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Festyn z motocyklami w Radostowicach

czytaj na str. 8

Plac zabaw 
z dziecięcych marzeń

czytaj na str. 7

RAZ DWA TRZY w Suszcu!

O koncercie, który odbędzie się 13 października w GOK w Suszcu, 
czytaj we wkładce.
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Nowiny Suszeckiej Gminy INFORMACJE

Sławomir Kowalskikandydat do sejmu

Docenić wartość pracy. Każdego.
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Powiat pszczyński, w tym gmina Suszec, przez wiele lat były niedoinwestowane. Przełom nastąpił dopiero w ostatnich pięciu latach. Również dzięki mojemu 
zaangażowaniu udało się nadrobić wieloletnie zaległości m.in. w budowie dróg, infrastrukturze sportowej i turystycznej. Od początku mojej kadencji uważałem 
bowiem, że inwestycje o takim właśnie charakterze sprzyjają rozwojowi gospodarczemu samorządów, a jednocześnie na co dzień służą społeczności lokalnej.

Z sukcesem zabiegałem m.in. o budowę przejazdu pod linią kolejową w ciągu ulicy Bielskiej w Pszczynie. Otwarcie tunelu zdecydowanie poprawiło  
komfort jazdy. Z kolei dzięki środkom finansowym pochodzącym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, potocznie zwanych „schetynówkami”, 
zmodernizowaliśmy wiele dróg powiatowych i gminnych na ziemi pszczyńskiej, wybudowano sporo chodników. 

Również w Państwa gminie możemy zaobserwować dobre rezultaty naszej pracy. Pełną parą idą roboty przy przebudowie ul. Pszczyńskiej (DW935).  
Ta od wielu lat oczekiwana przez Państwa inwestycja jest zwieńczeniem starań wójta Mariana Pawlasa, byłego wicemarszałka województwa śląskiego Piotra 
Spyry oraz moich. Jest też wzorcowym przykładem współpracy samorządu gminnego z Urzędem Marszałkowskim.

Nie bez znaczenia dla ruchu samochodowego w całym powiecie pszczyńskim jest projekt budowy północnej obwodnicy Pszczyny, który udało nam się 
doprowadzić do szczęśliwego końca. Jeszcze w tym roku powinny ruszyć prace przy budowie bezkolizyjnego węzła drogowego z krajową „jedynką”-obwodnicy 
Pszczyny. Dla Gminy Suszec będzie to kolejne otwarcie komunikacyjne wzmacniające potencjał inwestycyjny Gminy.

Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych mieszkańcach naszej „małej ojczyzny”. W ramach rządowego projektu „Moje boisko - Orlik 2012” powstają boiska 
na miarę XXI wieku. Podobnie są budowane w całym kraju i w Waszej Gminie place zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. 

Jeśli Państwo dacie mi szansę kontynuować pracę parlamentarzysty w następnej kadencji, to zapewniam, że zarówno gmina Suszec, która z dużym sukce-
sem zaprezentowała swój potencjał gospodarczy i organizacyjny podczas ostatnich dożynek gminno-powiatowych w Kobielicach, jak i pozostałe samorządy 
powiatu pszczyńskiego, mogą liczyć na moje pełne wsparcie przy realizacji swoich planów. Zdobyte dotychczas doświadczenie w pracy samorządowej i Senacie 
jestem pewien, że przyniosła jeszcze lepsze owoce. 

Jednak szybki rozwój gospodarczy i industrializacja niosą za sobą 
niszczenie środowiska i uciążliwości dla życia, próby oszczędności 
na jego ochronie nie da się nie zauważyć i doświadczyć na każdym 
kroku. W wielu przypadkach ze względu na fałszywie pojętą trudną 
sytuację materialną potrzeby ochrony schodzą na drugi plan. Wiele 
grup społecznych dąży do poprawy materialnego poziomu życia 
swojego i swoich dzieci, który najłatwiej jest osiągnąć przez ekspansję 
i degradację środowiska. Statystyki wskazują na znaczne pogorszenie 
się przede wszystkim zdrowia ludzi mieszkających w zdegradowanych 
rejonach, co prowadzi do jeszcze większego pogorszenia sytuacji nie 
tylko materialnej ale i życiowej, bo ratowanie zdrowia kosztuje i to 
sporo. Doświadczamy tego szczególnie w obecnym okresie, a środków 
niestety nie przybędzie, bo nikt nie ma czarodziejskiej różdżki na ich 
wzrost. Jest to problem całego świata. O wiele taniej jest zapobiec niż 
leczyć, a kluczowe znaczenie ma w tym środowisko.

Jednak powinniśmy sobie uświadomić, że jesteśmy częścią ekosys-
temu i nie da się tego oszukać, zagłuszyć bo w ten sposób skazujemy 
siebie na niechybną zagładę. Rozwój zamienia się w regres i zagładę, 
co dla świata staje się coraz to bardziej realne. Człowiek ze środowiska 
nie może wiecznie brać. Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać 
do przeciwdziałania degradacji ziemi.

Większość z nas ma zakodowane intuicyjnie, że na pytanie dotyczące 
ochrony i rozwoju środowiska odpowiada, że nie należy dopuszczać 

Ekosystem woła o ratunek
Wszyscy chcą żyć w czystym środowisku, korzystać z 

zasobów przyrody, krajobrazu, czystych gór, rzek, jezior, 
potoków, zielonych lasów pełnych zwierzyny itd.

do jego degradacji, ale również odpowie, że należy dbać o niezbędny 
rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury itd. Dlatego we wszystkich 
krajach, społeczeństwach trzeba szukać równowagi tzw. zrównoważo-
nego rozwoju i traktować te sprawy  z najwyższą powagą. W naszym 
kraju takie działania przewiduje konstytucja RP oraz wiele innych 
ustaw. Oprócz zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju dla 
ochrony środowiska, bardzo duże znaczenie ma przeciwdziałanie 
zwykłemu wandalizmowi, niszczeniu środowiska przez poszczególnych 
obywateli, których czyny w wielu przypadkach przekraczają znamiona 
wykroczeń a w ujęciu globalnym są wręcz przestępstwami, natomiast  
w ujęciu ludzkim głęboko niemoralnymi. Ludzie, którzy z krzykami chcą 
zastopować GMO, często co widać z obserwacji bezmyślnie postępują  
z naturą. Głupota czy coś więcej? Przykład wypalania traw i innych części 
zielonych, proceder typowo Polski, który nie znajduje uzasadnienia ani 
rolniczego ani przyrodniczego, co potwornie niszczy faunę i florę oraz 
zanieczyszcza powietrze. 

Idee ochrony środowiska sięgają XIX wieku będąc reakcją na dyna-
miczny proces rozwoju, który wtedy się rozpoczął. Jednak podejście 
do tego tematu, które wtedy prezentowano było słabo i nieskutecznie. 
Doprowadziło do tego, że w ostatnich latach trzeba nadganiać utracony 
czas. A że jest bardzo źle zaczynają nam to pokazywać i uzmysławiać 
różne anomalia pogodowe, kataklizmy. Z tym gorzkim dziedzictwem 
historii, w którym sprawy środowiska miały marginalne znaczenie, 
musimy się zmierzyć.

