się
w połowie grudnia. bs
się w godzinach nocnych i z pewnością stanie się ulubionym miejscem
odpoczynku mieszkańców Suszca. Towarzysząca fontannie infrastruktura
to umożliwi.
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Mieszkańcy nie mogą doczekać się tej inwestycji: - Fajnie,
że będziemy mieć w Suszcu fontannę. Ciekawe jaka będzie?
– zastanawiają się suszczanie. Po wielu problemach technicznych, Urząd Gminy uregulował sprawy własnościowe terenu
oraz uzgodnienia z konserwatorem zabytków, by uzyskać
stosowne pozwolenie na budowę. Sprawy proceduralne
musiały być spełnione, aby inwestycja mogła ruszyć.
W związku ze zbliżającą się zimą planuje się ukończenie prac do maja 2014 roku. Fontanna będzie się składać
z 5 wodotrysków o zróżnicowanej wysokości, a całość zostanie oświetlona diodami LED. Fontanna oświetlona wielokolorowymi światłami wyjątkowo pięknie będzie prezentować

Po Miłej będzie
się dobrze jeździło
Gmina w najbliższych tygodniach zamierza przebudować ul. Miłą w Suszcu.
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Liczne dziury, do tego zastoiska wody – po ul. Miłej
wcale miło się nie jeździło. Dlatego Gmina ogłosiła
przetarg na remont drogi. Prace mają być wykonywane na odcinku o długości 300 metrów. Na istniejącej
podbudowie zostania położna warstwa asfaltu. Termin
realizacji: 15 listopada. bs

Przebudowa ul. Borki

Trwają prace w Kryrach

Został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Borki
w Mizerowie.
Droga zostanie wyremontowana na odcinku o długości 890 metrów,
od posesji nr 4 do granicy sołectwa ze Studzionką.
W ramach inwestycji zostanie wykonana nakładka mineralno
– bitumiczna, a pobocze jezdni zostanie utwardzone. Roboty powinny
rozpocząć się w połowie października i zakończyć po 4 tygodniach. bs

Ruszyły prace przy budowie placu zabaw, parkingu
i oświetlenia w Kryrach na działce znajdującej się pomiędzy ul. Łoskutową a budynkiem szkoły. Zakończenie prac
przewiduje się na koniec października.
Inwestycja ta cieszy mieszkańców Kryr. W miejscu dotychczas
nieużytecznym powstanie plac zabaw i parking, które w godzinach popołudniowych będą całkowicie służyć dzieciom. Plac zabaw będzie ogrodzony. Nawierzchnia asfaltowa umożliwi szlifowanie jazdy na rolkach.
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Sesja Rady Gminy
26 września odbyła się Sesja Rady Gminy. Radni podjęli
uchwały m.in. w sprawie przekazania środków dla OSP
i Powiatu Pszczyńskiego.
Pieniądze dla straży
Ochotnicza Straż Pożarna w Mizerowie zwróciła się do wójta gminy
z prośbą o dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego lekkiego, niezbędnego dla zapewnienia gotowości bojowej.
Całkowity koszt zestawu wynosi 18,9 tys. zł. Jednostce udało się jednak pozyskać dotację od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w wysokości ponad 2,5 tys. zł oraz z Komendy Głównej PSP w Warszawie – 14 tys. zł. Pozostałą kwotę (ponad 2,3 tys. zł) pokryje Gmina
ze środków budżetowych.
Na odśnieżanie
Dopiero zaczęła się jesień, ale w Urzędzie myślą już o zimie. Wzorem
lat ubiegłych Gmina zawrze porozumienie z Powiatem Pszczyńskim,
na podstawie którego przejmie obowiązki dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na jej terenie, oczywiście
w ramach środków przekazanych na ten cel przez Powiat.
Światła przy przejściach dla pieszych
Zostaną wybudowane sygnalizacje świetlne w rejonie przejść dla
pieszych na ul. Św. Jana i Szkolnej w Suszcu. Na realizację inwestycji
Gmina Suszec przekazała Powiatowi Pszczyńskiemu 16,5 tys. zł. Dzięki
inwestycji, która ma być realizowana w 2014 roku, ulegnie zwiększeniu
bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu, w tym uczniów, udających
się do szkoły czy kościoła.

Przycinanie drzew rosnących
na posesjach

Do obowiązków każdego właściciela nieruchomości należy między innymi dbanie o zieleń rosnącą na jego terenie.
Ważna jest przede wszystkim właściwa pielęgnacja drzew
rosnących na terenie prywatnych posesji, sąsiadujących
bezpośrednio z drogą.
Właściciele posesji muszą pamiętać o tym, że to właśnie na nich
spoczywa obowiązek pielęgnacyjnej przycinki drzew. W przeciwnym
razie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek i konar z drzewa rosnącego na jego terenie spadnie
- np. w czasie porywistego wiatru - na idącego chodnikiem człowieka
czy przejeżdżający drogą pojazd.
W przypadku dróg zagrożeniem są nie tylko spadające konary,
ale także spadające na jezdnię liście czy owoce powodujące, że jezdnia
w ich sąsiedztwie szczególnie w okresie jesiennym staje się śliska.
Wystające poza granicę posesji konary nierzadko ograniczają przejezdność dróg, jak również ograniczają widoczność w rejonie skrzyżowań
oraz zasłaniają oznakowanie dróg, co przekłada się na zmniejszenie

Skarbnik gminy Stanisław Andrzej Robak omówił wykonanie budżetu
za pierwsze półrocze

