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Witamy wśród uczniów!

Dzień Edukacji
Narodowej
czytaj na str. 6

zdj. bs

Nagrodę Wójta Gminy odbiera Jolanta Kula,
na zdjęciu jest również Helena Wilczek.
zdj. Dawid Musiolik

- „Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły…” - tak zaczynał się tekst przysięgi.
Dzieci na pytanie kuratora, czy lubią chodzić do szkoły, odparły chórem, że tak. Na następne
pytanie, ile lat mają razem, zapadła już cisza, bo pierwszaki dopiero będą uczyć się rachować.
Kurator przyznał, że radostowicka szkoła jest jedną z najlepiej oznakowanych w województwie. Chwalił rodziców za odwagę. - Jestem pełen uznania dla rodziców, którzy odważyli się posłać
sześciolatki do pierwszej klasy. Proszę się nie martwić, otoczymy je opieką i szczególną troską.
Po czym wielką kredą pasował każdego pierwszaka na ucznia. Błyskały flesze, rodzice
z dumą patrzyli na swoje dzieci, które z kolei odważnie czekały na swoją kolej. To była niezwykła
uroczystość, wielu rodziców miało łzy w oczach. Ich „maluszki” rozpoczęły przecież kolejny etap
na drodze do dorosłego życia.
- Najgorszy dzień, czyli 1 września, macie już za sobą. Każdy kolejny będzie super – mówił do
uczniów senator Sławomir Kowalski, wręczając pierwszakom olbrzymią tytę pełną łakoci.
Ślubowanie pierwszaków było znaczącym wydarzeniem nie tylko dla społeczności Radostowic, ale również całej gminy. W tym sołectwie powstała bowiem pierwsza w naszej gminie klasa
w całości złożona z sześciolatków. – Konsultacje z rodzicami trwały od lutego – mówi dyrektor
Małgorzata Jakubik. – Część rodziców zdecydowała się od razu, inni potrzebowali trochę więcej
czasu do namysłu. Pokazaliśmy szkołę i klasę, w której będą się uczyć. Udało się stworzyć dwie klasy
I: dla siedmiolatków i sześciolatków.
Jak przyznaje sześciolatki świetnie sobie radzą. – Są zorganizowane, pracowite i mają zapał do
nauki – chwali pani dyrektor.
- Syn nie mógł się już doczekać rozpoczęcia roku szkolnego – opowiada Bożena Samol z Kobielic, mama sześcioletniego Rafała. – Nie żałuję, że poszedł wcześniej do szkoły. Lubi się uczyć
i myślę, że sobie poradzi.
Do ślubowania uczniowie przygotowywali się pod okiem wychowawczyń już od początku
roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiązki ucznia. Pierwszy
sprawdzian podczas pasowania zdali na „piątkę”, a przyrzeczenie złożone podczas uroczystości
oficjalnie przypieczętowało przynależność uczniów do społeczności szkolnej. bs
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Pierwszaków ze Szkoły Podstawowej w Radostowicach podczas uroczystego
ślubowania pasował na ucznia śląski kurator oświaty Stanisław Faber.

Raz, dwa, trzy…
Suszecką Jesień
Kulturalną czas
zacząć
czytaj we wkładce
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Kolejne radosne
place zabaw
180 tys. złotych trafiło z rządowego programu "Radosna
Szkoła" do naszej gminy na budowę nowoczesnych i kolorowych placów zabaw.

zdj. bs

Dzieciaki w naszej gminie w tym roku szkolnym będą chodzić do szkół
zdecydowanie chętniej. Przy dwóch placówkach oświatowych
w Radostowicach i Kryrach powstają place zabaw dla dzieci
w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Lada dzień
place będą gotowe.
Zgodnie z podpisaną umową, plac zabaw w Radostowicach
ma być gotowy do końca października, a w Kryrach do 17 listopada. Oznacza to, że maluchy przy dobrej pogodzie jeszcze jesienią
będą mogły bawić się na nowych huśtawkach czy karuzelach.
- Sprzęt, który jest na placach zabaw, pozwala na prowadzenie
z dziećmi różnych form zajęć ruchowych - twierdzą nauczyciele.
W Radostowicach na dzieci czeka przeplotnia, piramida linowa, zestaw 2 wież i huśtawki, a plac jest usytuowany obok boiska
i bieżni. Kolorowe, urządzenia stoją na bezpiecznej nawierzchni.
Plac jest ogromny – ma aż 500 m kw. W Kryrach uczniowie też
są zadowoleni, bo będą mogli hasać na 3 urządzeniach. Jest to

przeplotnia, wieża z równoważnią i huśtawka. Plac znajduje się od strony
wejścia do przedszkola.
Dlaczego place zabaw przy szkołach podstawowych są takie ważne?
Żeby dzieci sześcioletnie, które zamiast do zerówki pójdą do pierwszej
klasy, nie czuły się w szkole mniej komfortowo niż w przedszkolu. Dotacja
na ten cel pochodzi z kończącego się już rządowego programu "Radosna
szkoła". Suszec dostał pieniądze w sumie na 3 place zabaw. Pierwszy plac
z rządowego programu powstał w ubiegłym roku w Rudziczce i od razu
stał się ulubionym miejscem zabawy maluszków. bs