Nie możemy dopuścić aby nic nie robiąc, albo mało robiąc ziemia 
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stała się martwą, bo po co nam wszystkie osiągnięcia skoro zabraknie 
życia. Nie może się nam wydawać, że ciągle wszystko jest jak dawniej, 
że nic się nie zmienia. Musimy sobie uświadomić, że przyrody nie da się 
oszukać, konieczna jest ciągła ewolucja myślenia o ochronie środowiska. 
Do zrobienia jest sporo, również w naszej Gminie, Powiecie, Wojewódz-
twie, Kraju. Oczywiście wymaga to zaangażowania olbrzymich środków 
finansowych, ale również solidarnego wspólnego działania wszystkich 
mieszkańców, zgody społecznej w zwyciężeniu problemu, jeśli chcemy, 
żeby życie po nas nie zamarło, to innego wyjścia nie ma. Człowiek ze 
środowiska nie może brać wszystkiego czego chce. Znaleźliśmy się  
w Europie w takiej sytuacji, że sankcje prawne będą coraz surowsze  
i że z roku na rok będą się zaostrzać, bo jak pokazuje życie, jedynie tą 
drogą można osiągnąć cel. Będzie coraz mniej pobłażania. Ale czy oto 
chodzi? Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska należy do czołówki 
krajów, które niestety mają duży udział w niechlubnych statystykach 
dotyczących środowiska. A Polska to przecież my mieszkańcy naszych 
małych ojczyzn, gmin, powiatów, województw itd. Jednak jestem 
głęboko przekonany, że tak ważny problem dla nas wszystkich będzie  
w najbliższym czasie rozwiązany, tym bardziej, że oprócz środków 
unijnych w Polsce bardzo istotne znaczenie dla tworzenia podstaw 
finansowych i nie tylko ochrony środowiska mają działające bardzo 
dobrze Narodowe, a w szczególności Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze te za pomocą wyspecjalizowanej kadry pracowników nie 
tylko pomagają gminom rozwiązywać problemy finansowe, ale rów-
nież służą poradą, edukacją w kierunku ekologii oraz rozwiązują wiele 
podobnych problemów. Obserwuje się w ostatnich latach również duże 
zaangażowanie i współpracę z samorządami nad tworzeniem nowych 

ustaw ze strony Ministra Środowiska.
 To cieszy, bo pozwala mieć głęboką nadzieję, że problemy śmieci  

i ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, hałasu itd. powin-
ny w najbliższym czasie znaleźć rozwiązane i ulec znacznej poprawie, 
że gminy z tym problemem nie zostaną same. Goszcząc ostatnio  
w Gminie przedstawiciela Ministerstwa Środowiska Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Bernarda Błaszczyka, omawialiśmy wiele z tych spraw. 
Bardzo ważna dla naszych mieszkańców w gminie będzie nowa ustawa 
śmieciowa wręcz rewolucyjna, która pozwoli raz na zawsze zlikwidować 
z krajobrazu dzikie wysypiska i oczyścić znacznie atmosferę i powietrze. 
Pozwoli odetchnąć naszej matce – Ziemi.

Nasze inicjatywy, działania pokazują, że jesteśmy coraz bardziej 
skuteczni w działaniu, potrafimy również współpracować, żeby razem 
rozwiązywać problemy, których skala wykracza poza granice i możli-
wości gmin i powiatów. Dobrze się dzieje, że Narodowe i Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęły się tematu 
dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, tam gdzie nie 
dociera kanalizacja zbiorcza. Dofinansowywane są również kolektory 
słoneczne, niska emisja, źródła odnawialne itd. Teraz bardzo wiele 
zależy od nas. Społeczeństwa zachodnie, które osiągnęły wysoki sto-
pień specjalizacji w tej dziedzinie też są ciągle edukowane, bo tam z tą 
świadomością nie bywało i nie bywa najlepiej u niektórych obywateli. 
Są zmuszane wręcz finansowo do rygorystycznego przestrzegania praw 
przyrody a sankcje są o wiele większe niż u nas. Wspólnym działaniem, 
mądrym postępowaniem wierzę, że osiągniemy wymarzony cel szybciej 
niż oni, bo jako naród w pewnych okresach potrafimy się mobilizo-
wać. Nasze symbioza z Matką Ziemią będzie rzeczywista. Bo o to nam 
wszystkim chodzi.

Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Ekosystem woła o ratunek cd. ze strony 2



Nowiny Suszeckiej Gminy LUDZIE I WYDARZENIA

Dyskutowano na temat problemów związanych z ochroną środo-
wiska, poruszono kwestie budowy kanalizacji na terenach wiejskich 
oraz gospodarki śmieciowej. Spotkanie pozwoliło zasięgnąć opinii 
w sprawie źródeł pozyskiwania środków na planowane w gminie 
inwestycje. To bardzo ważna sprawa, bo naszą gminę w najbliż-
szym czasie oprócz rozbudowywania sieci kanalizacji czeka budowa 
oczyszczalni ścieków oraz opracowanie programu i dofinansowania 
oczyszczalni przydomowych i wdrożenie gospodarki śmieciowej. 
Poniżej zapis rozmowy, którą udało nam się przeprowadzić z podsekre-
tarzem stanu.  

Nowiny Suszeckiej Gminy: - Czy Ministerstwo Środowiska  będzie 
zabiegać o pozyskanie funduszy na budowę kanalizacji na obszarach 
wiejskich w ramach podziału środków unijnych w latach 2014 – 2020?

Bernard Błaszczyk: - Przede wszystkim należy podkreślić, iż już w obec-
nej perspektywie finansowej Unii Europejskiej obszary wiejskie mogą liczyć 
na znaczne wsparcie przeznaczone na rozwiązanie problemów w obszarze 
gospodarki wodno-ściekowej. Instrumentem bezpośrednio ukierunkowanym 
na wsparcie tego typu inwestycji na terenach wiejskich jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, którego jednym z priorytetów jest poprawa jakości życia 
ludności wiejskiej, w tym zapewnienie podstawowych usług – zaopatrzenia  
w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji 
sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć te 
gminy o charakterze wiejskim, które położone są w aglomeracji kwalifikującej 
się do wsparcia z regionalnego programu operacyjnego lub nawet Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego finansowane są największe 
inwestycje. Z programów operacyjnych mogą być jednak finansowane tylko te 
projekty, które są realizowane na terenie tzw. aglomeracji, czyli obszarów, na 
których z punktu widzenia finansowego i technicznego uzasadniona jest budowa 
sieci kanalizacji zbiorczej. Ze względu na niewielką gęstość zaludnienia budowa 
kanalizacji na obszarach niezurbanizowanych jest często nieopłacalna. Koszty 
takich inwestycji nie kończą się w momencie zakopania w ziemi przysłowiowej 
rury. Niestety bardzo znaczące są również koszty eksploatacyjne – jeżeli do 
sieci podłączonych jest niewielu użytkowników, mogą być one bardzo wysokie. 