W ramach zadania, Gmina zamierza przebudować również układ
komunikacyjny ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu.
Ze względu na rozmach inwestycji, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych Etap II.
Na mundury
20 tys. zł przekaże Gmina na zakup ubrań potrzebnych do działań
ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.
Zakup nowego umundurowania jest niezbędny, gdyż wiele ubrań
zostało zniszczonych podczas akcji przeciwpowodziowej w czerwcu
br. Radni nie mieli co do tego żadnej wątpliwości, podejmując uchwałę
o przekazaniu środków.
Sabina Bartecka
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o utrzymywanie we właściwym stanie drzew, rosnących na ich gruntach. Drzewa
nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi i mienia w istniejących
obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwa ruchu na drodze, a także
zagrożenia infrastruktury technicznej. Czynności związane z cięciami
korekcyjnymi konarów drzew wykonuje się bez zezwolenia wójta,
w miarę rzeczywistych potrzeb z uwzględnieniem zasad sztuki ogrodniczej.
Urząd Gminy Suszec

Szkolenie w sprawie
szacowania szkód łowieckich
Wójt Gminy Suszec oraz Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na szkolenie
pt. „Szkody łowieckie wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach
rolnych oraz sposoby ich szacowania”.
Szkolenie odbędzie się 9 października o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

SYLWESTER Z ZESPOŁEM

DE – FACTO
Serdecznie zapraszamy
na Bal Sylwestrowy
do Gminnego Ośrodka Kultury
w Suszcu.
Zapewniamy dobrą zabawę do białego rana,
wyśmienite jedzenie oraz miłą obsługę.
Cena biletu 260,00 zł od pary
Telefon kontaktowy: 604 903 318
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GOSPODARKA ODPADAMI

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
PGK Suszec, ul. Ogrodowa 2

Czynny w:
- środy w godz. 10:00 do 18:00,
- soboty w godz. 8:00 do 13:00.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczać następujące odpady komunalne:
• papier - worek niebieski,
• tworzywa sztuczne - worek żółty,

•
•
•
•

opakowania wielomateriałowe - worek biały,
szkło - worek zielony,
metal - worek czarny,
odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście) - worek
brązowy,
• 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,
• chemikalia.
Można otrzymać worki do segregacji.

Opłaty za gospodarowanie odpadami
Szanowni Mieszkańcy!
Przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych,
że do końca każdego kwartału należy uiszczać wskazane w deklaracjach
opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Gmina nie ma obowiązku
wystawiania imiennego wezwania do zapłaty za odbiór odpadów
z nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieuiszczenia należnej
opłaty w wyznaczonym terminie lub uiszczenia jej w wysokości niższej od
należnej, wójt określa w drodze decyzji wysokość zaległości. W sprawach
dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje
się przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Pierwszą opłatę należało uiścić do końca września br., obejmuje ona
miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień.
Stawka opłaty dla mieszkańców segregujących wynosi 8 zł miesięcznie od osoby, natomiast dla mieszkańców niesegregujących wynosi
15 zł od osoby.
Nr konta bankowego Gminy Suszec: 15 8456 1019 2001 0000
0446 0002. W tytule zaznaczamy: ,,opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości, z której są odbierane odpady

Gospodarka śmieciowa

Nowy system gospodarowania odpadami wprowadzony
w całym kraju, w tym i w naszej gminie, działa od 1 lipca.
Pomimo początkowych kłopotów z jego wdrożeniem, nieliczne problemy sygnalizowane przez mieszkańców były i są na
bieżąco korygowane i załatwiane. Firmą odpowiedzialną za
odbiór i zagospodarowanie śmieci od naszych mieszkańców
jest EKO z Rybnika.
Opłaty co 3 miesiące
Wprowadzony w całym kraju nowy system wzbudził w społeczeństwie niezadowolenie, wręcz protest przede wszystkim dlatego,
że uzmysłowił realny koszt wywozu i utylizacji odpadów. W naszej
gminie większość mieszkańców miała zawarte umowy i poczucie, że za
taką usługę się płaci i tak jest od dawna, dlatego praktycznie obyło się
bez postaw roszczeniowych.
Jeżeli chodzi o ceny, to te uzyskane w przetargu, wliczając w to
koszty pośrednie, nie porażają tak, jak to się stało w niektórych gminach
i miastach. W naszej gminie obowiązują stawki przyjęte Uchwałą Rady
Gminy tj. 8 zł od osoby deklarującej segregację śmieci oraz 15 zł od
osoby, która śmieci nie ma zamiaru segregować.
Płatność za śmieci ustalono kwartalnie do końca ostatniego miesiąca
w kwartale! Oznacza to, że za lipiec, sierpień, wrzesień wszyscy są zobowiązani uiścić opłatę do końca września 2013 roku.
Należności regulujemy sami
Przypominam, że już od lipca to gmina płaci firmie za odebrane
odpady od mieszkańców. Mieszkańcy nie będą już otrzymywać żadnych
faktur za odbiór odpadów komunalnych i sami muszą pamiętać o terminowym regulowaniu należności na rachunek gminy, zgodnie ze złożoną

komunalne oraz rok i kwartał”.
Reklamacje dotyczące nieprawidłowości związanych z odbiorem
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, należy zgłaszać
w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- pok. nr 3.
Kiedy należy składać deklarację?
• Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty (urodzenia, zgony, zmiana
ilości osób zamieszkujących nieruchomość).
•

Korekty deklaracji dokonywać należy także w przypadku popełnionych błędów oczywistych, pomyłek.