Plac zabaw w Radostowicach.

zdj. archiwum

Młodemu pokoleniu trzeba pomóc
W dniach 12 do 15 października delegacja sześciu burmistrzów i wójtów Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,
w tym wójt gminy Suszec Marian Pawlas wzięła udział w seminarium podsumowującym pierwszy etap projektu PROSPECTS,
współfinansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IV C. Spotkanie odbyło się w mieście Arras leżącym w departamencie Pas-de-Calais we Francji.
oraz projekt miasta Lens „The Louvre”.
„PROSPECT” pozwala dzielić się wspólnymi doświadczeniami. W jednej
gminie nie wymyślimy wszystkiego. Trzeba szukać u innych partnerów
tego, co jest pozytywne, wyciągać wnioski, wtedy pójdziemy szybciej
do przodu.
Aby przyszłość mieć lepszą, trzeba wybiegać myślami o jedno pokolenie naprzód. Dotyczy to szczególnie gmin górniczych w naszym
kraju. Nie ma praktycznie jednego państwa na świecie, gdzie nie byłoby
górnictwa. Czynne regiony górnicze to nie tylko miejsca ciężkiej pracy
i stosunkowo niskiego bezrobocia wskutek zatrudnienia dużej liczby osób
zapewniającego godziwy byt mieszkańcom rejonu, ale to również miejsca
szkód górniczych, katastrof, nieszczęść, degradacji środowiska itd. Gdy na
wskutek recesji czy innych zdarzeń następuje zamknięcie lub ograniczenie wydobycia, co zobaczyliśmy rejonie Pas-de-Calais, dochodzi wręcz
Wójt Gminy Marian Pawlas wziął udział
do katastrofy społeczności lokalnej i nie chodzi tutaj tylko o kopalnie.
w międzynarodowym seminarium we Francji. Od lewej:
To samo zdarza się chociaż w wyraźnie znacznie mniejszej skali, gdy
Bogdan Taranowski - Wójt Gminy Miedźna, Marian Pawlas - Wójt Gminy
restrukturyzuje się lub upada inny duży zakład w danym regionie. KieSuszec i Andrzej Kowalczyk - Wójt Gminy Gaszowice.
dy w Pas-de-Calais upadł zakład porcelany „Arcopal”, w jednej chwili
W projekcie, który potrwa do grudnia 2012 roku, biorą udział partmiejsce pracy straciło około 6 tys. osób. To dla lokalnej społeczności
nerzy z Hiszpanii, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii Słowenii, Węgier,
wielkie wyzwanie. Jednak obrazowi okolicy zniszczonemu szkodami
Francji i Polski. Jego wartość to ponad 1.100.000 euro. Interreg IV C jest
górniczymi, monokulturą rynku pracy szczególnie trudno odnaleźć
programem operacyjnym Współpracy Międzyregionalnej wspierającym
tożsamość, zająć się rozwojem trwałym, zmienić sposób zarządzania.
Komisję Europejską w działaniu „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”.
Po upadku kopalni, żeby zmienić obraz okolicy nie wystarczą marzenia
Uczestnikom w trakcie trzydniowych żmudnych debat przedstawiono „brei pieniądze, a takie we Francji były, gdyż wielką pomoc przekazał rząd
wiarz dobrych praktyk”, obejmujący ponad 70 rozwiązań w ramach takich
i Unia Europejska. Trzeba zmienić mentalność, bo mimo że minęło
tematów jak: innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy, problem obod zamknięcia szybów kilka dobrych lat, dalej trzeba pokonywać przeszarów górniczych, wzmocnienie regionalnych i lokalnych mechanizmów
szłość.
wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, klastry technologiczne itd.
U nas byłoby o wiele gorzej, gdyż obecną trudną sytuację rynków
Ponadto delegaci wzięli udział w wizytach studialnych. Zobaczyli kopracy
pogłębia rozprzestrzeniający się kryzys i to nie tyle w dziedzinie
palnie przekształcone w muzea (Obiekt 9/9 bis Oignes i Bas 11/19 w Loos
produkcji
ile bezradnych nastawionych na zysk instytucji. Te doświadczenia
en Gohelle), upadający i zrestrukturyzowany zakład porcelany Arcopal
cd. na stronie 9
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Najwięcej osób głosowało na PiS
9 października wybieraliśmy przedstawicieli do Sejmu
i Senatu RP. Do urn wyborczych w naszej gminie poszła
połowa osób uprawnionych do głosowania.