NSG: - Alternatywą dla sieci kanalizacyjnej jest budowa np. przy-

O nowym systemie gospodarki odpadami… 
20 września w Urzędzie Gminy w Suszcu odbyło się 

spotkanie wójta Mariana Pawlasa z Podsekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Środowiska Bernardem Błaszczykiem. 

domowych oczyszczalni ścieków.
B.B.: - Osoby, które planują realizację takich oczyszczalni, mogą ubiegać się 

o dofinansowanie ze środków m.in. funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Dla przykładu powiem, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w lipcu tego roku uruchomił program m.in. na dofinanso-
wanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jego głównymi odbiorcami 
są samorządy oraz ich związki. Wystarczy tylko 10 proc. wkładu własnego. 
Resztę przedsięwzięcia dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet programu, którego realizację zaplano-
wano do końca 2015 roku wynosi 300 mln zł, przy czym 150 mln zł zostanie 
przeznaczonych na podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, a 150 
mln zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

NSG: - Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach i obowiązkiem przejęcia przez 
samorządy gospodarki odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środo-
wiska przewiduje nieodpłatne szkolenia dla samorządów.

B.B.: - Resort środowiska planuje wsparcie dla gmin, które pomoże im we 
wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami. Planowanie formy wsparcia 
dla gmin przy wprowadzaniu ustawy, to przede wszystkim informacje, które 
będą pojawiały się na stronie internetowej ministerstwa, w zakładce „Środowi-
sko” i w dziale „Odpady”. Będą to przede wszystkim interpretacje przepisów 
ustawy, plan wdrażania przepisów ustawy oraz inne przydatne wiadomości. 
Planowane jest również wydanie podręcznika dla gmin, który zawierał będzie 
wskazówki dotyczące m.in. przeprowadzania przetargów, podejmowania 
uchwał, przeprowadzania analizy rynku gospodarki odpadami na terenie gminy 
itp. Podjęte zostały starania o sfinansowanie takiego przedsięwzięcia. Oprócz 
podręcznika resort planuje również stworzyć internetowe forum dyskusyjne 
dla pracowników samorządowych, na którym będą oni mogli zadawać pytania 
pracownikom ministerstwa, a także dzielić się swoimi doświadczeniami zwią-
zanymi z wprowadzaniem nowego systemu. Liczymy, że forum będzie dużym 
wsparciem i że wypowiadać się na nim będą również urzędnicy tych gmin, które 
w drodze referendum przejęły obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

NSG: - Wprowadzenie w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku będzie wymagało zatrudnienia dodatkowych pracowni-
ków w gminach. Jakie środki finansowe przewidziano na ten cel?  

B.B.: - W nowym systemie gospodarki odpadami zostaną zabezpieczone 
środki na obsługę administracyjną systemu. Środki te mają pochodzić z opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą wnoszone do gminy 
przez właścicieli nieruchomości. Dlatego gmina najpierw powinna ocenić po-
trzeby, związane z zatrudnieniem nowych pracowników do obsługi systemu, 
a następnie uwzględnić je przy ustalaniu stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Dziękuję za rozmowę.

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich Straży Pożarnych, 

które brały udział w gaszeniu pożaru 
w dniu 8 września na ul. Królówka 

w Suszcu, 
a także dla Zakładu 

Usługowo-Transportowego „Komplex” 
w Suszcu za bezinteresowne użyczenie transportu 

przy sprzątaniu po pożarze 
składają 

Poszkodowani

PODZIĘKOWANIA

Spotkanie w urzędzie było okazją 
do poruszenia ważnych dla naszej gminy spraw.

zd
j. 

U
G



5

     AKTUALNOŚCI      Nowiny Suszeckiej Gminy

Organizatorem imprezy, która odbyła się w niedzielę 4 września, 
był sołtys oraz radny gminy Suszec Józef Klimek. Pomogli mu chętni 
mieszkańcy, członkowie rady sołeckiej oraz osoby skupione wokół klubu 
sportowego, OSP i KGW. 

Dożynki sołeckie to w Kryrach duże wydarzenie. Jest to największa 
impreza sołecka, wymagająca dużego zaangażowania i wielotygodniowych 
przygotowań. Większość prac, jak dekoracje, poczęstunek wykonują tutaj 
mieszkańcy. W tym celu Kryry podzielono na dwie części. Granicą jest ul. 
Wyzwolenia. Każdego roku na mieszkańcach jednej z tych części spoczywa 
obowiązek zorganizowania dożynek. Pośród nich wybierani są również 
starostowie dożynek. W tym roku tę zaszczytną funkcję powierzono Helenie 
i Marianowi Klimkom.

Szczególnym ukłonem kryrzan w kierunku dawnej tradycji jest zbieranie 
się uczestników korowodu w domu gospodarzy dożynek, którzy częstują 
przychodzących ludzi swojskim kołoczem. Gra orkiestra dęta i jest bardzo 
uroczyście.  Inną ważną tradycją, bez których nikt nie wyobraża sobie do-
żynek, jest korowód, który wychodzi z domu starostów dożynek i kieruje 
się do kościoła. W pochodzie jechała bryczka ze starostami, wóz drabiniasty 
z gośćmi, szły panie w strojach ludowych i maszerowały przedszkolaki  
z sierpami i kosami. Nie zabrakło również pięknej korony. Aby ją przygo-
tować, w domu Urszuli Cepok zebrały się kryrzanki i przez wiele godzin 
wykonywały ten ważny element dożynek. 

Po mszy korowód przeszedł jeszcze na boisko klubu piłkarskiego, gdzie 
odbyła się część artystyczna dożynek.  Wspaniałą zabawę zapewniali wyko-
nawcy prezentujący się na scenie, jak również rada sołecka, koło gospodyń 

Festyn dożynkowy 
Szczęście dopisało organizatorom tegorocznego festy-

nu dożynkowego, który odbył się w Kryrach na początku 
września. Dopisali ludzie, ale przede wszystkim pogoda, od 
której, jak wiadomo, zależy połowa sukcesu każdej imprezy 
plenerowej.

Podziękowanie
Sołtys Kryr Józef Klimek serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom 

za pomoc w organizacji dożynek. Słowa wdzięczności kierowane są 
również do sponsorów, którymi byli: Grażyna i Szczepan Polokowie, 
Krystyna i Czesław Wojtasowie, Anna Skapczyk, Natalia i Józef Bielowie, 
Józef Rozmus, Tadeusz Paździor oraz Maria i Piotr Polakowie.       

i pomagający w sprawnym przebiegu imprezy mieszkańcy. 
Dzieci nie miały prawa sie nudzić, gdyż zapewniono im liczne atrakcje. 

Były dmuchańce, olbrzymie kule, w których można było turlać się po trawie 
oraz prawdziwe konie. Miłośnicy konnych przejażdżek mogli poczuć się 
jak prawdziwi jeźdźcy dosiadając dostojne wierzchowce, które na festyn 
przywiozły Paulina i Jadwiga Gruszka. – Znakomita impreza – przyznaje 
Ewa Kumor z Suszca. – Córka hasała już w kuli, a teraz przyszłyśmy na konie.

