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Dzień Edukacji Narodowej: Nagrody dla nauczycieli i uczniów

Papież Polak patronem  
gimnazjum w Radostowicach

Dużo zdrowia  
dla naszych seniorów!
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Gratulacje od przewodniczącego Rady Gminy  
Andrzeja Urbanka odbiera Donata Dziech

Uroczysty moment poświęcenia  
płaskorzeźby Jana Pawła II

Zespół Regionalny „Radość” uświetnił 
Dzień Seniora w Radostowicach
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Nowiny Suszeckiej Gminy GOSPODARKA

Szkolna po remoncie

Radość w Rudziczce. Boisko jest gotowe 

Ulica Żydka już po remoncie

Kolejny odcinek ul. Szkolnej został wyremontowany!

Chyba trzeba będzie robić zapisy, bo tylu jest chętnych 
– śmieje się sołtys Stanisław Godziek. – Przez weekendy 
boisko jest oblegane, a i w tygodniu nie świeci pustkami.

Gmina zakończyła remont ul. Żydka w Radostowicach. 
W przyszłości droga zostanie połączona z ul. Leśną w Starej 
Wsi.

Zakończyła się przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu na odcinku od 
Kanału Branickiego do ul. Polnej. Był to II etap inwestycji. W ramach 
prac wymieniono podbudowę drogi, wybudowano nową kanalizację 
deszczową oraz wzmocniono nawierzchnię z uwagi na występujące  
w tym rejonie szkody górnicze.

Droga została również poszerzona, dzięki czemu poprawił się kom-
fort jazdy. Remont kosztował 700 tys. zł. To spora kwota, ale jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że droga była w fatalnym stanie i wymagała 
ciągłych napraw, to wydatek można upatrywać w kategorii oszczędności 
w przyszłości. bs  

Prace prowadzone były na odcinku od ulicy Bartniczej do  
ul. Dębowej i Jesionowej. Polegały na wykonaniu podbudowy na no-
wej części oraz wykonaniu warstwy asfaltowej na całości. Roboty miały 
duże znaczenie przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży. - Dzięki pracom remontowym, na drogę zostanie skierowany 

To był strzał w dziesiątkę! Wyremontowane boisko w Rudziczce stało 
się ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.

Inwestycja polegała na całkowitej przebudowie boiska znajdującego 
się przy szkole. W jej ramach wykonano drenaż, aby woda znajdowała 
szybko ujście, nową podbudowę oraz murawę. Zdecydowano się na 
coraz popularniejszą sztuczną trawę. 

Z uwagi na bliskość budynków mieszkalnych, zabudowano piłko-
chwyty, a teren boiska ogrodzono od części szkolnej. Dzięki temu obiekt 
jest ogólnodostępny i można z niego korzystać także w weekendy oraz 
w godzinach popołudniowych, kiedy szkoła jest zamknięta. zd
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ruch z ulicy Jesionowej, a dzieci będą mogły bezpiecznie dojść do szkoły – 
podkreśla wójt Marian Pawlas.

Ulica Żydka ma duże znaczenie dla rozwoju tej części Radostowic. 
W przyszłości, z uwagi na problemy własnościowe występujące na  
ul. Bartniczej, będzie stanowić główny ciąg komunikacyjny dla silnie 
rozwijającego się obszaru. Ponadto gmina chce połączyć ul. Żydka  
z ul. Leśną w Starej Wsi aż do połączenia z budowaną obwodnicą Pszczy-
ny. Takie rozwiązanie już jest ujęte w nowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. bs       

Uchwalono nowe podatki
W 2014 roku stawki podatków pójdą nieco w górę. Nowe 

podatki uchwalili radni podczas sesji, 24 października.

Niemal wszystkie stawki są wyższe od obecnie obowiązujących opłat. 
Podatek od nieruchomości wzrośnie o stopę inflacji, która wynosi 0,9 
proc. Należy jednak zaznaczyć, że przyjęte stawki podatku nierucho-
mości, stanowią ok. 60 proc. stawek ustalonych przez ministerstwo 
finansów. Właściciel budynku mieszkalnego zapłaci 74 grosze od m kw.  
(czyli o grosz więcej niż w tym roku), natomiast za metr kwadratowy bu-
dynku lub jego części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej 
21,60 zł (obecnie 21,40 zł).

Podobny wzrost dotyczy stawek podatku od środków transporto-
wych. Radni zaplanowali ich wzrost o wskaźnik cen towarów i usług, 
czyli o 0,9 proc. Dla przykładu, za samochód ciężarowy o masie od 3,5 
do 5,5 tony trzeba zapłacić 442 zł, od 5,5 do 9 ton 908 zł, a za autobus 
do 30 miejsc 770 zł.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (podtopienia  
i gradobicia), Rada Gminy postanowiła obniżyć o 15 proc. cenę skupu 
żyta naliczaną do określenia wysokości podatku rolnego z kwoty 69,28 
zł do 58,88 zł za kwintal.

W dalszej części sesji przyznano dotację dla OSP w Kryrach  
w wysokości ponad 3,6 tys. zł na zakup butów, rękawic oraz innego 
wyposażenia i sprzętu oraz uchwalono program usuwania wyrobów 
zawierających azbest. bs  

Inwestycja kosztowała 430 tys. zł, ale prawie całą kwotę udało się 
gminie pozyskać z zewnątrz. Środki pochodzą z Unii Europejskiej oraz 
Ministerstwa Sportu. bs     

Będą kwestować 
na rzecz Hospicjum

1 listopada na cmentarzach w Suszcu, Rudziczce  
i Kryrach, będzie można spotkać wolontariuszy żorskiego 
Hospicjum im. Jana Pawła II. W zamian za datki wrzucone 
do puszki, będą oni rozdawać znicze.

Kwesta „Zapalmy płomyk nadziei” to największa zbiórka pieniężna 
prowadzona przez Stowarzyszenie. Co roku uczestniczy w niej ponad 
100 wolontariuszy, którzy ubrani w specjalne kamizelki i identyfikatory 
zbierają datki na Hospicjum im. Jana Pawła II. – Do akcji włączają się za-
równo młodzi ludzie – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale 
także całe rodziny gotowe poświęcić swój wolny czas i w ten sposób pozyskać 
fundusze na opiekę nad naszymi pacjentami – mówią organizatorzy kwesty.



     AKTUALNOŚCI      Nowiny Suszeckiej Gminy

Zmarł wicestarosta pszczyński
2 października zmarł Henryk Kolarczyk, długoletni  

i oddany samorządowiec, wicestarosta pszczyński, pierwszy 
wójt naszej gminy. Przegrał z chorobą, z którą zmagał się 
od wielu lat. Miał 71 lat.

Oddany sprawie dobry samorządowiec, dobry człowiek - tak 
współpracownicy i politycy wspominają zmarłego. Kolejne zajmowane 
stanowiska traktował jako pole do jeszcze szerszego zaangażowania się 
w sprawy regionu i ludzi potrzebujących pomocy.   