Sprawy dotyczące składania deklaracji i uiszczania opłat należy wyjaśniać w „Biurze wymiaru opłat i podatków” Urzędu Gminy – pok. nr 13.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas
deklaracją, która jest nakazem płatniczym.
Należy zaznaczyć, że w przypadku braku zdyscyplinowania, nieterminowych wpłat, gmina będzie zobowiązana wysyłać monity, ponaglenia,
a to będzie rzutować na zwiększenie kosztów obsługi systemu. Zgodnie
z ustawą cały system odbioru i zagospodarowania śmieci musi się sam
finansować. Gminie do niego nie wolno dopłacać! Zdyscyplinowanie
i zrozumienie mieszkańców może pozwolić nawet obniżyć obowiązujące
w naszej gminie stawki.
Obecnie Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy, która pozwoli
w przypadku zmiany stawki nie składać ponownie deklaracji, żeby nie
mnożyć biurokracji i nie stwarzać problemów mieszkańcom. W innej
sytuacji, każda zmiana stawek wymagałaby konieczności złożenia ponownych deklaracji. Gdy ustawa wejdzie w życie, poczynione zostaną
dokładne wyliczenia i podjęte zostaną decyzje dotyczące opłat.
Ulgi dla rodzin
Po pierwszym półroczu będziemy widzieć, ile kosztuje zbiórka odpadów i będziemy mogli ustalić optymalne wysokości stawek. Wtedy przyjdzie też czas, aby zastanowić się nad ewentualnie dopuszczonymi ustawą
ulgami dla niektórych rodzin. Kwota osiągnięta w przetargu w wysokości
1.415.234,21 zł to koszt odbioru i zagospodarowania w okresie
od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. (2 lata) bez kosztów administracyjnych, które powinny być niewielkie, a tak sądzimy, gdyż nasi
mieszkańcy przy składaniu deklaracji wykazali się niezwykłym zdyscyplinowaniem.
W ustawowym terminie tylko 30 mieszkańców nie złożyło deklaracji na 11,8 tys. mieszkańców! To wynik bardzo dobry. Oby tak
dalej. Wszystkim nam zależy na tym, aby system działał sprawnie,
gdyż to gwarantuje poprawę jakości środowiska.
Wójt Gminy Marian Pawlas

Z ŻYCIA GMINY

Suszczanie kochają swoje ogródki działkowe znajdujące
się przy blokach.
Mają tu spokój, rabatki pełne kwiatów, ogródek z warzywami,
a nawet domek z centralnym ogrzewaniem.
- Nie muszę rano biegać do sklepu po warzywa, bo w sezonie zawsze
mam świeże jarzyny na obiad - mówi Wanda Wydziałkowska.
Pani Wanda pokazuje nam swój sad i częstuje pysznymi jabłkami.
– Owoce ładnie rosną. Gotujemy z nich kompoty, pieczemy ciasta. Ogródek
to nasz drugi dom.
Na niewielkim skrawku ziemi państwo Wydziałkowscy urządzili się
prawie tak wygodnie jak w domu. Mają prąd, wodę, łóżko, piecyk, na
którym można nie tylko usmażyć jajecznicę, ale nawet ugotować pyszny,
domowy gulasz. - Często spędzamy tutaj wraz z żoną i dziećmi całe dnie.
To zresztą takie nasze miejsce spotkań rodzinnych. Grillujemy i odpoczywamy. Tutaj naprawdę można odpocząć od bloków z „wielkiej płyty” – dodają.
Odpoczywać od bloków lubi też na działce Stanisław Waligóra,
którego spotykamy około 100 metrów dalej. Jego działka jest jedną

z najbardziej oryginalnych. Pasją pana Stanisława są bowiem starocie.
– Daję im drugie życie – mówi. Na jego działce rzuca się w oczy pokaźna kolekcja pługów, kos i cepów. Odnowione przedmioty zajmują też
wszystkie półki i szafki w środku domku. – To moje hobby – mówi.
Obydwie działki zostały nagrodzone w konkursie na najpiękniejszy
ogródek działkowy gminy Suszec. Konkurs został ogłoszony przez sołtysa
Suszca Tadeusza Paszka, który z podziwem oglądał wszystkie zgłoszone
do konkursu ogródki. – Widać, że dla działkowców ich skrawki zieleni to
oczka w głowie - mówi. – Tutaj każdy krzaczek jest wypielęgnowany, każdy
płotek pomalowany. bs
Poniżej wyniki konkursu:
I miejsce: Wanda i Edwin Wydziałkowscy
II miejsce: Irena i Stanisław Waligórowie
III miejsce: Halina i Wiesław Murachowie
Wyróżnienie: Stanisława i Grzegorz Bodziuchowie

zdj. bs

Nagrody dla działkowców
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Stanisław Waligóra na swojej działce ma kolekcję staroci