- Trzeba pochwalić sołtysa, bo naprawdę się spisał – mówiła Janina 
Borówka, która przyjechała tutaj z Warszowic. – Jestem tutaj po raz drugi  
i jestem zachwycona organizacją tego festynu.

- Sam nic bym nie wskórał – tłumaczy sołtys. – Dożynki się udały, bo 
wszyscy mi pomogli. 

Panie z KGW upiekły 24 blachy kołocza, Jerzy Stebel ugotował 250 
litrów grochówki, a wkład mięsny do niej ufundował starosta dożynek. 
Maria i Piotr Polakowie podarowali 100 kilogramów ogórków, które na 
festyn zakisiły miejscowe gospodynie. 40 bochenków chleba podarował 
Józef Biela, produkty na smalec – Józef Rozmus i Tadeusz Paździor, 
gospodynie zrobiły 20 kilogramów smalcu, którym na dożynkach zajadali 
się mieszkańcy.

Było co zjeść, była muzyka, były tańce, no i dopisała pogoda – nie było 
innego wyjścia festyn musiał się udać!  bs

W podanym wyżej terminie autobus linii 308 będzie kursowały ob-
jazdem od przystanku "Rudziczka Bar" przy ul. Pszczyńskiej, następnie 
pojedzie ul. Woszczycką, Szkolną, Napieralskiego aż do ul. Pszczyńskiej 
– przystanku "Suszec II" i dalej po trasie. Z obsługi zostaje wyłączony 
przystanek "Rudziczka Sklep". Przy ul. Napieralskiego w Rudziczce w ob-
rębie skrzyżowania z ul. Pszczyńską powstanie tzw. przystanek objazdowy, 
zamienny za wyłączony z obsługi linii 308 przystanek "Rudziczka Sklep".

Zmiana kursu 
autobusu 308

Wójt Gminy Suszec informuje, że w dniach 21 września do 
31 października wprowadzony zostanie w Rudziczce objazd 
dla linii 308. Zmiany dotyczą autobusów zatrzymujących się na 
przystanku "Rudziczka Szkoła" w dni robocze nauki szkolnej.

Jedną z atrakcji festynu były konie.

Wystrojone przedszkolaki podobały się wszystkim.

Starostowie dożynek w czasie obrzędu poświęcenia chleba.
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Wyłonienie zwycięzców było nie lada wyzwaniem dla jury w składzie: 
Krzysztof Łapka, Bartosz Wyrobek i Dawid Musiolik. Ostatecznie nagro-
dzony 4 osoby:

I MIEJSCE -  Stanisław Pindera (Starachowice)
II MIEJSCE – Borys Mozyrko  (Warszawa)
III MIEJSCE -  Adam Falkowski (Bielsk – Podlaski)
Wyróżnienie: Ela Komarzyńska 
Wręczenie nagród odbędzie się 25 października podczas Śląskie-

go Wieczoru Poetyckiego połączonego z wernisażem fotograficznym, 
w ramach II Suszeckiej Jesieni Kulturalnej. Wieczorek rozpocznie się 
o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Suszcu.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy  do udziału w przyszłorocznym konkursie.

10 września Chór „Pogodna Jesień”, Regionalny Zespół Śpiewaczy „Ra-
dostowianki oraz Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie” reprezentowały naszą 
gminę w XIV Regionalnym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Bieruń 
2011 r. Natomiast 18 września odbył się finał I Ogólnopolskiego Przeglądu 
Śpiewaków i Zespołów Ludowych "Złoty Talizman". W przeglądzie udział 
wzięło w sumie 14 zespołów oraz 3 solistów. Mamy zaszczyt powiadomić, 
iż Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki” po raz kolejny okazał się 
niepokonany. Nasze Panie zdobyły I miejsce. To już kolejny tegoroczny 
sukces na koncie zespołu. Serdecznie gratulujemy!

Zajęcia, na które wciąż są jeszcze miejsca, to:
- Angielski dla gimnazjalistów – poniedziałki, 16.30 – 18.00, koszt: 

50 zł/miesiąc, GOK
- Angielski dla maturzystów – środy, 18.45 – 20.15, koszt: 50 zł/

miesiąc, GOK
- Kuglarstwo dla dzieci i młodzieży – poniedziałki, 18.00 – 20.00, 

zajęcia bezpłatne w GOK
- Klub Szachowy dla dzieci– poniedziałki, 16.00 – 18.00, zajęcia 

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Moje podróże małe i duże”

Tegoroczny konkurs fotograficzny „Moje podróże małe i duże” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem na skalę 
ogólnopolską. Wśród 40 nadesłanych zgłoszeń znalazły się prace z Suszca Rybnika, Bielska – Białej, Tychów, Warszawy, 
Bydgoszczy, Torunia, Łodzi, Krakowa czy Szczecina … . Przypominamy, iż przedmiotem konkursu były krajobrazy, zabytki 
oraz urokliwe miejsce, które uczestnicy konkursu podziwiali lub zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.

Przyjemne 
z pożytecznym!

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu przygotował w tym 
roku wyjątkowo bogatą ofertę spędzenia czasu wolnego. 
Zapisy na zajęcia wciąż jeszcze trwają, jednak miejsca już 
się kończą!

Radostowianki 
znowu najlepsze!

Wrzesień to miesiąc kolejnych zmagań naszych zespołów 
regionalnych na festiwalach i przeglądach folklorystycznych.

bezpłatne w GOK
- Musical Babies  - zabawy z angielskim dla najmłodszych - wtorki, 

17.00 – 18.00, GOK
- Gitarowo – czwartki, 17.30 – 19.00, koszt: 20 zł/miesiąc, RŚ  

w Mizerowie
- Klub filmowo-fotografiiczny dla dzieci i młodzieży – wtorki, 18.00 

– 20.00, zajęcia bezpłatne w GOK
- Zespół muzyczny – środy, 18.00 – 20.00, koszt: 40 zł/miesiąc, GOK
- Zumba dla starszej młodzieży i dorosłych – czwartki, 17.00 – 18.00, 

koszt: 50 zł/miesiąc w GOK
- Młodzieżowa scena dramatu – piątki, zajęcia bezpłatne w GOK
- Laboratorium Muzyczne – nauka śpiewu i emisja głosu dla dzieci 

i młodzieży – środy, 18.00 – 20.00, zajęcia bezpłatne w RŚ w 
Mizerowie

Zapisy na zajęcia przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku 
w biurze GOK w godzinach: 8.00 – 19.00, tel.: 32 212 44 91, dk@gok.
suszec.pl

Serdecznie zapraszamy!

zdj. Stanisław Pindera

zdj. Borys Mozyrko

zdj. Adam Falkowski zd
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Takiego placu zabaw nie ma żadne przedszkole. Po wielu miesiącach 
oczekiwań już za 2 tygodnie dzieci będą mogły korzystać m.in. z huśta-
wek, ścianki wspinaczkowej i zjeżdżalni. Urządzenia są ładne, bezpieczne 
i kolorowe. Gmina postarała się o to, aby dzieci bawiły się radośnie  
i bezpiecznie, by nie groziły im niebezpieczne upadki. Plac został wyłożo-
ny bezpieczną gumową nawierzchnią, a wszystkie urządzenia do zabawy 
posiadają stosowne atesty.    