Henryk Kolarczyk urodził się 13 czerwca 1942 r. Ukończył studia 
wyższe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Swoją pracę zawo-
dową rozpoczął w 1961 r. w Katowickim Okręgowym Przedsiębior-
stwie Mierniczym. Od 1962 do 1982 roku pracował na stanowisku 
kierownika sekcji w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Sygnalizacyjnych  
w Żorach. W latach 1982 - 1986 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. 
ekonomiczno - eksploatacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach. 
W 1986 roku został naczelnikiem gminy Suszec, w latach 1990 - 1992 
i 1994 – 1998 pełnił funkcję wójta gminy. W 1999 został pierwszym 
starostą pszczyńskim. Był radnym powiatowym, w IV kadencji Rady 
Powiatu Pszczyńskiego objął stanowisko wicestarosty pszczyńskiego. 
Pełnił również społeczną funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Pszczynie oraz członka Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego OSP RP Województwa Śląskiego. 

Pogrzeb odbył się 7 października w kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Suszcu. W ostatniej drodze śp. Henrykowi 

Kolarczykowi towarzyszyli bliscy, przyjaciele, znajomi, samorządowcy, 
parlamentarzyści, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, wiceminister 
gospodarki, Tomasz Tomczykiewicz, strażacy, pracownicy urzędów  
i jednostek organizacyjnych mieszkańcy powiatu pszczyńskiego. 

- Dziękujemy panu Bogu za każde dobro, którym obdarował naszego 
Brata. Dziękujemy też Jemu, myślę, że tak liczna obecność w kościele jest 
świadectwem i potwierdzeniem tej wdzięczności. Zapewne wielu z was mo-
głoby mu za wiele rzeczy osobiście podziękować - mówił ks. Krzysztof 
Winkler, proboszcz suszeckiej parafii. - Nasz zmarły Brat był człowiekiem 
wielkiego zaangażowania. 

Zawsze uśmiechnięty, nigdy obojętny na los człowieka, żył dla ludzi 
i sprawy społecznej. Odszedł wielki samorządowiec. Niech odpoczywa  
w pokoju. Henryk Kolarczyk spoczął na cmentarzu w Suszcu. Trumna 
z jego ciałem została przewieziona z kościoła na cmentarz w wozie 
strażackim, była opuszczana do grobu przy dźwięku strażackich syren.

Sabina Bartecka

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP
Henryka Kolarczyka 

pierwszego starosty, a obecnie wicestarosty  
powiatu pszczyńskiego,

wieloletniego radnego powiatu pszczyńskiego  
i wójta gminy Suszec

wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim, 
i Współpracownikom składają 

Przewodniczący Rady 
Gminy Pawłowice      
Franciszek Dziendziel                  
  

Wójt Gminy 
Damian Galusek

Dużo zdrowia  
dla naszych seniorów!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,  
w sołectwach naszej gminy organizowane były spotkania 
dla seniorów.

3 października w remizo – świetlicy w Kryrach Rada Sołecka przy-
gotowała dla seniorów sympatyczne spotkanie. Z myślą o osobach  
w jesieni wieku z krótkim programem artystycznym wystąpiła 
młodzież. – Zaprosiliśmy senio-
rów z naszej wsi. Na co dzień, 
z racji zaawansowanego wieku  
i  p rob lemów zdrowotnych 
wielu z nich nie ma możliwo-
ści spotkania się z osobami  
w podobnym wieku – mówi sołtys 
Józef Klimek.

12 października Dzień Se-
niora obchodzono w Radostowi-
cach. Organizatorami spotkania 
byli Rada Sołecka wraz z sołty-
sem Barbarą Matulą, szkoła 

2 października 2013 r. zmarł

Henryk Kolarczyk 
Naczelnik Gminy Suszec 1986 – 1990,

Wójt Gminy w latach 1990 – 1992, 1994 – 1998,
Starosta Pszczyński w latach 1998 – 2002,
Wicestarosta Pszczyński w obecnej kadencji 

Wyrazy szczerego współczucia Żonie, Krewnym, Znajomym
składają

Przewodniczący 
Rady Gminy 
Andrzej Urbanek 
wraz z radnymi

Wójt Gminy 
Marian Pawlas 

wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy

podstawowa oraz ksiądz proboszcz Antoni Bubalik. Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klasy III a oraz zespołu Regionalnego „Radość”. 
Wszystkim wręczono upominki. Z życzeniami na spotkanie przybyli także 
goście. - Życzę wam przede wszystkim zdrowia i zadowolenia z wnuków – 
mówił wójt Marian Pawlas.

Niepowtarzalna atmosfera tej uroczystości to nie tylko zasługa 
spotkania o charakterze integracyjnym, ale także bogatego programu 
artystycznego. Dla zgromadzonych gości wystąpił duet Bolero z wiązanką 
pieśni biesiadnych. bs 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach, dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy 

św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Henryka Kolarczyka 
Księżom, Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, licznym De-
legacjom, za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty serdeczne 

„Bóg zapłać” składa 

Żona wraz z Rodziną

Dzień Seniora w Radostowicach

zd
j. 

bs



Nowiny Suszeckiej Gminy FELIETON

Wykażmy się mądrością przed 
szkodą górniczą

9 czerwca 2011 roku została uchwalona znowelizowana 
ustawa „Prawo geologiczne i górnicze”. 

Warto zwrócić uwagę na to, że Prawo geologiczne i górnicze ma 
charakter interdyscyplinarny, tzn. należy je stosować we wszystkich 
podstawowych rozwiązaniach w powiązaniu z innymi ustawami (Kodeks 
cywilny, Prawo budowlane, Kodeks pracy, itd.). Regulacje zapisane  
w Prawie Geologicznym i górniczym  wyraźnie określają, że wszelkie 
kopaliny są dobrem narodowym, którym należy racjonalnie gospo-
darować. Jednocześnie zaznacza się, że poszkodowani właściciele 
nieruchomości nie mogą się sprzeciwić zagrożeniom spowodowanym 
pracą zakładu górniczego (o ile ten jest zgodny z ustawą), ale mają 
możliwość „obrony”. I tutaj dochodzimy do największej uciążliwości 
dla mieszkańców – szkód górniczych. Ustawodawca wyposażył ich 
jednak w możliwości żądania naprawienia szkody, odszkodowania. 
Roszczeń mogą dochodzić na drodze ugodowej. Gdy ta droga się wy-
czerpie, to pozostaje sąd. 