Frekwencja dla całej gminy wyniosła 50 proc. Najwyższa była
w Kryrach, gdzie swój obywatelski obowiązek spełniło 58 proc. wyborców.
Najmniej osób głosowało w Kobielicach. W tym sołectwie głosowało 45
proc. mieszkańców.
Największym poparciem cieszyło się w naszej gminie Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 43,01 proc. głosów. Jest to
po Miedźnej (43,26 proc.) najlepszy wynik tego ugrupowania w powiecie
pszczyńskim. PiS cieszy się największym poparciem mieszkańców Suszca

(obwód nr 2, 49 proc.), a najmniejszym Rudziczki (34 proc.).
Druga w kolejności partia – Platforma Obywatelska – uzyskała 31 proc.
głosów. Najwięcej zwolenników PO mieszka w Rudziczce (38 proc.).
W tym sołectwie partia Donalda Tuska zdobyła o 4 procent więcej
niż Prawo i Sprawiedliwość. Taki wynik nie powtórzył się w żadnym
innym sołectwie.
Trzecie miejsce pod względem popularności zdobyło w naszej
gminie PSL. Na „ludowców” swój głos oddało 8 proc. mieszkańców.
Nietrudno się domyślić, że najwięcej wyborców tej partii mieszka
w najbardziej rolniczym sołectwie naszej gminy – w Kryrach (13 proc.).
Kolejne ugrupowania zdobyły 7 proc. (Ruch Palikota) i 5 proc.
(SLD). Największym poparciem mieszkańcy naszej gminy obdarzyli
następujących kandydatów: Grzegorza Gażę z PiS (12,82 proc.),
Sławomira Kowalskiego (9,56 proc.) oraz Mirosławę Nykiel (8,79
proc.) z PO.
Jednak po podliczeniu głosów z całego naszego okręgu, w skład
którego wchodziły powiaty pszczyński, bielski, cieszyński, żywiecki
oraz miasto Bielsko-Biała, okazało się, że w sejmowej ławie na nową
kadencję zasiądą: Izabela Kloc (PiS), Mirosława Nykiel (PO), Sławomir
Kowalski (PO), Artur Górczyński (RP). Posłem z naszego regionu został
również Tomasz Tomczykiewicz (PO), który startował w okręgu katowickim.
W wyborach do Senatu najlepszym wynikiem w naszej gminie może
pochwalić się Andrzej Kamiński z PiS (38 proc.), następnie Rafał Muchacki
z PO (26 proc.) i Roman Pająk zgłoszony przez KWW Autonomia dla Ziemi
Śląskiej (21 proc.). Senatorem został Rafał Muchacki. bs

Jest plan przestrzenny dla Mizerowa!
Nowe tereny pod usługi i budowa szybu wdechowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Takie zapisy znalazły się m.in.
w planie zagospodarowania przestrzennego, który podczas sesji 29 września dla Mizerowa zaktualizowali radni.
Ze szczegółami planu mieszkańcy mogli zapoznać się dwukrotnie. Po
wyłożeniu planu do wglądu zgłoszono 10 wniosków, z których aż 9 nie
zostało uwzględnionych jako niezgodnych z zapisami studium. Każdy
z nich został szczegółowo omówiony podczas sesji przez Beatę Sarnecką
- Uziałko z Pracowni Urbanistycznej Archimedes. Większość wniosków
dotyczyła możliwości zabudowy na terenach zalewowych oraz pozwolenia
na budowanie domów na terenach rolniczych. Na zmianę użytkowania
tych gruntów nie zgadza się jednak ministerstwo rolnictwa, ale gmina
będzie czynić w tym kierunku działania i sprawa nie jest przesądzona.
Zaktualizowany plan zagospodarowania przestrzennego jest w Mizerowie bardzo potrzebny, przede wszystkim z uwagi na zapisy dotyczące
działalności usługowej. Nowy plan zakłada, że działki znajdujące się
bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, przeznaczone są na działalność usługową. Na plan czekała również Jastrzębska Spółka Węglowa,
w związku z planowaną w tym sołectwie budową szybu wdechowego.
Plan zacznie obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
Gmina remontuje drogi powiatowe
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że środki powiatu pszczyńskiego, jeżeli
chodzi o inwestycje drogowe, są daleko niewystarczające. Gdyby Gmina
nie dołożyła pieniędzy na inwestycje realizowane na drogach powiatowych
znajdujących się w jej granicach, mieszkańcy dalej jeździliby po dziurawych
drogach, a piesi zamiast po chodnikach, chodziliby po trawie. Dlatego
Gmina będzie wspomagać powiat w kolejnych zadaniach, a w najbliższych
miesiącach czekają je dwie ważne inwestycje. Są to: remont nawierzchni
ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW 935 do wyremontowanej części
w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz naprawa ul. Baranowickiej
w tym sołectwie od drogi wojewódzkiej do końca istniejącego chodnika.
Na naprawę tych dróg Gmina będzie chciała pozyskać rządową dota-