Mieszkańcy Osiedla zakasali rękawy
i budują plac zabaw
a członkami Rady: Jan Chlebek, Wiesław Bielak, Grzegorz Bodziuch
i Andrzej Grzesik.
- Kiedyś nie było wiadomo, do kogo zwrócić się na osiedlu, a teraz mam
tutaj partnera do współpracy i możemy wspólnie działać – mówi Tadeusz
Paszek, sołtys Suszca.
- To dopiero początek zmian, które planujemy. Mamy nadzieję, że uda
nam się zmienić nasze osiedle na lepsze – podkreślają członkowie Rady
Osiedla. bs
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Przy boisku sportowym w Suszcu zebrała się grupa mieszkańców z taczkami, łopatami i dużym zapałem do pracy.
Mieszkańcy osiedla przy ul. Piaskowej w Suszcu postanowili
zadbać o otoczenie bloków.
Najpierw uporządkowali teren rekreacyjny przy działkach. Wykarczowali krzewy, wywieźli gruz i śmieci. Nowe miejsce spodobało się
mieszkańcom, którzy chętnie wybierają się tutaj na spacery z dziećmi. W wolne dni są tutaj tłumy, brakuje miejsc na ławeczkach – mówi Ireneusz
Król, przewodniczący Rady Osiedla.
Kolejnym miejscem, którym zajęli się aktywni mieszkańcy osiedla,
było boisko sportowe. Powstało miejsce do gry w piłkę nożną i aktywnego wypoczynku. Na tym nie koniec, bo zachęceni działacze, przystąpili
do realizacji kolejnych pomysłów. Mieszkańcy zakasali rękawy, by tym
razem stworzyć miejsce do zabawy dla dzieci i plac do fitnessu. Przy zakupie urządzeń pomogły obydwie spółdzielnie mieszkaniowe. Niezbędne środki przekazała także Rada Sołecka w ramach Programu Odnowy
Wsi. - Wiele robimy we własnym zakresie, mieszkańcy fizycznie pomagają
w remoncie – mówi Ireneusz Król. - Do końca roku chcemy zakończyć prace.
Rada Osiedla powstała w listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy 5 mieszkańców, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce,
aby poprawić wizerunek osiedla. Przewodniczącym został Ireneusz Król,

Członkowie Rady Osiedla i sołtys Tadeusz Paszek
na placu budowy
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W TROSCE O NAJMŁODSZYCH
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Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu uzyskała
dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kwocie 50.000 zł na realizację zadania „Biblioteka na miarę XXI wieku”, w ramach
programu „Rozwój infrastruktury kultury, priorytet
Infrastruktura kultury”. Całkowity koszt zadania
wyniósł 66.670 zł.
Przyznane środki biblioteka przeznaczyła na
utworzenie nowoczesnego „Kącika Młodego
Czytelnika” oraz na zakup wyposażenia: mebli
(kolorowych półek, regałów, stolików i krzeseł), puf-siedzisk, mat podłogowych (językowych), zabawek
edukacyjnych, zestawu interaktywnego, sprzętu
RTV i systemu oświetleniowego.

Festiwal Kultur Średniowiecza
Na dwa dni w Suszcu ożyła atmosfera średniowiecznych
czasów. W rozstawionym na Podlesiu obozie zamieszkali
wojowie i rycerze.

zdj. archiwum

21 – 22 września na terenie Muzeum Regionalnego „Kamojówka”
w Suszcu odbył się Festiwal Kultur Średniowiecza, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suszec przy współpracy z Muzeum Poważa
w Żylinie, Zamkiem w Strecznie oraz Fundacją „Kamojowa”.
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Do średniowiecznej wioski zaproszono grupy rekonstrukcyjne
ze Słowacji oraz z Polski. Średniowieczni wojowie rozstawili obóz.
W 10 namiotach toczyło się ich życie codzienne, wypełnione walką
i pracą rzemieślniczą. Dla publiczności, chcącej poczuć atmosferę czasów średniowiecza, przygotowano pokazy łucznicze oraz niezwykle
widowiskowe walki rycerskie. Wojowie imponowali siłą i opanowaniem
w czasie licznych konkurencji - rzutach do celu toporkiem i oszczepem.
Było jeszcze strzelanie z armat i taraśnic oraz różnorakie zabawy plebejskie dla dzieci i dorosłych. Przeciąganie liny oraz walka workami ze skóry
miały największe wzięcie.
Dzięki Festiwalowi, odbiorcy przenieśli się i posmakowali średniowiecznych czasów, i to dosłownie, bo przygotowano degustację potraw
ugotowanych w żeliwnym garncu nad ogniskiem. Chętni mogli przymierzyć stroje rycerzy, zobaczyć pokaz musztry piechoty łanowej oraz
zapoznać się z bronią używaną podczas walk wielkich rycerzy.
Różnorodny program imprezy przyciągnął starszych i młodszych,
i z pewnością wpłynął na większe zainteresowanie kulturą i obyczajami
średniowiecza. bs

W

Z ŻYCIA GMINY

Nowiny Suszeckiej Gminy

karne rozstrzygnęły wynik spotkania 2:1 na korzyść Kawalerów.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs pod nazwą „Strzel
bramkę Wójtowi”. Jak zwykle chętnych było wielu, a wójt musiał się
mocno natrudzić. Z powodu liczby chętnych, pierwszeństwo udziału
otrzymały kobiety i najmłodsi uczestnicy festynu. Panie, które zdobyły
bramkę, nagrodzone zostały pamiątkową koszulką. Najlepiej strzelały: Sylwia Machalica, Monika Tumula, Anna Pietrasz i Karolina
Sikorowska.
W programie imprezy znalazły się jeszcze: pokaz pięknych motocykli, dmuchańce dla dzieci i potańcówka z zespołem „Widmo”. Impreza
zakończyła się pokazem sztucznych ogni. bs
Podziękowania   
Organizatorzy festynu sportowego składają serdeczne podziękowania sponsorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji festynu. Podziękowania specjalne kierowane są do: OSP Mizerów,
Zespołu Regionalnego „Radostowianki” pod kierunkiem Jadwigi Masny,
dyrektorów SP i GP Radostowice oraz dzieci i opiekunów zespołu tanecznego „RADOSĆ”, zawodników i piłkarzy klubu UKS Josieniec oraz UKS
Czapla Kryry, motocyklistów za prezentację pojazdów, zespołu „Widmo”
za oprawę muzyczną festynu oraz Wójtowi Gminy Suszec za udział
w konkursie.