W żadnym przypadku ustawodawca niestety nie przewidział zadość-
uczynienia za krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne. Występującą 
kolizję interesów przedsiębiorcy górniczego i użytkowników powierzchni 
terenu ustawa Prawo górnicze i geologiczne rozstrzyga generalnie na 
rzecz przedsiębiorcy. Jednak problemu występowania szkód górniczych 
nie da się rozpatrywać jedynie w aspekcie uciążliwości dla lokalnej 
społeczności. Nie należy zapominać o tym, że węgiel jest, i w przewidy-
walnym czasie będzie podstawowym źródłem energii, a kopalnie miej-
scem pracy i źródłem dochodu dla całych grup mieszkańców. Dlatego 
tylko z tych powodów jest wskazane ścisłe współdziałanie samorządów 
i przedsiębiorców zakładów górniczych przy wdrażaniu mechanizmów 
monitorowania i utrzymania ładu przestrzennego oraz zrównoważonego 
rozwoju. Wszelkie środki przekazu zajmują się relacjami między górnic-
twem a mieszkańcami tylko przy okazji głośnych wydarzeń. W efekcie 
płaszczyznę współpracy wyznaczają nie racje, a emocje. Mieszkańców 
nie interesują globalne interesy górnictwa, ale gdyby mieli stracić pracę, 
to wtedy zapominają o uciążliwościach. 

Nie da się ochronić wszystkich budynków
Problem szkód górniczych nie jest jedynym, z jakim muszą zmie-

rzyć się mieszkańcy. Problematyczne są także budowy dróg, masztów 
telefonii komórkowej itd. Mieszkańcy są chętni do współpracy jeżeli 
uciążliwości pozostają u sąsiada. Odpowiedzialnością za szkody gór-
nicze obarczają za to samorządy, mimo że w dużej mierze się do nich 
przyczyniają, korzystając z dóbr górnictwa. Obudzenie obywatelskiej 
świadomości mieszkańców gmin górniczych jest cenną wartością. Powin-
niśmy być jednak świadomi, że współdecydowanie wiąże się ze współ-
odpowiedzialnością. Musimy godzić potrzeby tych, których dotknęły 
szkody górnicze, z interesami ich sąsiadów, dla których górnictwo jest 
chlebodawcą. U nas na całym Śląsku w większości przypadków ofiary 
górnictwa to jednocześnie jego beneficjenci (korzystający z jego dóbr)  
i to nie tylko na poziomie gminnego budżetu, ale i w wymiarze bu-
dżetów osobistych, domowych. Gminy, czy to uchwalając plan zago-
spodarowania przestrzennego, czy opiniując plany ruchu szczegółowo 
analizują problemy, jakie wynikną z prowadzonej eksploatacji. Jednak 
aby jakakolwiek eksploatacja mogła dojść do skutku, można co naj-
wyżej chronić przed szkodami zabytki, zwarte zabudowy itp. dobra.  
Nie da się ochronić wszystkich budynków, tym bardziej w naszych uwa-
runkowaniach rozwarstwionej zabudowy. Gdyby zawrzeć w opiniach 
wydawanych przez Gminę wszystkie wymagania artykułowane przez 
mieszkańców, to bez wyjątku wszystkie kopalnie na Śląsku musiałyby 
zostać zamknięte. Fedrowałaby tylko zlokalizowana na Lubelszczyźnie 

Bogdanka, której obszar górniczy zamyka się prawie w 100 proc.  
w terenach niezabudowanych, niezurbanizowanych. Jak bylibyśmy 
szczęśliwi, gdyby i u nas było to możliwe. Niestety musimy zejść na 
ziemię i uświadomić sobie, że na naszych terenach to nierealne.

Więcej pieniędzy dla gmin górniczych
Jednocześnie wszystkim mieszkańcom należy się wiedza, ze opinie 

wydawane przez organy samorządów tj. wójtów, burmistrzów nie są 
wiążące dla organów wydających koncesje, czy zatwierdzających plany 
ruchu zakładu górniczego, a więc wyznaczających granice legalnego 
działania kopalń. Jednak i tutaj nie możemy robić podziału na „my”  
i „oni”. Jesteśmy tu razem, decydujemy o naszym bycie. Kopalnia daje 
nam chleb, ale prowadzona przez nią eksploatacja, rodzi problemy. 
Razem musimy godzić dobro ze złem. Ta walka może wydawać się 
beznadziejną, ale przy dobrych relacjach górnictwa i samorządów, 
poprawieniu przepisów prawa i posiadanej coraz to lepszej wiedzy, 
można będzie w przyszłości skuteczniej chronić mieszkańców przed 
uciążliwościami, ograniczyć niedogodności do minimum. Oczywiście nie 
obędzie się bez dodatkowych środków pieniężnych wydanych na zapo-
bieganie szkodom. To jest nasz cel. Ale żeby ten cel osiągnąć, to trzeba 
ciągłej pracy i dobrych dalekowzrocznych decyzji, przede wszystkim 
planistycznych z poczuciem, że szkód nie da się uniknąć raz na zawsze.  
Ten problem będzie istniał dopóty, dopóki będą pod ziemią pokłady wę-
gla. Jednocześnie jednak nie musi trwać wyczerpująca obie strony kon-
frontacja interesów przemysłu wydobywczego i lokalnej społeczności. 
Aby to osiągnąć, więcej środków finansowych musi pozostać w gminach,  
w których odbywa się fedrunek. Potrzebna jest też stabilizacja przepisów, 
by co jakiś czas nie trzeba było uczyć się problemów szkód od nowa. 
W interesie górników, obrony ich stanowisk pracy (też mieszkańców)  
leży, aby więcej środków pieniężnych pozostawało tutaj, na tej ziemi 
narażonej na potworne uciążliwości. Dlatego na kanwie tych szkód 
niezrozumiała jest walka, konfrontacja gmin górniczych ze spółkami  
o podatek od budowli podziemnych. Przecież to niewielkie pieniądze  
w porównaniu z innymi podatkami (około 1 zł na tonie węgla osiągającej 
cenę 600 zł) oraz degradacją terenu, za którą słono płacimy.

Potrzebna jest efektywna współpraca
Opłata eksploatacyjna jako zadośćuczynienie za szkody mocno się 

zdezaktualizowała. Większe pieniądze w gminach pomogą lepiej dbać 
o lokalne społeczności i uzbrajać tereny poza oddziaływaniem szkód, 
gdzie można komasować budownictwo. Zmiana prawa wymuszająca  
wyprzedzające działania (profilaktyka) zabezpieczające mieszkańców 
przed uciążliwościami, a nie narażanie zakładów górniczych na ogromne 
odszkodowania finansowe, mądrzejsza współpraca, wręcz partnerska 
na linii samorząd - kopalnie, może przynieść efekt. Obecnie walka ze 
szkodami wygląda jak walka z wiatrakami. Przecież to wspólny interes. 
To dotyczy wszystkich gmin. Za tym, oczywiście, muszą iść odpowiednie 
środki finansowe, które docelowo będą mniejsze niż obecnie wydawane 
na odszkodowania. Zniknie groźba zamykania kopalń, a mieszkańcy 
będą mogli żyć w godnych warunkach. Szkody są nieuniknione. Rzecz 
w tym, aby wykazać się mądrością przed szkodą. Nie skazujmy setek 
tysięcy osób na cierpienie a milionów na brak chleba. Zewrzyjmy szeregi: 
samorządowcy, kopalnie, górnicy. Czasu niewiele. Nasza Ziemia tego 
potrzebuje. Nie pozwólmy, aby kiedyś nasza działalność  była tematem 
kpin, które świetnie obrazuje rym Kochanowskiego: 

„Polak mądry po szkodzie, 
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą i po szkodzie głupi”.