Plac marzeń kosztował 300 tys zł. Prace sfinansowano z budżetu 
gminy. bs

Plac zabaw 
z dziecięcych marzeń

Lada dzień spełni się marzenie przedszkolaków z Rudzicz-
ki. Już w październiku będą one mogły bawić się na pięknym 
placu zabaw usytuowanym przy przedszkolu.

- Ziemniaki obrodziły. Jest ich więcej niż przed rokiem i są bardzo dobrej 
jakości, ale ceny są niższe – mówi Grzegorz Gardawski z Suszca. - Mamy 
stałych klientów, którzy zaopatrują się u nas każdego roku, ale ziemniaków 
jest tak dużo, że nie wszystko uda nam się sprzedać. Część na pewno trzeba 
będzie dać do kopca.

Zdaniem rolnika, w tym roku ceny ziemniaków będą niskie. Kilogram 
kosztuje około 70 groszy, czyli ceny są niższe nawet o 50 proc. niż rok 
wcześniej.     

Wykopki zaczynają się we wrześniu i trwają do pierwszych dni paź-
dziernika. bs

W tym roku ziemniaków 
będzie więcej i będą tańsze

Rolnicy naszej gminy wjechali na pole i zabrali się do 
wykopków. Słoneczna aura sprzyjała roślinom i sprawiła, 
że tegoroczny plon jest bardzo wysoki.

Święto Plonów w Rudziczce rozpoczęło się od mszy świętej z udziałem 
starostów dożynek, pań w strojach ludowych i orkiestry dętej. Mszę świętą 
w pięknie udekorowanej świątyni odprawił ks. proboszcz Jan Burek.

Po mszy sołtys Stanisław Godziek zaprosił mieszkańców na plac przy 
remizo-świetlicy, gdzie zorganizowano festyn rodzinny. Był pyszny kołocz 
z serem, jabłkami oraz śliwkami. Upieczeniem tego smakołyku zajęły się 
jak zwykle panie z Koła Gospodyń Wiejskich, a kołocz był przepyszny.  
- W życiu nie jadłem tak dobrego kołocza. Super - chwalił mieszkaniec Rudziczki. 
   Organizatorzy nie zapomnieli o atrakcjach dla dzieci. Zorganizowano 
przeróżne konkursy, a dzieci mogły szaleć w dmuchanym zamku. Zabawa 
przy zespole muzycznym trwała do późnego wieczora. 

- Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili – mówili nam Regina  
i Stanisław Gajdowie, którym w tym roku powierzono funkcję starostów 

Dożynkowa niedziela w Rudziczce
Pierwsza niedziela września obfitowała w naszej gminie 

w dożynkowe święta. Na festynie dożynkowym bawili się 
mieszkańcy Kryr (piszemy o tym na stronie 5), ale i Rudziczki.

dożynek. - Prowadzimy dział specjalny produkcji rolnej. Mamy pieczarkarnię  
i kwiaciarnię. Nasze gospodarstwo znajduje się w Kleszczowie, ale należymy 
do parafii w Rudziczce.

Wyprodukowane w gospodarstwie pieczarki sprzedają na giełdzie 
warzywnej, gdzie mają stałych odbiorców. Natomiast kwiaciarnia to 
nowy pomysł pani Reginy. - Od zawsze marzyłam o prowadzeniu kwiaciarni. 
W kwietniu moje marzenie się ziściło – opowiada. - Jestem z tego powodu 
bardzo szczęśliwa.

Starostowie mają dwoje dzieci: 14-letniego Karola i 11-letnią Gabrysię. bs  
   

Starostowie dożynek: Regina i Stanisław Gajdowie.

Podziękowanie
Sołtys Stanisław Godziek oraz starostowie dożynek sołeckich  

w Rudziczce składają serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi 
Janowi Burkowi za odprawienie mszy dziękczynnej, paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich za upieczenie kołocza, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
za współorganizację, a także sponsorom festynu - firmom Krystmar  
i Eka, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia 
uroczystości dożynkowej.      

zd
j. 

bs zdj. bs
zdj. bs

zd
j. 

bs



8

Nowiny Suszeckiej Gminy WYDARZENIA

Organizatorami festynu byli: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty  
i Sportu oraz Rada Sołecka Radostowic. Impreza rozpoczęła się na boisku 
szkolnym o godz. 16. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił 
zespół śpiewaczy z Radostowic, prezentując ludowe pieśni. Pasjonaci piłki 
nożnej też znaleźli coś dla siebie. Mecz piłkarski oldbojów z Radostowic 
obfitował w zacięte akcje i mnóstwo celnych podań. Zawodnicy dali  
z siebie wszystko. Dość powiedzieć, że 40-minutowy pojedynek Żółtych  
i Czerwonych zakończył się wynikiem 4:3 dla tych pierwszych.  Zwycięską 
drużynę tworzyli: Marek Król, Kazimierz Kolarz, Tomek Kupiński, Jacek 
Krawczyk, Sebastian Jarosz i Tadeusz Szczotka. Dzielnie stawiali im czoła 
Czerwoni, czyli: Wojciech Czwiorok, Jan Mrzyczek, Dominik Wojtala, 
Andrzej Włosiński oraz Bartłomiej Malarek.

Festyn z motocyklami w Radostowicach
Słoneczna pogoda sprawiła, że Festyn Rekreacyjno-Sportowy, który 4 września odbył się w Radostowicach należy zapisać 

do udanych. Tłum ludzi oklaskiwał zespoły regionalne, mecz olbojów oraz prawie 40 motocyklistów, którzy przyjechali aby 
zaprezentować mieszkańcom swoje piękne maszyny. Zabawa był przednia.

Dla olbojów zorganizowano mecz, a dla młodych adeptów piłki noż-
nej – konkursy piłkarskie. Chłopcy marzący o tym, aby grać jak Ronaldo, 
strzelali w poprzeczkę, słupek, a nawet celowali w hula-hop, czy próbowali 
trafić do bramki z połowy boiska.  Najlepsi okazali się: Bartosz Kozik (strzał  
w poprzeczkę), Kamil Radoń (strzał w słupek), Dawid Kozik (hula-hop oraz 
piłkarskie kręgle), Krzysztof Skórka (strzał z połowy boiska). Nagrodami 
były piłki i koszulki.

Wydarzeniem festynu była wystawa motocykli. Na plac przy szkole 
zjechało kilkadziesiąt najróżniejszych jednośladów. Były wśród nich stylowe 
antyki, ścigacze i prawdziwe krążowniki szos. Mieszkańcy  tłumnie przyszli 
obejrzeć pojazdy, tym bardziej że na widzów czekały atrakcje, m.in. każdy 
jako pasażer mógł przejechać się dwukołową maszyną. 