Wykaz sponsorów:
Zakład Elektromechaniczny BAST Bartas Stęchły
Autorecykling Rafał Lokwenc
Firma Stolarska Tadeusz Widera
Firma DEKOR Barbara i Piotr Misiakowie
Piekarnia VITO Witold Spendel
Firma Kobielanka Sylwester Ficek

W konkursie „Strzel bramkę Wójtowi” najlepsze były: Sylwia Machalica, Monika Tumula,
Anna Pietrzasz i Karolina Sikorowska
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Wielki rewanż i konkurs bramek

Pierwsza sobota września upłynęła w Radostowicach
w atmosferze znakomitej zabawy i pełnej emocji rywalizacji
na boisku.
Festyn sportowo – rekreacyjny organizowany od kilku lat w Radostowicach ma już stałe grono sympatyków. Nie inaczej było w tym roku
– na placu przy szkole zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Wszak kolejna
okazja do zabawy pod chmurką tak szybko się nie nadarzy!
Imprezę zainicjował zespół „Radostowianki”, po którym scenę opanowała młodzież szkolna. Zespół taneczny „Radość” wywołał swoim
pięknym występem szerokie uśmiechy na twarzach widzów. O dobry
humor uczestników festynu zadbał kabaret „Trzy Ofiary Drogi do Europy”, prezentując najlepsze swoje skecze.
W międzyczasie na boisku szkolnym rozgrywane były mecze piłkarskie. Najpierw swoje umiejętności sprawdzili uczniowie szkół podstawowych. Mecz z udziałem zawodników UKS „Josieniec” Radostowice
i UKS „Czapla” Kryry zakończył się druzgocącym zwycięstwem Czapli 6:2.
W drugim spotkaniu doszło do Wielkiego Rewanżu, bo pod taką nazwą
rozegrano mecz Kawalerów na Żonatych. W tym spotkaniu emocje sięgały zenitu. Rewanż okazał się udany, ponieważ Kawalerzy odegrali się
za ubiegłoroczną przegraną i pokonali Żonatych. Zwycięstwo jednak nie
przyszło im łatwo. Żonaci długo stawiali im opór - w regulaminowym
czasie mecz kończył się bezbramkowym remisem 0:0. Dopiero rzuty
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NARODOWE CZYTANIE ponownie w Suszcu
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GBP wraz ze Szkołą Podstawową w Suszcu włączyła się
do zainicjowanej w zeszłym roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akcji „Narodowe Czytanie” mającej na celu promocję polskiej kultury,
zachęcanie do lektury książek, wzmacnianie wspólnoty
narodowej i zbliżanie pokoleń.

W 2012 r. podczas Narodowego Czytania Polacy spotkali się, by
przypomnieć sobie piękne strofy Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”.
W czasie drugiej edycji akcji, 7 września, tematem przewodnim były
dzieła Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza,
poety, autora pamiętników. Mija właśnie 220 lat od jego narodzin i ta
rocznica była okazją do bliższego poznania tej ciekawej postaci, ogromnie zasłużonej na niwie polskiej kultury i literatury.
Biblioteki, publiczna i szkolna, w dniach 9 - 10 września zorganizowały cykl spotkań dla wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Suszcu.
W czasie zajęć - i oczywiście tradycyjnie głośnego czytania - udzielali
się też młodzi słuchacze, którzy wspomogli dorosłych biorąc udział
w scenkach do najbardziej znanych bajek Fredry, jak: „Małpa w kąpieli”,
„Cygan i baba”, „Koguty”. A że głośne czytanie wcale nie musi być
nudne, świadczy dołączone do artykułu zdjęcie. Uczniowie drugiej klasy
aż powstawali na ławki, by zobaczyć swoich kolegów w akcji.
W nagrodę, każdy z uczestników mógł samodzielnie podstemplować
swoje zaświadczenie ogromną okolicznościową pieczęcią nadesłaną
specjalnie do Suszca z Biura Kultury i Dziedzictwa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Pamiętajmy: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką
sobie ludzkość wymyśliła [W. Szymborska]- D. Chmiel i G.Folek

Wójt, nauczyciele i uczniowie – wszyscy czytali bajki
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania
największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. W tegorocznej
odsłonie przedsięwzięcia wybrano utwory Aleksandra Fredry.
Wspólne czytanie lektur pereł polskiej literatury, to nie tylko wspaniała przygoda intelektualna, ale także sposób na radosne spędzanie
wolnego czasu w miłej atmosferze wśród bliskich i znajomych.
Do akcji przyłączył się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce.
9 września w ZSP w Rudziczce bajki czytał gość specjalny - wójt Marian
Pawlas - oraz pracownicy i uczniowie szkoły. Spotkanie odbyło się
w bardzo sympatycznej atmosferze. Akcja została zorganizowana
w ramach zajęć bibliotecznych.