Wójt Gminy
 Marian Pawlas
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Papież Polak patronem gimnazjum w Radostowicach
Od 16 października Gimnazjum Publiczne w Radostowi-

cach ma swojego patrona – Jana Pawła II. Przebieg i ranga 
tej szczególnej ceremonii – jedynej i niepowtarzalnej w życiu 
szkoły - sprawiły, że na długo pozostanie ona w pamięci 
jej uczestników.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. koncelebrowaną, 
sprawowaną przez probosz-
cza ks. Antoniego Bubalika 
oraz ks. Jerzego Lisczyka, 
opiekuna duchowego rodziny 
szkół im. Jana Pawła II Archi-
diecezji Katowickiej. Po mszy 
społeczność szkolna – na-
uczyciele, uczniowie, rodzice 
oraz zaproszeni goście przeszli  
w uroczystym pochodzie  
z orkiestrą dętą do budynku 
szkoły. Tam odsłonięto pła-
skorzeźbę z wizerunkiem Jana 
Pawła II opatrzoną słowami 
papieża: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od 
was nie wymagali”, które stały 
się mottem szkoły.  

Część oficjalną uroczysto-
ści rozpoczęło wystąpienie 
dyrektorki gimnazjum Te-
resy Wyrobek, która ser-
decznie powitała wszystkich 

zebranych. W swoim wystąpieniu pani dyrektor przedstawiła uza-
sadnienie gotowości szkoły do nadania imienia, zwróciła uwagę na 
wysiłek rodziców, nauczycieli oraz wielu innych osób, dzięki którym 
uroczystość mogła się odbyć. - Dzisiejszy dzień wieńczy dorobek już 
prawie piętnastoletniego istnienia gimnazjum w Radostowicach. Imię 
Wielkiego Patrona oraz przekazanie sztandaru naszej szkole traktujemy 
jako wyraz uznania za to, co za nami oraz jako zobowiązanie na bliższą  
i dalszą przyszłość.

Szkoła do uroczystości przygotowywała się przez wiele miesięcy. 
Organizowane były debaty na temat Jana Pawła II. Poświęcony był mu 
również cały cykl lekcji wychowawczych. Chodziło o to, aby dzieci jak 
najlepiej poznały postać papieża.

Akt nadania szkole imienia Jana Pawła II na ręce dyrektorki szkoły 
wręczył przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek. - Noszenie przez 
szkołę imienia Jana Pawła II będzie wielkim zaszczytem i zobowiązaniem 
jednocześnie. Przed wami dużo pracy, niech wasz patron czuwa nad wami  
i wyznacza wam właściwą drogę – powiedział. 

Gimnazjum ma też nowy sztandar z godłem państwowym, mottem 
szkoły oraz wizerunkiem patrona. Ma też swój hymn, do muzyki napi-

sanej przez Katarzynę Machnik. Poświęcenie i przekazanie sztandaru 
miało miejsce w czasie uroczystości. Kolejnym punktem obchodów była 
część artystyczna. Młodzież zaprezentowała montaż słowno - muzyczny, 
który obejmował recytację, śpiew oraz prezentacje multimedialne, przy-
pominając  nam wszystkim sylwetkę, nauki  Jana Pawła II oraz historię 
gimnazjum. Program został opracowany przez Agnieszkę Prządkę  
i Sylwię Nowok.

Na koniec pani dyrektor zwróciła się z apelem do młodzieży: -  Wy, 
drodzy uczniowie Gimnazjum Publicznego – teraz już Jana Pawła II w Ra-
dostowicach - powinniście odtąd robić najwięcej, by ta wzbogacona nazwa 
szkoły, nie była tylko świątecznym ornamentem, pusto brzmiącym ozdob-
nikiem. Tylko od waszej umysłowej aktywności zależeć będzie, w jakim 
wymiarze skorzystacie z dobrodziejstw oddziaływania Waszego Patrona. 
Być dobrym, szlachetnym, pracowitym, mądrym, poświęcającym się dla 
innych, kochającym Boga i ludzi człowiekiem jest być bardzo trudno, 
ale nie jest to zadanie niewykonalne. Musicie po prostu studiować 
życie oraz nauki Jana Pawła II, wzbogacać swoje myślenie, wiedzę oraz 
kształtować właściwe odruchy serca. I słuchać głosu sumienia, które 
zawsze podpowie właściwe rozwiązania.

Uroczystość zakończył koncert Zespołu Śpiewaczego Radostowianki 
wraz z zespołem Adama Olesia. bs

Płaskorzeźbę poświęconą polskiemu 
papieżowi odsłonięto podczas uroczystości 
nadania imienia Gimnazjum Publicznemu  
w Radostowicach. Patronem szkoły został 

Jan Paweł II.

Poświecenie płaskorzeźby Jana Pawła II  
oraz przekazanie nowego sztandaru  

Dożynkowe podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym 

w organizacji tegorocznych Dożynek Sołeckich w Rudziczce. Szczególne 
słowa wdzięczności kieruję do starostów, którzy z zaangażowaniem 
włączyli w organizację naszego święta. Dziękuję mieszkańcom za udział 
w ceremonii dożynkowej, mszy świętej, za wspaniałą koronę i dary 
złożone na ołtarzu dziękczynnym. Ich wykonanie oraz odpowiedni 
wystrój kościoła – to wszystko wymagało dużego nakładu pracy, trudu 
i zaangażowania wielu osób. Dziękuję naszym niezawodnym paniom  
z Koła Gospodyń Wiejskich – zawsze możemy liczyć na ich pomoc.  

Podziękowanie kieruję do księży odprawiających Mszę świętą, która była 
wyrazem wdzięczności mieszkańców naszego sołectwa za tegoroczne 
plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników. Wierzę, 
że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki Sołeckie 
stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych 
mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

Składam także serdeczne podziękowania strażakom za pomoc  
w organizację festynu oraz wszystkim, którzy swoją obecnością i okazaną 
pomocą przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Sołtys Stanisław Godziek z Radą Sołecką

zd
j. 

bs

zd
j. 

bs
zd

j. 
bs
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Dzień Edukacji Narodowej:  
Nagrody dla nauczycieli i uczniów

Dzień Edukacji Narodowej to w Suszcu okazja do uhonorowania wyróżniających się pedagogów oraz wręczenia nagród 
uczniom – za dobre wyniki w nauce, udział w konkursach i osiągnięcia w sporcie. 