Na radostowickim placu tłoczyły się harleye, hondy, sportowe ścigacze 
i motory o nieokreślonych markach, które miłośnicy dwóch kółek zrobili 

sami. Wokół tłum gapiów w różnym wieku. – Ten jest najszybszy. Tym chce 
jechać – mówili Maciej Błąkała, Krzysztof Skórka i Przemek Lichodzie-
jewski, wskazując na sportowe Suzuki GSX-R 1000 K1. 

Właścicielem ścigacza jest Robert Sojka z Radostowic. – Jeżdżę na nim 

od zeszłego sezonu – opowiada. – To bardzo szybki motor. Można na nim 
jechać z prędkością nawet 299 km/h.

Nic więc dziwnego, że chętnych do przejażdżki było wielu. Oczywiście 
nikt tak szybo nie jechał. Jednak fakt, że każdy mógł usiąść na takim motorze 
i przejechać się nim wokół szkoły cieszyło i dostarczyło wszystkim odważ-
nym dużo frajdy. Motory kursowały non stop wożąc uczestników festynu.  

Na tym nie koniec atrakcji, bo publiczność bawił i zachęcał do tańca 
zespół „Piórko”. Dzieci mogły za darmo hasać w dmuchanym zamku oraz 
uczestniczyć w różnych konkursach. A wszystko zakończyło się o godz. 
21.30 pokazem sztucznych ogni.

Sabina Bartecka

Robert Sojka z Radostowic i jego piękny ścigacz.

Dmuchany zamek był za darmo, a chętnych nie brakowało.

Oldboje w akcji: to trzeba było zobaczyć!

Na festyn przybyły tłumy.

Podziękowanie
Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu oraz Rada Sołecka  

w Radostowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania Festynu Sportowo- 
Rekreacyjnego w Radostowicach w dniu 4 września br. Szczególne 
słowa podziękowania i uznania kierujemy do darczyńców. Są to firmy: 
„Marmur” E. Dulemba, Zakład Teresy i Bronisława Poloków, Zakład 
Elektromechaniczny BAST Bartas- Stęchły, Piekarnia VITO - Witold 
Spendel, Tadeusz Widera, Firma DEKOR oraz Marek i Aleksandra 
Gołyszny, Mirosław Kozik i Ireneusz Chudek.
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„dEkoris” Usługi dekoratorsko – florystyczne   
Jarosz Agnieszka

Tel. 693 620 991; 43-200 Brzeźce, ul. J. Przybysza 29

www.dekoris.info.pl, jaroszaga@interia.eu

- wystroje kościołów, sal weselnych
- dekoracje innych uroczystości okolicznościowych 

(np. Komunia, kinderbal)
 - dekoracje samochodów

- oryginalne wiązanki ślubne
- bukiety okolicznościowe, pogrzebowe
- dostawa kwiatów pod wskazany adres

WYPOŻYCZENIE POKROWCA NA KRZESŁO Z SZARFĄ  3,5 zł/ szt.!!!

U nas zakupy na każdą kieszeń!

Oferujemy:
ozdoby, upominki, wazony, artykuły szkolne, 

chemia itp.

Godz. otwarcia: 
pn – pt 8.30 – 16.30

sb 8.00 – 12.00

ul. Św. Jana 13, GS w Suszcu 
(obok Hurtowni Budowlanej, w budynku firmy „Techgór”)

wejście z tyłu budynku

„TO i OWO”

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego sklepuOgnisko Muzyczne

Od września ponownie rozpoczęły się zajęcia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suszcu!
Chętnych, którzy chcą rozpocząć naukę gry na 
instrumentach klawiszowych oraz  osoby, które 
chcą kontynuować naukę zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Suszcu w każdy 
poniedziałek w godzinach 
14.00 – 18.00.

 Chryzantemy 
doniczkowe 

rożne kolory i gatunki. 
Wowra,

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

Zespół, który został powołany przez Wójta Gminy Suszec w celu stwo-
rzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, będzie działał na 
podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem a Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi dzia-
łającymi w obszarze pomocy społecznej, a także policją, sądem, oświatą, 
służbą zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu inauguracyjnym w Urzędzie Gminy uczestniczyli przed-
stawiciele wszystkich instytucji z terenu gminy Suszec, które podpisały 
porozumienie i chcą walczyć z agresją w rodzinie. Są to: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty i Sportu, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

Zatrzymać przemoc Suszec, NZOZ REMEDIUM, NZOZ Spółka Partnerska Lekarzy, a także Sąd 
Rejonowy i Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

Koordynatorem działań Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, z siedzibą w budynku Urzędu 
Gminy przy ul. Lipowej 1.

Potrzeba ograniczania zjawiska przemocy domowej nie podlega 
dyskusji, choć warto podkreślić, iż skuteczność działań będzie tym 
większa, im ściślejsza współpraca poszczególnych służb, instytucji  
i osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Stąd 
zamysł ustawodawcy, który nowelizując w dniu 10 czerwca 2010 roku 
ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku, nałożył 
właśnie na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych. 
Zadaniem suszeckiego zespołu będzie stworzenie gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy. Ponadto jego celem będzie diagnozowanie 
skali problemu, podejmowanie i inicjowanie działań w środowiskach 
dotkniętych przemocą domową, adresowanych zarówno do ofiar, jak  
i sprawców przemocy oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach  
i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym. bs

20 września w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu 
odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego. Jego zadaniem będzie przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy na 
terenie naszej gminy.

Na terenie naszej gminy siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych 
będą znajdować się w szkołach podstawowych w Suszcu, Rudziczce, Mi-
zerowie, Kobielicach i Radostowicach oraz w remizo-świetlicy w Kryrach.

Ważne informacje
* Wyborca przebywający czasowo na terenie gminy w okresie obej-

mującym dzień wyborów oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały,  
a przebywający na terenie gminy - jest dopisywany do spisu wyborców 
w obwodzie właściwym do przebywania, na własny pisemny wniosek 

Wybory do Sejmu i Senatu RP
9 października odbędą się w naszym kraju wybory par-

lamentarne. Głosować będzie można dłużej niż zwykle, bo 
już od godz.7.00 do 21.00.

wniesiony do właściwego dla danego obwodu urzędu gminy - najpóź-
niej do 4 października.

* Wyborca zmieniający miejsce pobytu na czas wyborów na własny 
wniosek zgłoszony do urzędu gminy pisemnie, telefaksem lub w for-
mie elektronicznej otrzymuje zaświadczenie o prawie do głosowania  
w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenia będą wydawane 
do 7 października w godzinach pracy urzędu.
Na terenie gminy Suszec osoby niepełnosprawne będą mogły głosować 

w dwóch lokalach - w szkołach podstawowych w Rudziczce oraz Mizerowie. 
Wszelkie informacje i wyjaśnienia na temat wyborów można znaleźć na 
stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.