cję z Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Warunkiem otrzymania
pomocy jest zabezpieczenie finansowe zadania (Suszec udzieli dotacji
w wysokości ponad 645 tys. zł). Szczegóły finansowania inwestycji określi
porozumienie. Podobnie sprawa się ma z kolejnym zadaniem, które Gmina
postanowiła dotować – odtworzeniem rowu odprowadzającego wodę
z ul. Wyzwolenia w Mizerowie w rejonie posesji nr 375. Na rów o długości
190 mb Gmina przekaże dotację w wysokości ponad 52 tys. zł. Za prace
zapłaci Urząd Gminy w Suszcu. Jeszcze więcej, bo ponad 86 tys. zł gmina
przekaże na roboty związane z odtworzeniem odwodnienia wzdłuż ulicy
Wyzwolenia w Suszcu od DW 935 do chodnika przy skrzyżowaniu z ul.
Cegielnianą.
Plan dla PGK
W dalszej części sesji przyjęto wieloletni planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 – 2012,
opracowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
w Suszcu. Prezes PGK Mieczysław Malcharek poinformował, że zmiana
planu jest spowodowana dokapitalizowaniem PGK i zwiększeniem zakresu
rozbudowy sieci.
Wybrano ławników
W związku z upływem kadencji ławników wybranych w 2007 roku,
Rada Gminy przeprowadziła nowe wybory. W ustawowym terminie
zgłosiło się tylko pięć osób. W wyniku tajnego głosowania ławnikiem
Sądu Rejonowego w Pszczynie do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy na lata 2012 – 2015 została wybrana Teresa Mamok z Kobielic.
Ławnikami Sądu Rejonowego w Pszczynie do orzekania w sprawach innych niż z zakresu prawa pracy zostali Kornelia Tchorz i Edward Duraj
z Suszca. Natomiast w Sądzie Okręgowym w Katowicach ławnikiem będzie
Marianna Zagrodnik z Kobielic.
Sabina Bartecka
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LUDZIE I WYDARZENIA

„Jesteście senatorami radostowickiej ziemi…”

zdj. bs

W sobotnie przedpołudnie, 8 października, z inicjatywy
sołtys Barbary Matuli, przy współpracy z Radą Sołecką,
księdzem proboszczem oraz szkołą podstawową zostało
zorganizowane spotkanie seniorów z Radostowic.
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Odświętnie udekorowana sala szkolna i zastawione
stoły czekały na najstarszych
mieszkańców sołectwa, którzy
licznie przybyli na tradycyjną
w tym sołectwie uroczystość.
Najpierw jednak uczestniczyli
we mszy świętej oprawionej
przez proboszcza ks. Antoniego Bubalika, który był również współorganizatorem Dnia
Seniora. W spotkaniu wziął
udział wójt Marian Pawlas,
który powiedział do seniorów:
- Jesteście senatorami radostowickiej ziemi. Macie
olbrzymie doświadczenie
i wiedzę. Mam nadzieję, że
młodsze pokolenie doceni
Michał Copija zachwycił widzów grą na
wasze umiejętności i będzie
akordeonie.
chciało korzystać z waszej
mądrości. Obyście jak najdłużej tej ziemi służyli.
Celem spotkania, które odbyło się w Radostowicach, było zwrócenie uwagi na starsze pokolenie, jego życie, problemy, ale też radości
i nowe możliwości. - Dziś trudno jednoznacznie określić, czy seniorem
jest już osoba po 50 roku życia, która została babcią lub dziadkiem, czy
może dopiero ta na emeryturze - mówi sołtys Barbara Matula. –
Niezależnie od wieku wszyscy chcą się spotykać i cieszą się z zaproszenia.

- Bardzo mi się tutaj podoba. Dzieci przygotowały dla nas wspaniały występ.
Jestem pod wrażeniem gry na akordeonie przez jednego z uczniów – powiedziała nam pani Irena. – Nie ma co siedzieć w domu. Trzeba cieszyć się każdą
chwilą, bo nie wiadomo ile jest ich jeszcze nam danych. Dzisiaj człowiek czuje
się dobrze, a jutro może już być po nim.
Jakie bolączki mają seniorzy? – Jak są pieniądze i jest zdrowie, to właściwe
żadnych – śmieje się Ludwik Brzoska. – Trzeba pracować jak najdłużej, bo
z samej emerytury trudno wyżyć. Ponad 50 lat spędziłem za kierownicą samochodu ciężarowego. Od 16. roku życia pracują jako kierowca. Jeździłem TIR-em
po Europie, zawoziłem towar m.in. do Francji, Niemiec i Holandii, a dziś nadal
jeżdżę, choć już tylko po Polsce.
O oprawę artystyczną zadbały nauczycielki Sylwia Łuszcz i Helena
Wilczek. Program przez nie przygotowany z udziałem uczniów szkoły
podstawowej rozbawił seniorów do łez. Zabawne skecze z poradami typu
„jak dbać o zdrowie” były przeplatane kawałami i wspólnym śpiewem.
Wspaniałą grą na akordeonie oczarował widzów Michał Copija. – Będzie
z niego muzykant – szeptali seniorzy po występie!
Kolejne spotkanie seniorów, tym razem opłatkowe, planowane jest
w grudniu. bs

Jesień życia może być szczęśliwa

zdj. JK

- To, że trzeba o seniorach przypominać, nie budzi najmniejszej wątpliwości – mówi sołtys Kryr Józef Klimek. – Zwłaszcza,
że w naszym sołectwie seniorzy stanowią znaczącą część populacji. Społeczeństwo starzeje się i w interesie wszystkich grup
wiekowych jest, żeby ludzie starsi w maksymalnie dobrym zdrowiu jesień życia spędzali szczęśliwie.

Seniorzy z Kryr spotkali się w remizo-świetlicy.