Uroczystość, która odbyła się 14 października w Gminnym Ośrodku Kultury, zgromadziła nauczycieli, uczniów, władze gminy. Były kwiaty, 
nagrody i życzenia. – Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy pedagogicznej, poczucia ważności 
wykonywanego zawodu – mówił wójt Marian Pawlas. – My, ze swej strony będziemy dokładać wszelkich starań, aby szkolnictwo w naszej gminie dobrze 
się rozwijało. 

Wielu pedagogów zasłużyło na uznanie dzięki wspaniałym osiągnięciom swoich uczniów. Osiemnastu z nich otrzymało nagrody finansowe.  
– Liczba nagrodzonych uczniów świadczy o waszej dobrej pracy – zauważył przewodniczący Rady Gminy Andrzej Urbanek. – Dziękujemy wam za 
zaangażowanie, cierpliwość  i trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży. 

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie ZSP w Mizerowie pod opieką Sylwii Kowalskiej oraz absolwentka szkoły podstawowej w Mizerowie  
i gimnazjum w Kryrach Michalina Wituła, która zachwyciła zgromadzonych pięknym śpiewem. Na następnej stronie lista nagrodzonych uczniów 
oraz nauczycieli. bs      

Utalentowana Michalina Wituła zachwyciła publiczność zd
j. 

bs



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ    Nowiny Suszeckiej Gminy

7

Najlepsi uczniowie 
Kategoria: Najlepszy Absolwent

SZKOŁY PODSTAWOWE 
Julia Kudła (SP Radostowice), Kamil Gajczak (SP Suszec), Hanna 
Skorupka (ZSP Mizerów), Katarzyna Urynowicz (SP Suszec), Hia-
cynta Gamża (ZSP Mizerów), Marek Matejaszczyk (ZSP Kryry) 

GIMNAZJA
Fryderyk Muras (GP Suszec), Małgorzata Gretka (GP Radostowice), 
Magdalena Kyrcz (GP Radostowice),Tomasz Krent (GP Suszec)

Kategoria: Laureaci konkursów przedmiotowych  
i olimpiad

SZKOŁY PODSTAWOWE 
SP Suszec: Kamil Gajczak, Katarzyna Urynowicz, Anna Mrukwa, 
Marek Urynowicz
Opiekunowie: Blandyna Godowska, Daromiła Faruga, Anna Szo-
pa, Anna Hoinkis
SP Kobielice: Weronika Masny, Katarzyna Ficek, Martyna Ficek
Opiekun: Anna Wojciech
SP Radostowice: Julia Kudła 
Opiekun: Katarzyna Kurtok 

GIMNAZJA
Gimnazjum Suszec: Fryderyk Muras, Tomasz Krent, Katarzyna 
Walewska, Rafał Pustelnik, Monika Wójcik
Opiekunowie: Joanna Nurek, Justyna Urbaniec
Gimnazjum Kryry: Dominika Kojzar, Martyna Górka, Mariola 
Świerkot
Opiekunowie: Dominika Gruszka, Jolanta Prządka, Agnieszka 
Spyra
Gimnazjum Radostowice: Adrianna Biela, Tomasz Indeka, Dorota 
Kumor, Martyna Mrozik, Kamil Widera
Opiekun: Alicja Pietras

Kategoria: Zespół szkolny

SZKOŁY PODSTAWOWE 
SP SUSZEC: Chór „Parole Melodiche” (opiekun Alicja Pastuszka  
– Koczar)
SP KOBIELICE: Grupa dzieci przedszkolnych (opiekunowie: Barbara 
Garus, Aleksandra Gadowska)
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SUSZCU: Grupa dzieci przedszkolnych 
(zajęcie II miejsca w Powiatowym w Przeglądzie Jasełek oraz III miej-
sca w Festiwalu Pieśni i Piosenek Śląskich) 
Opiekunowie: Alicja Kurzyca, Krystyna Helik, J. Spyra
ZSP MIZERÓW: zespół szkolny: Tomasz Kuśnierz, Szymon Grabow-
ski, Nikola Jankowska (opiekun: Beata Kukla) - II miejsce  
w powiecie w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
SP RADOSTOWICE: chór szkolny (opiekun: Katarzyna Machnik) 

GIMNAZJA 
GP SUSZEC: Chór „Parole Melodiche” (opiekun: Alicja Pastuszka  
– Koczar).
GP KRYRY: Zespół teatralny „Pinezka” (opiekun: Jolanta Prządka).

Kategoria: Zespoły i drużyny sportowe

SZKOŁY PODSTAWOWE 
SP SUSZEC: drużyna turnieju gier i zabaw (II miejsce w półfinale woje-
wódzkim Turnieju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych) - opiekunowie: 
Renata Kuś, Mariola Jakacka, Jolanta Pastuszka, Zofia Hrynie-
wicz; 
zespół sportowy – chłopcy (III miejsce w rejonowych zawodach 
czwórboju LA) - opiekunowie: Marcin Weideman, Aleksandra Pala 
oraz indywidualnie Krzysztof Koczar (I miejsce w Mistrzostwach 
Śląska Młodzików na 100 m i skok w dal), Agata Paszek (II miejsce 
w Mistrzostwach Śląska Młodziczek w tenisie stołowym)
ZSP KRYRY: drużyna dziewcząt (kl. V i VI, III miejsce w zawodach 
powiatowych z piłki koszykowej, III miejsce w zawodach powiatowych 
z piłki siatkowej); indywidualnie Łukasz Jatczak (I miejsce w Mistrzo-
stwach Śląska Młodzików – bieg 1000 m) – opiekun Donata Dziech
SP RADOSTOWICE: Drużyna sportowa dziewcząt: Kinga Krawczyk, 
Patrycja Senczek, Adrianna Wydra (II miejsce w rejonowych zawo-
dach tenisa stołowego) - opiekun G. Dąbrowska

GIMNAZJA
GP SUSZEC – drużyny sportowe - biegi przełajowe - sztafety, piłka 
koszykowa dziewcząt, piłka nożna chłopców, piłka plażowa dziewcząt  
i chłopców - (opiekunowie: Artur Zemlak, Mieczysław Jacak).
GP KRYRY - drużyna piłki plażowej dziewcząt i chłopców (opiekun: 
Katarzyna Kosińska; uczestnicy Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym: Marek Brzozowski, Szymon Ptasiński, Tomasz Szymo-
szek, Jakub Kukuczka - opiekun: Piotr Knapek
GP RADOSTOWICE - drużyna tenisa stołowego chłopców ( Jacek Rus, 
Mateusz Spiałek, Tomasz Wyrobek – opiekun Dorota Kolon,  
Alan Ostrowski - I miejsce w Mistrzostwach Śląska Juniorów Młod-
szych w badmintonie

Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli: 
Anna Wojciech – SP Kobielice, Donata Dziech – ZSP Kryry,   
Anna Gronowska – SP Suszec, Katarzyna Kurtok – SP Radostowice, 
Renata Sekta – SP Kobielice, Barbara Garus – SP Kobielice,  
Joanna Nurek – Gimnazjum Suszec, Justyna Urbaniec – Gimnazjum 
Suszec, Alicja Pietras – Gimnazjum Radostowice, Dominika Gruszka 
– Gimnazjum Kryry, Magdalena Merkel – dyrektor ZSP Rudziczka,  
Renata Zając – dyrektor Gimnazjum Suszec,  Agata Szlachta – Przed-
szkole Radostowice, Elżbieta Kubacka – Przedszkole Suszec,  
Alicja Kurzyca – Przedszkole Suszec, Aneta Okularczyk – ZSP Mize-
rów, Róża Smorzik – ZSP Rudziczka, Renata Kuś – SP Suszec

Najlepsi uczniowie i sportowcy  
w roku szkolnym 2012/2013

Nagrodę dla chóru „Parole Melodiche” odbiera Alicja Pastuszka-Koczarzd
j. 

bs zd
j. 

bs
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Dwa etapy projektu 
„Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”

Gmina Suszec rozpoczęła realizację drugiego etapu 
projektu „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”. 

Pierwszy etap projektu skierowany był do dzieci w wieku 3 i 4 lat, 
dla których utworzono dodatkowe miejsca w dwóch oddziałach przed-
szkola zamiejscowego w Suszcu, zapewniając tym samym ich udział  
w edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem projektu było zwiększenie 
dostępu dzieci do edukacji, które pozostawały na liście dzieci nieprzyję-
tych do przedszkola macierzystego. W realizowanym projekcie uczest-
niczą nadal te dzieci - obecnie czterolatki, które rozpoczynały swoją 
przygodę z przedszkolem w wieku 3 lat. 

Z dniem 2 września 2013 r. do grupy dołączyło 8 nowych dzieci  
– są to trzylatki, którym zapewniono udział w edukacji wczesnoszkol-
nej. Podobnie jak w I etapie, do przedszkola przyjęto 50 dzieci, po 25 
dzieci w grupie. Ośmioro dzieci, które osiągnęły wiek 5 lat przeszło do 
macierzystego oddziału przedszkolnego w Suszcu.   

Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, rozpoczęły swoją wielką 
przygodę z przedszkolem od pasowania na przedszkolaka. Pasowania 
dokonała Pani Dyrektor, a każde dziecko otrzymało pamiątkowy dy-
plom. Nowe dzieci otrzymają dyplomy podczas uroczystości specjalnie 
przygotowanej na tę okoliczność.

Tak jak w I edycji projektu, dzieci w II etapie również uczestniczą  
w zajęciach podstawy programowej, gdzie prowadzona jest praca 
dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza. Realizowany program 
obejmuje nie tylko rozwój psychomotoryczny dzieci, ale również ich 
wszechstronny rozwój intelektualny.  

Obu grupom aktywnie pomagają panie, pełniące rolę pomocy 
nauczyciela. Panie szykują maluszkom posiłki, pomagają na spacerach,  
a także uczestniczą we wspólnych zabawach i uroczystościach.

W ramach zajęć, u dzieci rozwijane są takie cechy charakteru, jak: 
dobroć, empatia, zaradność i samodzielność. Wychowankowie w gru-
pie, uczą się współdziałania, współpracy i okazywania sobie wzajemnej 
pomocy oraz szacunku. Twórcze prace plastyczne i techniczne pozwalają 
przedszkolakom na ich rozwój kreatywności. Zajęcia muzyczne i rytmi-
ka rozwijają w nich natomiast zdolności psychoruchowe, co ułatwia 
nawiązywanie współpracy i eliminuje lęk przed większą publicznością. 

Dzieci, które aktywnie uczestniczą w projekcie, wykorzystują  
w swoich zajęciach różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki, 
sprzęt sportowy i inne. Przedszkolaki korzystają w pełni z materiałów 
plastycznych, edukacyjnych klocków, piłek sensorycznych, kącików 
tematycznych, mat do ćwiczeń i wielu innych. 

Obie grupy mają też do dyspozycji tablice interaktywne i telewizory  
z odtwarzaczem płyt DVD. Mogą na nich oglądać bajeczki, słuchać ich 
oraz wykorzystywać jako pomoc dydaktyczną. Dzieci z grupy 9 - godzin-

nej, po zjedzonym obiadku, mogą bezpiecznie odpoczywać na specjalnie 
przygotowanych dla nich leżaczkach. 

W okresie wakacji przedszkole „unijne” było również otwarte dla 
tych dzieci, których rodzice potwierdzili ich obecność. Była to mniejsza 
grupa, którą opiekowały się panie z obydwu przedszkoli. Czas wakacji 
to także czas urlopów, więc panie wymieniały się przy pełnieniu dyżu-
rów letnich. Zajęcia były organizowane dla dzieciaków tak, aby się nie 
nudziły, dlatego dużo korzystały ze spacerów i z pobytu na świeżym 
powietrzu. Po wakacjach dzieci powróciły już do normalnych zajęć, które 
przewiduje realizacja podstawy programowej.  

Realizowany projekt zakłada przygotowanie przy współudziale 
Gminy Suszec placu zabaw z atestem, który ma istnieć przy przedszkolu.  
Z dniem 13 września 2013 r., na placu stanęły między innymi: zjeż-
dżalnie, pomosty, huśtawki, zabawki sprężynowe zapewniając dzieciom 
bezpieczną i przyjemną zabawę. Pozostaje tylko położenie bezpiecznej 
nawierzchni oraz ogrodzenie placu.                  

W drugim etapie swojej realizacji, projekt zakłada dalsze objęcie po-
mocą edukacyjną rodziców dzieci uczęszczających do nowych oddziałów 
przedszkola w Suszcu w zakresie wiedzy związanej z ich wychowywa-
niem. Przygotowane w I edycji warsztaty dla obu grup przebiegały pod 
hasłem: „Od stereotypów i uprzedzeń do harmonijnego rozwoju – jak 
wykorzystać potencjał dziecka”. Miały one służyć ukazaniu negatywnych 
skutków stereotypizacji i uprzedzeń w wychowaniu. 

Drugi etap przewiduje przeprowadzenie takich samych warsztatów 
dla rodziców nowo przyjętych dzieci oraz Rodziców, którzy nie mogli 
wziąć udziału w warsztatach organizowanych w I etapie projektu.

Opracowała: Anna Żelazko
Koordynator ds. rozliczeń i monitoringu 

Suszec, 10.10.2013 r.