Grupy Zabawowe dla dzieci
i rodziców w GBP w Suszcu
Biblioteka zaprasza dzieci w wieku od 2 do 4 lat i ich
rodziców do Grup Zabawowych.
Grupa Zabawowa jest najprostszą formą integracji maluchów oraz
ich opiekunów pod merytoryczną opieką animatora. Służy rozwojowi
dzieci, ale też i wzmacnianiu kompetencji rodziców, którym dają okazję
do skorzystania z doświadczenia i wiedzy animatora, który podczas
wspólnej zabawy z dziećmi i rodzicami pokazuje, jak prostymi sposobami można pomagać dzieciom w zdobywaniu nowych umiejętności.
Więcej informacji na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami.
Zapisy do uczestnictwa w Grupach Zabawowych przyjmujemy telefonicznie (32) 44-88-692 lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Suszcu do 15.10.2013 r. Zajęcia są bezpłatne. Liczba osób ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu proszę podać: imię,
nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica oraz tel. kontaktowy.
Prowadzenie
Dorota Kolarczyk-Bestwina
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„Paweł i Gaweł w jednym stali domku,
Paweł na górze, a Gaweł na dole ...”

Wójt Marian Pawlas przeczytał uczniom bajkę Aleksandra Fredry

Podziękowanie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Suszcu, w imieniu swoich uczniów
i pracowników, pragnie bardzo serdecznie podziękować FIRMIE ROLBUD za dostarczenie materiałów promocyjnych (plecaki, odblaski, materiały rysunkowe) Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A. Dzięki udzielonej
pomocy nasi uczniowie zostali wyposażeni w niezbędne pomoce na
nowy rok szkolny i będą mogli wziąć udział w ogólnopolskim konkursie
„Chemia w rolnictwie”, i tym samym rozwijać swój talent plastyczny.

Dziękujemy

Chryzantemy doniczkowe

w wielu gatunkach i kolorach oraz nowe odmiany.

Zapraszamy!

Ryszard Wowra,

ul. Mokra 15 w Suszcu, tel. 32 212 41 38.

OGŁOSZENIA
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ANDRZEJKI

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY!
Impreza odbędzie się

30 listopada 2013 r.

o godzinie 19:00 w sali widowiskowej GOK.
Cena biletu wynosi

60 zł/os.

(sprzedaż w biurze GOK
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 do 19:30).

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu serdecznie zaprasza na zabawę andrzejkową, 30 listopada 2013 r.
Podczas tegorocznych Andrzejek zabawę poprowadzi Mirek Szołtysek z zespołem.
W ramach biletów organizatorzy zapewniają oprawę artystyczną oraz poczęstunek: napoje, ciasto oraz ciepły posiłek.

KRONIKA POLICYJNA
Lepiej pilnować swoich rzeczy
Przekonał się o tym 22-latek z Żor, który pozostawił w pomieszczeniu socjalnym swój plecak. W środku zostawił dokumenty, telefon
komórkowy marki LG i zegarek Casio. Plecak spodobał się jednak
złodziejowi. Młody żorzanin poniósł straty szacowane na ok. 750 zł.
Miało to miejsce 19 września o 5:40 przy ul. Piaskowej w Suszcu.
Włamanie w Suszcu
Nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi wejściowych włamał się
do domu jednorodzinnego znajdującego się przy ul. Deszczowej
w Suszcu, skąd skradł laptopa i pieniądze. Do kradzieży doszło
25 września o godz. 8:15.

•
•
•

Pizza na telefon!!!
Organizujemy imprezy okolicznościowe
Organizujemy catering

Tel. 723 158 648, 668 538, 314

Pilne!!

Od 12 października zapraszamy do naszego nowego punktu
w Porębie przy ul. Wodzisławskiej 74 a.
Oferta taka sama jak w Sephii Suszec!
Zapraszamy na naszą stronę : www.pub-sephia.pl
Z powodu utraty danych prosimy o jak najszybszy kontakt osoby,
które mają rezerwację na komunie 2014, 2015, 2016 r.

pod nr tel.: 510 871 831
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Posadzka w hali jak nowa!

Wraz z nową powłoką lakieru do podłóg sportowych, wytyczone
zostały linie boisk do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i badmintona.
Jedno z trzech boisk do piłki siatkowej wykonane zostało w odróżniającym je kolorze, aby poprawić komfort gry i sędziowania. Także pola
bramkowe i półmetrowy obwód boiska do piłki ręcznej mają ciemniejszy odcień od reszty parkietu. Kolor uzyskano za pomocą bejcy, dzięki
czemu zachowana została naturalna struktura drewna.
Na bocznym boisku do piłki siatkowej naniesiono także dodatkowe
linie do minipiłki siatkowej na potrzeby zawodów szkół podstawowych,
zaś na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, namalowano linie do piłki nożnej rozgrywanej na 2/3 powierzchni hali.
Przy okazji prac usunięto linie do tenisa ziemnego ze względu na znikome zainteresowanie rozgrywaniem meczów na suszeckim parkiecie.
Właściwości nowej nawierzchni zostały zbadane przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy. Badanie współczynnika tarcia wykazało,
że parkiet spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez Polskie
Normy dotyczące nawierzchni sportowych w obiektach zamkniętych.
Także współczynnik połysku mieści się wymaganych normach. GZOiS
Suszec zaprasza do korzystania z obiektu wszystkich chętnych, w tym
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Podczas wakacji parkiet w hali sportowej w Suszcu
poddany został gruntownej renowacji. Usunięto powłokę
lakieru oraz betonowe schody prowadzące na półkole na
przeciwległej ścianie od trybun.