Od wielu lat, Rada Sołecka Kryr zaprasza seniorów na uroczystość zorganizowaną z okazji Dnia Seniora. W tym roku odbyła się ona 28 września
i zgodnie z tradycją rozpoczęła się mszą świętą. Po wspólnej modlitwie,
seniorzy udali się do sali remizo-świetlicy, gdzie przy kawie i ciastku spędzili czas na wspólnych śpiewach i rozmowach na tematy interesujące ich

najbardziej, a więc zdrowia i rodziny.
- Z tym spotkaniem to trafiliśmy w dziesiątkę, zwłaszcza
z terminem, bo gdyby uroczystość odbywała się zimą, na pewno
nie mielibyśmy takiej frekwencji, a tak wiele osób dotarło tutaj
o własnych siłach. – przyznaje sołtys. – Ludzie chcą się spotykać.
Naprawdę cieszą się z zaproszenia i doceniają to, że się o nich
pamięta.
Jak mówi sołtys, największym zmartwieniem osób w podeszłym wieku jest samotność. - Bardzo często jedno z małżonków
już nie żyje, a dzieci założyły rodziny i mają swoje życie. Seniorzy
są więc sami. My pomagamy im wyrwać się z domowych pieleszy
i trochę rozerwać – mówi Józef Klimek.
Spotkanie miało miły przebieg, a jego program wypełniła
muzyka. Utwory kościelne, ale i śląskiej muzyki biesiadnej
wygrywali Michał Smusz na akordeonie i Alojzy Kolon
na saksofonie. Seniorzy wyraźnie ożyli słysząc porywającą
muzykę i chętnie przyłączali się do śpiewu.
W uroczystości wzięło udział 90 osób. Kryrzan, którzy mają co najmniej
70 lat, jest w tym sołectwie 130. Pięknym wiekiem 80 lat i więcej może
pochwalić się ponad 40 mieszkańców tego sołectwa. Natomiast 90. urodziny obchodziły w tym roku 4 osoby. bs
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Kiedyś było tam pole z kukurydzą,
dziś jest nowoczesny zakład
– Żeby wybrać ten jeden, nasi klienci zaglądają do nas wielokrotnie. Trudno
się zdecydować, mając do wyboru tak wiele – przyznaje. – Oferujemy kilkaset
różnych rodzajów kamienia. Od szarych granitów, aż do szlachetnych alabastrów i onyksów.
Zakład świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego kamieniarstwa
budowlanego, od posadzek, przez parapety, elementy kominkowe, elewacje, schody aż do wystroju łazienek czy blatów kuchennych. W ofercie
firmy są również kamienie stosowane w ogrodnictwie i małej architekturze
– łupki, piaskowce, samorodki marmurowe. Realizuje ona także nietypowe
zlecenia, wystroje kościołów czy rzeźby w kamieniu. – Obecnie wykonujemy
z marmuru prezbiterium kościoła Miłosierdzia Bożego w Pszczynie oraz wystrój
kościoła w Ustroniu - opowiada właściciel.
Oferowane produkty i usługi skierowane są do klientów, którzy pragną
zastosować w swoich domach szlachetny materiał jakim jest kamień naturalny. Firma współpracuje z wieloma firmami budowlanymi, studiami
kuchennymi i kominkowymi, a także architektami i projektantami wnętrz.
Najtrudniejsze zlecenie? – Rzeźba Maryi do kościoła w Kokoszycach –
przyznaje pan Edmund. – Rzeźba ma 3,20 m i została wykonana z białego
marmuru sprowadzonego specjalnie z Macedonii. Nasz rzeźbiarz robił ją przez
pół roku, ale efekt jest imponujący.
Firma ma charakter rodzinny. Żona pana Edmunda zajmuje się kadrami, a synowie Jarosław i Tomasz podzielili
się obowiązkami. Jarosław, który skończył studia architektoniczne, wykonuje projekty, aranżacje i zajmuje
się ich realizacją, natomiast jego młodszy brat
Tomasz – to kierownik zaopatrzenia i produkcji.
Firma stale się rozwija. Obecnie zatrudnia 39
pracowników. – Cały czas inwestujemy. albo coś
budujemy, albo kupujemy nowe maszyny – przyznaje właściciel. – Skończyliśmy budowę zaplecza
socjalnego, a w listopadzie trafi do nas nowa maszyna
do obróbki kamienia.
Działalność zakładu z Kobielic została zauważona i doceniona. Firma „Marmur” zdobyła Złoty Laur Przewodniczącego Rady
i Starosty Pszczyńskiego dla Najlepszego
Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego
w kategorii produkcja. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 września
w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego
w Pszczynie. bs

zdj. bs

Jak odnieść sukces? Jaki interes założyć, aby móc śmiało
patrzeć w przyszłość? Przed takimi pytaniami staje wiele
osób i różne są na nie odpowiedzi. Czasami decydujący
okazuje się nie z góry nakreślony plan, ale czysty przypadek.

Edmund Dulemba wraz z synami Jarosławem i Tomaszem.