Jesienne decoupage
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zaprasza na warsztaty de-

coupage, które poprowadzi BARBARA SZWEDA z Radostowic. Zajęcia 
odbywać się będą w czwartki w godz. 17:00 – 19:00. 21 listopada będą 
wykonywane broszki metodą filcowania na mokro, a 5 grudnia  – za-
wieszki na okno z motywem świątecznym. Do uczestnictwa zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych. Zapisy w bibliotece lub pod numerem tel. 
32/4488692.

5-godzinną grupą „Biedronek” opiekuje się Ewelina Kocurek.  
Dzieci wraz z panią uczestniczą we wspólnym czytaniu bajki

   9-godzinną grupą „Krasnoludków” opiekują się Dorota Kolarczyk  
i Anita Kurzac. Przedszkolaki uwielbiają przebierać się  

i udawać postaci z czytanych bajek
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OGŁOSZENIA      Nowiny Suszeckiej Gminy

 Wędkarz wpadł do wody
28 września, na terenie ośrodka ”Gwaruś” miało miejsce niebezpieczne 
zdarzenie. Do wody wpadł 42 - letni wędkarz. Mężczyznę wyciągnęli 
z wody świadkowie zdarzenia. Był nieprzytomny. Pomocy na miejscu 
udzielili mu ratownicy WPR. Mężczyzna został przewieziony do szpitala 
w Pszczynie.

Włamanie w Suszcu
Nieznany sprawca po wyłamaniu drzwi wejściowych włamał się do 
domu jednorodzinnego. Skradł laptopa i pieniądze. Do kradzieży doszło 
25 września o godz. 8:15 na ul. Deszczowej w Suszcu.  

Po pijaku na rowerze
Policjanci zatrzymali 35-latka z Kryr, który kierował rowerem po  wypi-
ciu alkoholu. Mężczyzna miał 3,5 promila. Zdarzenie miało miejsce 17 
października o 9:55 na ul. Wyzwolenia w Kryrach. 

Skradziono motorower 
W godzinach porannych, 12 października na ul. Lipki w Mizerowie 
nieznany sprawca skradł motorower piaggio tec. Straty właściciela to  
około 2 tys. złotych.

KRONIKA POLICYJNA

Chroń dziecko przed sepsą!

Opłaty za gospodarowanie odpadami 

NZOZ Remedium w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 za-
prasza na bezpłatne szczepienia przeciwko meningokokom 
„C”.

Przypominamy, że do końca każdego kwartału należy 
uiszczać wskazane w deklaracjach opłaty za wywóz odpa-
dów komunalnych. 

Badania realizowane są w ramach programu profilaktycznego finan-
sowanego przez gminę Suszec. 

Kradzież w Suszcu
26 października o godz. 11:00, nieustalony sprawca, po uprzednim 
wybiciu szyby, włamał się do pomieszczeń stróżówki przy ul. Barano-
wickiej w Suszcu. Skradł dokumenty osobiste stanowiące własność 64 
- latka z Suszca. 

Koła też kradną
Nieznany sprawca z samochodu marki VW Polo skradł 4 kompletne koła 
na aluminiowych obręczach wartości 1500 złotych. Do kradzieży doszło 
23 października o 22:00 na ul. Lipki w Mizerowie. 

Chciał jechać, a nie powinien 
Policjanci udaremnili dalszą jazdę 24 - latkowi z Suszca, który kierował 
daewoo pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Do zatrzymania mężczyzny doszło 27 października  
o 21:25 na ul. Piaskowej w Suszcu.

Telefony nie działały 
Nieustalony sprawca poprzez kradzież około 900 mb przewodu teleko-
munikacyjnego na ul. Wyzwolenia w Mizerowie spowodował zakłócenia 
w działaniu napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. Miało to miejsce  
23 października o godz. 20:00.

Uwaga na rowery!
23 października o godz. 17:00 doszło do kradzieży w Kobielicach. Nie-
znany sprawca, z parkingu przy kościele, skradł rower marki Rockreder 
wartości 700 złotych na szkodę 42-letniej mieszkanki Kobielic. 

Szczepienia przeznaczone są dla dzieci roczników 2011 i 1999, 
zameldowanych na terenie gminy. Są to dzieci z grup wiekowych  
o podwyższonym ryzyku zachorowania na sepsę meningokokową. 

Szczegółowych informacji udziela punkt szczepień w ośrodku zdro-
wia, w godz. 7:00 – 18:00, tel. 32/ 212 44 18. 

Gmina nie ma obowiązku  wystawiania  imiennego wezwania do za-
płaty 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. 

Stawka opłaty dla mieszkańców segregujących wynosi 8 zł miesięcz-
nie od osoby, natomiast dla mieszkańców niesegregujących wynosi 15 
zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Gminy Suszec: 
Nr 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002. W tytule zaznaczamy: ,,opła-
ta za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości,  
z której są odbierane odpady 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.



Nowiny Suszeckiej Gminy ROZMAITOŚCI

Gabriel
Nie ma Cię już wśród nas
Cierpienia nadszedł czas

Lecz z cierpień szczerych łez
Zakwitnie biały bez

Ta biel to będziesz TY
W koronie cudne sny
Tę miłość którąś miał
Sam Bóg rodzinie dał

Cierpienia nadszedł czas
Bo On lekarzem ran

Nad ranem szepnie Pan

Na śmierć Gabriela 
Gabriela suszecka poetka

Ratujemy i uczymy ratować
W Szkole Podstawowej w Suszcu od kilku lat odbywają 

się regularnie zajęcia dotyczące udzielania pierwszej po-
mocy. 

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

Amerykanie w szkole w Suszcu

POEZJA

W dniach 2, 3 i 5 października w Szkole Podstawowej 
w Suszcu gościła grupa 6 amerykańskich studentów z uni-
wersytetu Minnesota. Uczniowie byli zachyceni.

Byli to: Elliott Johnson, Arianna Driver, Billie Ingalls, Kelly 
Russell, Jordan Reed i Madeleine Nelson. Przez trzy dni studenci 
prowadzili lekcje języka angielskiego dla uczniów klas IV, V i VI. Zajęcia 
były prowadzone w formie gier i zabaw językowych. Była to doskonała 
okazja do zetknięcia się z językiem angielskim w wykonaniu Ameryka-
nów. Wielu uczniów postarało się o autografy amerykańskich nauczy-
cieli. Studenci gościli również w suszeckich domach. Byli zachwyceni 
gościnnością i serdecznością mieszkańców.

Dwie panie: Anna Gronowska, Gabriela Sputek ukończyły kurs 
udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”, organi-
zowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Suszecka szkoła 
otrzymała także zestaw pomocy, na których ćwiczą uczniowie (fantomy, 
podręczniki, filmy, prezentacje).