Zakończyła się gruntowna renowacja parkietu w hali sportowej

grupy zorganizowane oraz prosi o zachowanie właściwych wymogów
dotyczących obuwia sportowego. M.K.

Miłośnicy Kobielic najlepsi w turnieju oldbojów!

Z rodziną w góry
Drugi rodzinny pieszy rajd górski odbył się w znakomitej
atmosferze i przy słonecznej pogodzie.
Tym razem do pokonania szlaku górskiego z Rycerki Kolonia przez
widokową polanę z Krzyżem na Bandoszce na Przegibek zgłosiło się 14
uczestników. Dzieciom towarzyszyli rodzice.
Uczestników wyprawy po górskich szlakach prowadził licencjonowany przewodnik Artur Wojciech z Pszczyny, który przekazał piechurom
sporo informacji na temat historii i geografii przemierzanego terenu.
Trasa była o niskim poziomie trudności i pokonał ją bez problemu nawet
6 - letni Franek Krawczyk z Rudziczki, najmłodszy w naszej grupie. - Pieszy Rajd Górski organizowany jest w celu popularyzacji aktywnego spędzenia
wolnego czasu, a szlaki górskie Beskidu Żywieckiego i Śląskiego idealnie się do
tego nadają - mówi Marek Kret, kierownik hali sportowej. Już dziś zapra-
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21 września, na boisku piłkarskim w Radostowicach, rozegrany
został Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. W turnieju, odbywającym się
w naszej gminie od wielu lat, uczestniczyły trzy drużyny. Były to: Związek
Górnośląski Suszec, Radostowice i Miłośnicy Kobielic. Mecze rozegrano w systemie każdy z każdym.
Miłośnicy Kobielice - Związek Górnośląski
Suszec 3:1
Radostowice - Związek Górnośląski Suszec 2:1
Miłośnicy Kobielice – Radostowice 3:1
- Rywalizacja na boisku była bardzo zacięta, często
wręcz ostra, ale wszystko odbywało się w duchu fair
play i zakończyło się bez kontuzji – komentuje Marek
Kret, kierownik Hali Sportowej w Suszcu.
Statuetkę najlepszego zawodnika turnieju zdobył Witold Spendel z Radostowic. Organizatorami
turnieju byli UKS „Josieniec” Radostowice i GZOiS
Suszec.

Zwycięska drużyna zagrała w składzie:
Marek Machalica (najlepszy bramkarz turnieju), Marek Błąkała,
Tadeusz Błąkała, Grzegorz Czwiorok, Mirosław Sekta, Adam Czyż,
Janusz Klos, Wojciech Stuchlik, Wojciech Czwiorok, Marek Klos,
Piotr Skipioł, Ludwik Paszyna.

szamy do uczestnictwa w kolejnych pieszych rajdach, które odbędą się
w przyszłym roku. Jeżeli jednak są chętni, aby jeszcze w tym roku wybrać
się w góry, zachęcamy ich do zapoznania się z ofertą UKST „Diablak”
z Pszczyny, szczegóły na stronie http://www.skkt-diablak.pszczyna.edu.
pl/.
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W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach gminy oldbojów triumfowała ekipa z Kobielic.
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Pod koniec sierpnia, po ciężko przepracowanych wakacjach na międzynarodowych i krajowych zgrupowaniach,
młodziutka suszczanka Agata Paszek osiąga swój życiowy
sukces i zostaje złotą oraz srebrną medalistką Europameisterschaft Andro Kids Open.

nego. Pracowita sobota uwieńczona dekoracją i złotym medalem kończy
się, wracamy do hotelu, Agata jest zmęczona, ale bardzo szczęśliwa.
Młoda Polka wie, że to nie koniec jej zmagań, kolejny dzień to indywidualny turniej główny i kolejne ciężkie mecze na dodatek systemem KO
(przegrany nie ma drugiej szansy i żegna się z turniejem). Pierwszy mecz
kończy się szybkim zwycięstwem Agatki. Kolejny mecz to ćwierćfinał
z bardzo trudną przeciwniczką Niemiec. Pierwszy set gładko dla Agaty,
w drugim sytuacja odwrotna dla przeciwniczki i jest 1:1. Ostatecznie
mecz kończy się wynikiem 3:1 dla naszej zawodniczki. Mamy półfinał,
w którym trafiamy na nr 1 - Niemkę indonezyjskiego pochodzenia Lea
Fath. Mecz na bardzo wysokim poziomie kończy się nie tylko wysoką
wygraną dla Agatki 3:1, ale także gratulacjami złożonymi przez trenerkę
przeciwniczki. W finale zawodniczka MKS Cieszko Cieszyn spotyka swoją
drużynową partnerkę, Julię Bartoszek. Po zaciętym meczu Agatka, ulega
swojej polskiej koleżance, i tym samym zdobywa srebrny medal rangi
mistrzowskiej.
Kolejna dekoracja, srebrny medal i jeszcze wywiad udzielony dla
niemieckiej prasy, i wracamy do Polski. Pierwszy dzień szkoły niestety
nie dla Agatki. Spędza go w drodze z Mistrzostw Europy, ale następnego dnia spotyka się z koleżankami. Już w kraju Agata i jej opiekunowie przyjmują liczne gratulacje (dobre wieści szybko się rozchodzą).
Miła niespodzianka dla naszej mieszkanki została przygotowana przez