Firma realizuje także nietypowe zlecenia,
jak wystroje kościołów i rzeźby sakralne.
zdj. bs

Edmund Dulemba, przedsiębiorca z Kobielic, właściciel firmy „Marmur”, może uważać się za człowieka sukcesu. Prowadzi firmę, która
świadczy usługi na terenie całej Polski, a materiały sprowadza
z całego świata. Jednak kiedy w 1991 roku rozkręcał swój
biznes nawet nie mógł przypuszczać, że odniesie taki
sukces. – Nie miałem z kamieniarstwem nic wspólnego. Nikt
w rodzinie się tym nie zajmował, zdecydował przypadek – opowiada. – Budowałem akurat dom i szukałem materiału do jego
wykończenia. Posadzkę chciałem wykonać z łomu kamiennego.
Trafiłem do Kobielic, gdzie starszy pan ciął kamień. Robił to
w niewielkiej szopce, która stała w szczerym polu. Okazało się,
że jest ona na sprzedaż, a ja postanowiłem zaryzykować i ją
wydzierżawić.
Ponieważ pan Dulemba nie znał się na kamieniarstwie,
to starszy pan uczył go podstaw. Początkowo, pan Edmund
jakby nie wierząc w powodzenie tego interesu, łączył
pracę w swoim zakładzie z pracą na kopalni, gdzie był
ślusarzem. – To były trudne czasy. Prosto z kopalni
jechałem na budowę, gdzie czekało mnie kolejne
zajęcie: robienie posadzek, parapetów, itp. W tych
czasach nie było samochodów, nasi pracownicy
nie mieli nawet prawa jazdy, więc to moja żona
wiozła ich maluchem na budowę. Zapinała do
auta przyczepkę z marmurem, i jechała na robotę
– opowiada właściciel.
Jak przyznaje, firma zaczęła się intensywnie rozwijać dopiero, kiedy
przeszedł na emeryturę. Stało się to w 1999 roku. Prowadzenie własnego
interesu wymaga dużego zaangażowania i pełnej dyspozycyjności. – Kolejny
przełom nastąpił, kiedy kupiliśmy profesjonalną maszynę do obróbki marmuru.
Rozbudowaliśmy zakład, wybudowaliśmy nową halę – opowiada. – Zaczęliśmy
jeździć na międzynarodowe targi. Obowiązkowo raz w roku jesteśmy na największych targach w naszej branży, które odbywają się w Weronie we Włoszech.
Tam obserwujemy nowinki techniczne dotyczące obróbki, ale również zbieramy
namiary na dostawców.
W olbrzymim magazynie zakładu można zobaczyć marmury, granity,
trawertyny, łupki i konglomeraty importowane bezpośrednio z krajów
Europy, jak również z takich państw jak Indie, Brazylia, Egipt, czy Chiny.
Różne barwy i struktury wprawiają wszystkich oglądających w osłupienie.
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Podziękowania dla tych, którzy
kształcą i dla tych, którzy się uczą
W sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniający
się uczniowie i nauczyciele otrzymali Nagrody Wójta Gminy
Suszec
Święto Edukacji Narodowej to dzień szczególny dla wszystkich, którzy
w jakikolwiek sposób zaangażowani są w pracę z dziećmi i młodzieżą;
w pracę mającą na celu zaszczepienie w młodym pokoleniu umiłowania
wiedzy i dążenie do jej pogłębiania. Dzień Edukacji Narodowej łączy się
z uroczystymi akademiami, podczas których wiele serdecznych życzeń
kierowanych jest na ręce nauczycieli. Tak było również podczas gminnej
uroczystości, która odbyła się 13 października. Wszyscy dziękowali pracownikom oświaty za trud wkładany w wychowanie i kształcenie młodego
pokolenia. – Jestem pod wrażeniem waszej gminy. Zetknęłam się tutaj z serdecznością i niesamowitą pasją nauczycieli – mówiła Elżbieta Adamowska,
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku. – Życzę wam odwagi
w dążeniu do celu, abyście nie zrażali się trudnościami i nigdy nie przekonali
się czym jest „wypalenie zawodowe”.

Życzenia złożył również zastępca wójta Czesław Smusz: – Dużo sił i determinacji w realizacji waszego powołania, abyście mogli odczuwać wdzięczność
wychowanków i cieszyć się sukcesami zdobywanymi przez nich w konkursach
i olimpiadach.
Święto Edukacji od kilku lat jest w naszej gminie podwójną okazją:
do złożenia podziękowania nauczycielom, ale również do wyróżnienia
uczniów odnoszących sukcesy w nauce oraz sporcie. Wśród nagrodzonych
znaleźli się m.in. laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych, zespoły teatralne i muzyczne, zespoły sportowe, a także najlepsi absolwenci
w kategorii gimnazjów i szkół podstawowych. Nagrody książkowe otrzymało aż kilkadziesiąt osób!
O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Kryrach. Na koniec akademii odbył się koncert
muzyki jazzowej w aranżacji Adama Olesia oraz Zespołu Regionalnego
„Radostowianki”. Zaskakujące zestawienie jakże różnych stylów muzyki
okazało się niezwykle inspirujące i oczarowało publiczność.
Sabina Bartecka

Najlepsi uczniowie
gminy Suszec w roku
szkolnym 2010/2011
KATEGORIA I: Najlepszy absolwent
GIMNAZJA
Gimnazjum Kryry: Anna Pustelnik, Klaudia Mura
Gimnazjum Radostowice: Maciej Bartas, Mateusz Walecki
Gimnazjum Suszec: Sebastian Pustelnik, Krzysztof Urbanek,
Kamil Witosz

Najlepsi w naszej gminie absolwenci gimnazjum.