NOWA O F E R T A
Dla miesz kañ ców gminy SU SZEC

Terminy wywozów w Gminie Suszec w 2011 roku:

Mizerów, Kryry:10 października, 7 listopada, 5 grudnia.
Kobielice: 12 października, 9 listopada, 7 grudnia.
Radostowice: 19 października, 16 listopada, 14 grudnia.
Suszec I (dotyczy ulic: Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bursztynowa, Cegielniana, Deszczowa, Diamentowa, Dolna, Garbarska, Klonowa, Kró-
lówka, Lipowa, Miła, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa, Perłowa, Powstanców, P. Godźka, Słoneczna, Srebrna, Stacja Kolejowa, Stawowa, Szklarniowa, 
Tulipanów, Wąska, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota): 24 października, 21 listopada, 19 grudnia. 
Suszec II (dotyczy ulic: Błękitna, Branica, Brzozowa, Cmentarna, Klubowa, Kolonia Podlesie, Ks.Jesionka, Ks.Kulika, Na Grabówki, Okrężna, Piaskowa, Polna, 
Poprzeczna, Pszczela, Pszczyńska, Skromna, Skryta, Szkolna, Środkowa, Św.Jana, Witoszy, Zagrodowa, Zgońska): 5 października, 2 listopada, 30 listopada,  28 
grudnia. 
Rudziczka: 26 października, 23 listopada, 21 grudnia.
 

tel. (32) 4230845, 4223673                         e-mail: biuro@eko.rybnik.pl                                            www.eko.rybnik.pl

W ramach selektywnej zbiórki odpadów nasi klienci mogą oddawać odpady z tworzyw sztucznych. Na reklamówki, woreczki foliowe, opakowania po jogurtach, 

zabawki i doniczki z tworzyw sztucznych przewidziane są worki w kolorze czerwonym.  

Poniżej terminarz selektywnej zbiórki odpadów na 2011r:

Suszec: 24 października, 21 listopada, 19 grudnia.

Rudziczka: 25 października, 22 listopada, 20 grudnia.

Radostowice, Kobielice: 26 października, 23 listopada, 21 grudnia.

Mizerów, Kryry: 27 października, 24 listopada, 22 grudnia.

WOREK NA ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH - KOLOR CZERWONY

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

- woreczki foliowe, reklamówki, opakowania po jogurtach, serkach, deserach itp.,  
doniczki z tworzywa sztucznego, zabawki z tworzywa sztucznego

- styropianu, sprzętu elektycznego i elektornicznego, wykładziny PCV, opakowań po na-
wozach sztucznych, opakowań po olejach, smarach, farbach itp., pieluch jednorazowych

Informujemy naszych Klientów, że ceny na rok 2011 nie ulegną zmianie. 
Wzrośnie natomiast stawka podatku VAT z dotychczasowych 7 proc. do 8 proc.

Nowiny Suszeckiej Gminy OGŁOSZENIA

Kronika policyjna

Wójt Gminy Suszec informuje o sprzedaży starego (dwudziestoletniego) 
wyposażenia po byłej aptece w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2.

Przedmiotowe wyposażenie można obejrzeć w terminie do 17.10.2011r. 
(w dni robocze) w godz. 7.30 -14.30 (po wcześniejszym uzgodnieniu te-
lefonicznym - nr tel. /449 30 67 lub 32/4493071).

Termin składania ofert: 18.10.2011r. do godz. 10.00. Kryterium wybo-
ru oferty: najwyższa oferowana cena brutto. Bliższe informacje na stronie 
internetowej www.suszec.pl w zakładce ,,Aktualności”.

Wyposażenie po aptece 
do sprzedaży

Nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Pro-
gramu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zostaną 
przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa w 
następujących terminach:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 26 września do 7 paź-
dziernika 2011r.

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:
- od 27 września do 14 października będzie można składać w Od-

działach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na 
inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub  energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego;

- od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Oddziałach 
Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, 
którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu 
lub energii elektrycznej.

Terminy przyjmowania wniosków o pomoc z PROW 2007-2013.

Staraj się o dotację!

Przetargi
Wójt Gminy Suszec ogłasza następujące przetargi:

1) I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących działek:
- działki położone w Suszcu w rejonie ulicy Stacyjnej,
- działki położone w Kobielicach i Kryrach,
- działki położonej w Mizerowie w rejonie ulicy Nadrzecznej na okres 

do 7 lat. 
2) II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej  

w Suszcu w rejonie ul. Stacyjnej na okres do 3 lat. 
3) IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej  

w Suszcu na okres 5 lat. Przetargi odbędą się 14 października 2011r. 
od godz. 9.00.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. działek oraz warunków prze-
targu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suszcu ,tel. 32 4493073 lub 
na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl. 

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze przetargu. W wykazie znajdują się 2 działki położone w Suszcu na terenie 
osiedla mieszkaniowego przy KWK „Krupiński” przeznaczone pod budowę garaży. Bliższe 
informacje można uzyskać w pok. nr 4 – tel. (32) 4493073 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl.

1 września o godz. 9.50 na ul. Dworcowej w Radostowicach, 14-latek  
z Kobielic, kierując motorowerem marki Yamaha (posiada kartę motoro-
werową), potrącił przebywającą na jezdni 6-latkę z Radostowic. Dziew-
czynka z obrażeniami twarzy i kolan, po opatrzeniu w szpitalu, została 
zwolniona do domu.
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Pod takim 
f a c h o w y m 
okiem, o sukce-
sy nie trudno. 
Młodzi judocy  
z Suszca mają 
na swoim kon-
cie sporo me-
dali. Podczas 
ostatnich za-
wodów „Funny 
Judo” w Jastrzę-
biu –Zdroju do 
bogatej kolekcji 
dołączyli  ko-
lejne. Paweł 
Masternak nie 

miał sobie równych w kategorii wagowej do 42 kilogramów. Drugie 
miejsce zajął jego młodszy brat, Dawid. Triumfowali również inni bracia. 
Remigiusz i Patryk Steblowie w swoich kategoriach zdobyli po srebrze. 

Judo nie jest sportem tylko dla chłopaków. Z rozmaitymi rzutami  

Judocy trenują 
z olimpijką

 Młodzi zawodnicy UKS „Suszec” mają szczęście. Już drugi 
rok trenuje ich Anna Żemła-Krajewska – olimpijka z Aten.

i chwytami świetnie radzą sobie również dziewczęta. Udowodniła to 
Aleksandra Zakrzewska, zdobywając czwarte miejsce.

Do UKS „Suszec” należy ponad 20 zawodników judo. Najmłodsi mają 6 
lat, najstarsi uczą się w gimnazjum. Ci, którzy  odnoszą największe sukcesy 
i startują w zawodach, ćwiczą co najmniej kilka lat.            

Rodzice cieszą się, że trenujecie judo? - Myślę, że tak. Uważają, że lepiej 
mieć pasję sportową, aniżeli wpaść w złe towarzystwo, które może człowieka 
sprowadzić na nieciekawą drogę – tłumaczy Paweł Masternak. – Judo to sport 
ogólnorozwojowy. Uczy samoobrony i chociaż wiemy, jak powalić przeciwnika, 
to na pewno żaden judoka nie będzie się bić na ulicy – dodaje Remigiusz Stebel.