Düsseldorf, 30 sierpnia – 1 września, wśród 1422 zawodników z 19
państw (Danii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Anglii, Słowenii, Rosji,
Białorusi, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Walii, Niemiec, Polski, Chin, Japonii,
Izraela i Algierii) znalazła się mieszkanka naszej gminy, 12 - letnia Agata Paszek. Podopieczna Waldemara Szczupaka startowała zarówno
w turnieju indywidualnym, jak i drużynowym w parze z Julią Bartoszek
z KTS MOKSiR Zawadzkie. Agata i Julia okazały się bezkonkurencyjne
– dziewczęta zdobyły wszystkie trofea w kategorii młodziczek tj. dziewcząt z rocznika 2001 - 2002. Największą jednak sensację wywołała ich
gra drużynowa. Nasze zawodniczki rywalizowały z 64 drużynami z całego świata. Polki przeszły do ćwierćfinału niemal bezboleśnie, dopiero
w półfinale trafiły na drużynę z Chin. Agata i Julia przystąpiły do meczu
bardzo zmotywowane w koszulkach reprezentacji
Polski otrzymanych od PZTS. Mecz zapowiadał się
na bardzo trudny, bo Chinki wcześniej nie straciły
nawet seta. Jednak tym razem chińskie zawodniczki
trafiły na zdecydowany opór. Agata z partnerką
wydzierały niemalże każdy punkt Azjatkom, kończąc swoje pierwsze mecze singlowe wynikami
po 3:1. Zaliczka 2:0 w meczu wywołała niemałe
zamieszanie na sali, nagle okazało się, że mamy
liczne grono kibiców, i to nie tylko polskich. Przy
stanie meczu 2:0 i 2:0 w deblu emocje sięgały
zenitu, dziewczyny walczyły, ale Chinki poparte
sztabem 4 trenerów nie zamierzały odpuścić, i niestety wygrały debel 3:2 na przewagi. Gramy dalej
kolejne dwa mecze singlowe, Agata i Julia walczą
jak lwice. Prowadzimy w każdym meczu po 2:1 i do
pełni szczęścia brakuje jeden zwycięski set którejś
z naszych dziewczyn. Mecz leci punkt za punkt, po
akcjach, które zapierają dech w piersiach. Pierwsza
piłka meczowa dla Polek, niestety Chinka broni
się, kolejna piłka meczowa dla nas i… szał radości.
Wygrywamy mecz 3:1! Chinki z pokorą przyjmują
Agata Paszek w gronie najlepszych tenisistów (czwarta od lewej)
porażkę. Organizatorzy wywołują finał ze SzwajcarŚląski Związek Tenisa Stołowego. 8 września, kiedy to Agata wraz ze
kami, podchodzimy do stołów i oczom nie wierzymy: organizatorzy byli
starszą siostrą Patrycją rozegrały każda w swojej kategorii wiekowej
tak przekonaniu o zwycięstwie Azjatek, że wydrukowane protokoły meprestiżowy turniej TOP 8, na wywiad z Agatką przyjechała TVP Katowice.
czu finałowego zawierają nazwiska Chinek, które na poczekaniu zostały
Przed siostrami Paszek następny pracowity sezon. Liczne starty
skreślone i wpisane polskich zawodniczek. Nazwiska zostały zmienione,
turniejowe
i ligowe. Życzymy im wytrwałości w ciężkiej pracy i samych
ale numery Chinek do końca widnieją w tabelkach. Młodziutkie Polki
sukcesów.
po półtoragodzinnym meczu z Chinkami są bardzo zmęczone, nie mają
czasu na odpoczynek. Julia odpoczywa w pierwszych setach i swój mecz
wygrywa dopiero 3:2, Agata prawie słania się na nogach, gra niemalże
samą ręką. Prowadzi w setach 1:0, nie ma siły, opiekun krzyczy, żeby
trochę odpoczęła i nie szarpała drugiego seta. Agatka stosuje się do poOrganizatorzy Ligi Futsalu Pszczyna – Suszec - Goczałkoleceń, stan meczu 1:1, uff suszczanka łapie drugi oddech i następne dwa
wice zapraszają miłośników futsalu do udziału w kolejnym
gładkie sety padają łupem Agatki. Zaczynamy debla. Dziewczyny dostały
sezonie rozgrywkowym.
skrzydeł i gładkim 3:0 wygrywają. Agata Paszek i Julia Bartoszek zostają
Formuła ligi nie ulegnie zmianie i nadal będzie toczona na czterech
Drużynowymi Mistrzyniami EuropameisterschaftAndro Kids Open.
poziomach rozgrywkowych, zgodnie z klasyfikacją z ubiegłego sezonu.
Dziewczynki są szczęśliwe, ale wiedzą, że za godzinę rozpoczyna się
Nowe drużyny, które zdeklarują chęć udziału, rozpoczną rozgrywki od
turniej indywidualny w grupach. Czas na obiad i krótką regenerację.
4. ligi. Szczegółowe informacje dotyczące rozgrywek, terminów i zebraTrener sprawdza losowanie w grupach, Agata trafia na trzy Niemki,
nia organizacyjnego należy szukać na stronie www.hala-suszec.pl oraz
które pokonuje gładko po 3:0, i tym samym awansuje do turnieju główwww.posir.pszczyna.pl.
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zdj. archiwum

Agata Paszek
mistrzynią Europy!
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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