SZKOŁY PODSTAWOWE
SP Suszec: Patrycja Hanak, Jolanta Jurczyga, Kamil Różycki
ZSP Rudziczka: Mateusz Nowak
SP Radostowice: Dorota Kumor
SP Kobielice: Jakub Sekta

KATEGORIA II: Konkursy przedmiotowe,
olimpiady
GIMNAZJA
Gimnazjum Suszec: Sebastian Pustelnik, Karolina Krzysteczko,
Krzysztof Urbanek, Kamil Witosz
Gimnazjum Radostowice: Maciej Bartas, Mateusz Walecki,
Klaudia Jędrzejek, Dariusz Niedoba
Gimnazjum Kryry: Anna Pustelnik, Klaudia Mura

Zespół teatralny z Suszca z opiekunem s. Norbertą.

SZKOŁY PODSTAWOWE

zdj. bs

SP Suszec: Patrycja Hanak, Marek Urynowicz, Marta Krymer,
ZSP Mizerów: Martyna Górka, Małgorzata Kuśnierz, Michał
Majda
SP Radostowice: Dorota Kumor, Piotr Kula
SP Kobielice: Tomasz Indeka, Jakub Sekta, Kacper Poloczek
ZSP Rudziczka: zespół szkolny - II miejsce w Dekanalnym
Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II
Nagrodę odbierają: od lewej Katarzyna Kosińska, Alicja Pietras i Teresa Wyrobek.
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KATEGORIA III: Zespół szkolny (teatralny, taneczny,
muzyczny)
GIMNAZJUM
Gimnazjum Suszec: Zespół Teatralny - opiekun J. Czekaj
Gimnazjum Kryry: Zespół Teatralny „Pinezka”- opiekun
J. Prządka
SZKOŁY PODSTAWOWE
SP Suszec: Zespół teatralny - opiekun s. Norberta
ZSP Rudziczka: Teatrzyk „Za Siódmą Górą” SP Radostowice: chór
szkolny – opiekun Katarzyna Machnik, Danuta AbramowiczHeczko
Osiągnięcia sportowe

Nowiny Suszeckiej Gminy

Daniel czeka na
Twoją pomoc!
Daniel Zejma ma 35lat, kochającą żonę Basię (pochodzi
z Suszca, z domu Musiolik) i dwójkę cudownych dzieci:
Antosia (4 latka) i Zosię (2 latka).

GIMNAZJA

zdj. archiwum

Gimnazjum Radostowice: drużyna tenisa stołowego dziewcząt
– Katarzyna Wyrobek, Martyna Morkisz, Katarzyna Wicherek
- opiekun Dorota Kolon
Gimnazjum Kryry - drużyna sportowa dziewcząt - opiekun Katarzyna Kosińska
SZKOŁY PODSTAWOWE
SP Suszec: drużyna sportowa dziewcząt - opiekun Anna Kotas
ZSP Mizerów: Dominika Habor, Natalia Losa, Damian Szafraniec –
opiekun Beata Kukla, drużyna sportowa – opiekun Joanna Domek
SP Kobielice: drużyna sportowa chłopców
- opiekun Dawid Musiolik
SP Radostowice: drużyna sportowa dziewcząt (Julia Niedziela,
Karolina Wróblewska, Patrycja Wieczorek)

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Helena Wilczek - nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej
w Radostowicach
Jolanta Kula - nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej
w Radostowicach
Dawid Musiolik - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole
Podstawowej w Kobielicach
Anna Szopa - nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej
w Suszcu
Daromiła Faruga - nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Suszcu
Barbara Majlinger - nauczyciel biblioteki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Mizerowie
Małgorzata Jakubik - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Radostowicach
Anna Antończyk - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Kryrach
Agnieszka Smołka - nauczyciel wychowania początkowego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce
Małgorzata Kania - nauczyciel religii i biblioteki w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
Alicja Jacak - nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Suszcu
Barbara Pastuszka – nauczyciel historii w Gimnazjum w Suszcu
Joanna Nurek - nauczyciel chemii w Gimnazjum w Suszcu
Alicja Pietras - nauczyciel chemii w Gimnazjum w Radostowicach
Teresa Wyrobek - Dyrektor Gimnazjum Publicznego
w Radostowicach
Katarzyna Kosińska - nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum w Kryrach
Katarzyna Gieleciak - nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu w Suszcu
Janina Bartas - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Radostowicach