Obaj zawodnicy mogą się pochwalić pasem w kolorze pomarańczowym 
i będą zdawać egzamin na pas zielony. – Dostajemy punkty za walki oraz za 
opanowany materiał. Uczymy się różnych duszeń, dźwigni i trzymań – tłumaczą.

Chłopcy trafili na trening judo, bo chcieli uprawiać jakąś sztukę walki. 
W judo najbardziej odpowiada im konieczność ciągłego sprawdzania się, 
walka także z własnymi słabościami.

- Na treningach zawodnicy uczą się nie tylko różnych technik, ale także 
zdrowego trybu życia. Dużo mówimy o tym, co należy jeść, jakich potraw unikać. 
Całość odbywa się w formie zabawy – tłumaczy  trenerka Anna Żemła-Krajew-
ska, która posiada stopień mistrzowski judo 2 dan oraz dyplom trenera judo 
II stopnia. Jednak jej największym sukcesem jest 7 miejsce na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach w 2004 roku. – Dlaczego judo? Judo ćwiczy charakter 
poprzez wysiłek i samodyscyplinę - tłumaczy. - Dziecko przekonuje się, że aby 
dojść do czegoś, poprawnie wykonać technikę, czy osiągnąć wynik sportowy, 
należy wiele razy powtarzać to samo ćwiczenie. Etykieta judo, wszystkie ukłony, 
przywitania i pożegnania – to wyraz szacunku dla drugiej osoby. 

Treningi UKS „Suszec” odbywają się w sali gimnastycznej SP Suszec 
w poniedziałki od 15.45 do 17.15 oraz w czwartki od 15.00 do 16.30. 
Zajęcia są bezpłatne. Nic tylko trenować! bs

Bramka w urodziny
Nowo powstała sekcja piłki nożnej seniorów UKS „Suszec” 

zaliczyła swój debiut w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „C”. 
Suszczanie pokonali u siebie drużynę Ogrodnika z Cielmic. 

Uczniowski Klub Sportowy „Suszec” powstał w 2003 roku. Zajmuje 
się sportowym szkoleniem młodzieży. Działają w nim: sekcja judo, żeńska 
siatkówki, trzy sekcje piłki nożnej (żacy, trampkarze młodsi, trampkarze 
starsi), a także od czerwca tego roku sekcja piłki nożnej seniorów. Ta właśnie 
drużyna 27 sierpnia rozegrała swój pierwszy mecz w klasie „C”. Debiut 

okazał się udany. Drużyna Suszca pokonała Ogrodnika 
Cielmice 1:0, a zwycięskiego gola zdobył, obchodzący  
w tym dniu swoje urodziny, Sebastian Dubiel. 

Zwycięstwo w tym dniu to nie jedyny powód do rado-
ści dla naszych piłkarzy. Przed meczem odbyła się cere-
monia wręczenia pucharu przez władze Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej za zdobycie pierwszego miejsca w grupie 
w rozgrywkach trampkarzy starszych podokręgu Tychy. 

Puchar wywalczyli: Mateusz Cimała, Jacek Gębała, 
Arkadiusz Jankowski, Wojciech Jureczko, Tomasz Kręt, 
Marek Lala, Marek Marks, Tomasz Mikołajec, Arkadiusz 
Musiolik, Mateusz Neumann, Artur Otręba, Kamil Peter, 
Rafał Pustelnik, Patryk Urbanek, Mateusz Wagner, Filip 
Szlachta, Marek Żarczyński, Patryk Adamonis, Rafał 
Witoszek, Dominik Mikołajec, Wojciech Fizia, Mariusz 
Wawoczny. Trenerem drużyny jest Wojciech Witoszek.

W turnieju rywalizowały 3 drużyny trampkarzy z naszej gminy: UKS 
Suszec, UKS „Czapla” Kryry i LKS Mizerów. Są to drużyny, które repre-
zentują naszą gminę w rozgrywkach Tyskiej Ligi Piłki Nożnej Trampkarzy 
Młodszych sezon 2011/2012.

Celem turnieju było doskonalenie techniki i taktyki w formie 
meczowej, dlatego wymiary boiska, liczba zawodników na boisku 
i czas gry w turnieju został maksymalnie zbliżony do warunków  

spotkań ligowych.
W pierwszym meczu spotkały się UKS „Czapla” Kryry i UKS Su-

szec. Podopieczni Wojciecha Smołki pokonali suszecką drużynę 4:2. 
Identycznym wynikiem zakończył się drugi mecz, ale tym razem to 
UKS Suszec triumfował, pokonując LKS Mizerów. W ostatnim meczu, 
decydującym o klasyfikacji końcowej, UKS „Czapla” Kryry pokonał 
LKS Mizerów 1:0, strzelając gola w końcówce spotkania. Tym sa-
mym, kryrska drużyna zapewniła sobie pierwsze miejsce w turnieju.  
Drugie miejsce zajął UKS Suszec, a trzecie miejsce przypadło dla LKS 
Mizerów, drużynie która w tym roku debiutuje w rozgrywkach ligowych.

Dziękujemy rodzicom, którzy przybyli dopingować swoje pociechy. 
Dziękujemy także sponsorom za ufundowanie batoników dla zawod-
ników. Organizatorem turnieju był GZOiS Suszec. 

Mali kryrzanie najlepsi 
W ostatnią niedzielę września, na boisku piłkarskim  

w Suszcu, przy wspaniałej słonecznej pogodzie, rozegrany 
został turniej trampkarzy młodszych.
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43-200 PSZCZYNA, ul. Piechurów 3, TEL.:  (32) 447 44 40
FAX:    (32) 447 44 42        E-MAIL:    hotel@hotelpiaskowy.pl

Hotel Piaskowy znajduje się w Pszczynie.
To obiekt zlokalizowany przy trasie

Bielsko-Biała - Katowice - Warszawa.

Obiekt powstał w 2006 roku przy współudziale sztabu 
wykwalifikowanych fachowców.

Wnętrza zaprojektowane zostały przez
Panią mgr inż.arch. Aleksandrę Sałacińską. 

Charakteryzują się łączeniem stylu nowoczesnej 
architektury z elementami stylu vintage,

co powoduje jedyną w swoim rodzaju mieszankę 
wielorakich technik i materiałów, dzięki czemu osiągnięto 

ciepły, niepowtarzalny klimat specjalnie dla naszych 
Gości. Niewątpliwą ozdobą hotelu 
jest naturalny kamień piaskowca,

który nadaje wykończeniu kunsztowności oraz 
wytwornegocharakteru.

ORGANIZUJEMY: 
szkolenia, imprezy okolicznościowe,
spotkania biznesowe, konferencje.

UKS „Suszec” ogła-
sza konkurs na logo 
drużyny. Wszystkie 
propozycje i pomy-
sły prosimy przesy-
łać na adres e-mail: 
ukssuszec@interia.pl. 
Rozstrzygnięcie kon-
kursu odbędzie się 
31 października. Na 
zwycięzcę czeka cenna 
nagroda. 

Zaprojektuj 

logo