16 października szkoła z Suszca wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji udzielania pierwszej pomocy organizowanej przez WOŚP. W akcji 
ustanowienia światowego rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążenio-
wo – oddechowej wzięło udział ponad 1 tys. instytucji z całego kraju,  
w tym ponad 77 tys. uczestników). Akcja rozegrała się w całym kraju 
o tej samej godzinie.

To szansa na przypomnienie jak ważna jest umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi.

Wykazy nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości 
wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Suszec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego. W wykazach znajdują się:

- nieruchomość rolna, położona w Kobielicach w rejonie Pańskich Pól,
- nieruchomość położona na terenach przemysłowych oraz terenach 

zagospodarowania mas skalnych i ziemnych, zlokalizowana w Rudziczce 
pod składowiskiem skały płonej oraz w rejonie zakładu głównego KWK 
„Krupiński”. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec  
pok. nr 1A – tel. (32) 4493073 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl.
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SPORT       Nowiny Suszeckiej Gminy

Mikołajkowy Turniej  
Tenisa Stołowego

Hala sportowa za darmo

Listopadowe turnieje  
halowej piłki nożnej

Instruktor na siłowni

Liga Futsalu  
- przyjdź na halę!

Zapraszamy na salkę fitness

GZOiS zaprasza na kolejny Mikołajkowy Turniej Tenisa 
Stołowego, który odbędzie się 7 grudnia. 

GZOiS Suszec zaprasza dzieci i młodzież z terenu gmi-
ny Suszec do bezpłatnego skorzystania z hali sportowej  
w Suszcu w każdą niedzielę. 

Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, zaprasza klu-
by piłkarskie z terenu gminy Suszec oraz okolic na halowe 
turnieje piłkarskie:

W każdy czwartek w godz.17:00 – 20:00, ćwiczącym  
na siłowni w hali sportowej w Suszcu udziela porad instruk-
tor kulturystyki Radosław Krzyżanowski.

Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, Powiatowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz Goczałkowicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłaszają nabór do zimowych 
rozgrywek Ligi Futsalu Pszczyna – Suszec - Goczałkowice.

Chcesz spalić zbędny tłuszczyk? Poprawić kondycję? 
Wzmocnić układ krążenia? Przyspieszyć metabolizm? 

W turnieju może wziąć udział każdy, bez względu na kategorię 
wiekową i umiejętności. Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
czekają jak zawsze drobne, ale atrakcyjne nagrody. Natomiast każdy 
uczestnik kategorii młodzieżowej otrzymuje pamiątkowy medal. Szcze-
gółowy wykaz wraz z harmonogramem i podziałem na kategorie na 
stronie www.hala-suszec.pl i na plakatach.

Podobnie jak w poprzednich latach, hala zostaje udostępniona na 
piłkę siatkową, piłkę nożną i tenis stołowy. Hala będzie do dyspozycji 
w godz. 16:00 - 19:00.

Podział na grupy:

- godz. 16:00 - 17:30 – uczniowie szkół podstawowych - 3/4 hali, 
piłka nożna,

- godz. 16:00 - 17:30 – młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna  
i studenci- 1/4 hali, piłka siatkowa,

- godz. 17:30 - 19:00 – młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna  
i studenci - cała hala, piłka nożna,

- godz. 16:00 - 19:00 – tenis stołowy.
Aby wziąć udział w zajęciach, należy posiadać strój sportowy, buty 

zmienne oraz legitymację szkolną lub studencką. Należy też stosować się 
do zaleceń opiekuna, który będzie pełnił dyżur na zajęciach.

Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków 
(rocznik 2003 i młodsi) 
11 listopada, godz. 10:00 – 14:00, Hala Sportowa Suszec,
Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Starszych 
(rocznik 2000/1999) 
17 listopada, godz. 10:00 – 14:00, Hala Sportowa Suszec,
Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Młodszych 
(rocznik 2001 i młodsi) 
23 listopada, godz. 9:00 – 13:00, Hala Sportowa Suszec,
Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych 
(rocznik 1997 i młodsi) 
24 listopada, godz. 10:00 – 14:00, Hala Sportowa Suszec.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na: mk@hala-suszec.pl.

Wicemistrz Śląska w kulturystyce pomaga układać plan treningowy 
początkującym i średnio zawansowanym kulturystom oraz doradza, jak 
prawidłowo przeprowadzić jednostkę treningową. Zainteresowanym 
udziela także wskazówek dotyczących właściwego odżywiania, co jest 
bardzo istotnym elementem uprawiania sportu. 

Sympatyków ćwiczeń siłowych zachęcamy do skorzystania z obecno-
ści mistrza i możliwości uzyskania fachowej porady.

Drużyny, w zależności od ilości, zostaną podzielone na trzy lub 
cztery klasy rozgrywkowe. Liczba miejsc jest ograniczona. Zespoły, które 
startowały w lidze w poprzednim sezonie, muszą wysłać maila z potwier-
dzeniem udziału w rozgrywkach.

Prawidłowe zgłoszenie/potwierdzenie udziału powinno zawierać:
* nazwę drużyny, 
* miejscowość, w której znajduje się siedziba drużyny,
* osobę do kontaktu,
* telefon kontaktowy.

Zgłoszenia należy wysyłać na: sport@posir.pszczyna.pl do 31 
października. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 listopada w hali 
sportowej w Pszczynie. Rozgrywki będą się odbywać na trzech halach:  
w Suszcu (przy ulicy Szkolnej), Pszczynie (ul. Zamenhofa) i Goczałkowi-
cach (ul. Powstańców Śląskich).

Dodatkowe informacje: tel. 665-736-645 lub 501 582 591.

Zapraszamy do salki fitness w hali sportowej w Suszcu na grupowy 
trening na profesjonalnych bieżniach, rowerkach i orbitreku. Od 14 
października zajęcia prowadzone są z instruktorem. Ćwiczenia, głównie  
z wykorzystaniem treningu interwałowego, dostosowane są do możli-
wości osób ćwiczących.

 Trening interwałowy polega na tym, że na zmianę ćwiczy się  
z wyższą i niższą intensywnością.

 Główne zalety treningu:

- trening trwa około 50 minut, 
więc jest idealny dla osób ma-
jących mało czasu,

- przyspiesza metabolizm do  
24 h po treningu,

- poprawia wydolność,

- nieustanna zmiana tempa 
sprawia, że trening nie jest 
monotonny.

Zapraszamy w każdy poniedziałek i środę na godzinę: 18:00 i 19:00. 
Zapisy w hali sportowej w Suszcu, tel. (32) 449-11-14.
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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 zajęcia w każdy  

pon. od godz.14:00 - 18:00.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 2124491.

Ognisko 
Muzyczne 

działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suszcu

ANDRZEJKI 
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY!

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.

Impreza odbędzie się  
30 listopada 2013 r.  

o godzinie 19:00 w sali wido-
wiskowej GOK.

Cena biletu wynosi  
60 zł/os.  

(sprzedaż w biurze GOK  
od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:30 do 19:30).