Pół roku temu zdiagnozowano u niego nietypowy i bardzo złośliwy
nowotwór tkanek miękkich. Na całym świecie jest zaledwie 150 osób
z taką chorobą. Nie ma jeszcze skutecznej metody leczenia tego typu
nowotworu i jest ono głównie kwestią szczęścia. Daniel przeszedł już
chemioterapię. Po niej, w sierpniu została przeprowadzona operacja,
lecz guz o wielkości 20 cm pozostał w jamie brzusznej. Lekarze stwierdzili kilka przerzutów.
Lekarze w Polsce nie widzą już szans dla Daniela, więc zaczęto szukać
pomocy na całym świecie. Udało się nawiązać kontakt z Kliniką Onkologiczną w Tianjin – tamtejsi lekarze mogą uratować Daniela!
21 września Daniel wyleciał na pierwszą serię badań do Chin.
Zastosowana krioterapia przynosi efekt, a guz zaczyna się zmniejszać.
„Walka jest bardzo trudna, guz jest po prostu ogromny, jeśli mamy się
z nim rozprawić to trzeba to robić powoli i systematycznie, dlatego
jest potrzebne tak wiele zabiegów krioterapii” – czytamy na blogu
Daniela. Koszt leczenia jest ogromny i znacznie przekracza możliwości
rodziny. „Jeden zabieg krioterapii kosztuje od 17.500 zł do 22.500 zł
(w zależności od tego ile igieł jest użytych w trakcie operacji, Daniel
wprowadzanych ma do brzucha od 6 do 8 igieł w trakcie jednej operacji. Mamy za sobą 5 zabiegów, nie wiem ile przed nami, nawet lekarz
nie był w stanie tego powiedzieć, bo to zależy od tego jak guz będzie
reagować i oczywiście, od tego na ile operacji wystarczy pieniędzy. To
jest wyścig z czasem, więc zabiegi wykonywane są tak często jak to jest
możliwe, nawet co dwa dni” - czytamy dalej.
Największym marzeniem Daniela jest powrót do Polski i przytulenie
malutkich dzieci, za którymi bardzo tęskni, a których nie widział już
od kilku tygodni.
W imieniu Daniela zwracamy się z prośbą o pomoc finansową,
którą można przekazać na konto:
86 1090 2040 0000 0001 1113 9744
z dopiskiem "Dla Daniela Zejmy"
"Fundacja z Uśmiechem",
ul. Paderewskiego 11/39, 25-001 Kielce
Walkę o życie Daniela wspiera Fundacja Light of Hope.
Losy Daniela można śledzić na jego blogu
www.daniel.lifesaversblog.com.
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Gospodynie z Rudziczki najlepsze!

zdj. archiwum

12 października w Pszczynie odbył się powiatowy konkurs potraw regionalnych „Nasze kulinarne dziedzictwo”. Temat
konkursu jakże smakowity: „Owocowo – Warzywne rozmaitości Ziemi Pszczyńskiej”! W tej kulinarnej rywalizacji musiało
zostać przygotowane danie gorące oraz deser.
W konkursie uczestniczyło 12 organizacji z terenu powiatu pszczyńskiego. Członkowie komisji oceniali smak, oryginalność w wykorzystaniu produktów z gospodarstw
rolnych, sposób podania oraz związek potrawy z tradycją.
I miejsce w konkursie zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki. Przygotowana
przez nie rolada z karczku z farszem mięsno – warzywnym w kapuście zasmażanej
smakowała tak wybornie, że komisja na czele z wicestarostą Henrykiem Kolarczykiem wprost rozpływała się w zachwytach. Na deser panie zaserwowały „owocowe
szaleństwo”. - Był to mus z białym serem przekładanym galaretką ugotowaną na winie
i z dodatkiem soku jabłkowego – mówi Małgorzata Przontka. - Trafiłyśmy z tymi potrawami w dziesiątkę. Ludzie cały czas podchodzili i prosili o jeszcze.
Przygotowaniem tych wszystkich smakowitości zajęły się wspólnie z panią Małgorzatą także: Alicja Buchta, Elżbieta Kornas i Aniela Balcarek.
Wyróżnienie w konkursie otrzymało KGW Suszec. Panie postawiły na tradycję
i podały kotlety warzywne z marchewki, pietruszki, selera i kalafiora z natką pietruszki
i koperku, a na deser kołocz z pieczek (gruszek, jabłek i śliwek) oraz kompot z suszoGospodynie z Rudziczki: Alicja Buchta, Elżbieta Kornas, Aniela
nych jagód, dzikiej róży i jabłek. Potrawy przygotowały: Lidia Kijonka, Bronisława
Balcarek i Małgorzata Przontka.
Walusza, Gabriela Florczak i Teresa Musiolik. Susz zbierała Alina Rutkowska. bs

Jesienne spotkania
w Bibliotece
Już za nami kolejne warsztaty. 21 października 27
uczestników pod okiem i opieką MAŁGORZATY GOSEK, pracowało nad wykonaniem jesiennego bukietu
z klonowych liści. Taki bukiet może ozdobić mieszkanie,
podarowany bliskiej osobie z pewnością dłużej będzie
przypominał o darczyńcy, a umiejętność wykonania go
pozwoli w kolejnych latach na wykonanie podobnego.
24 listopada (w czwartek) o godz. 17.00, w ramach cyklu "Suszeckich Spotkań Kulturalnych", odbędzie się spotkanie literackie z autorem
trylogii "DZIEŃ, W KTÓRYM UPADŁ KANAAN". Jest nim mieszkaniec
naszej gminy, RAFAŁ KOSOWSKI z Rudziczki. Warszawska Oficyna Wydawnicza "VOCATIO" wydała właśnie ostatni tom sagi pt. "Wybrana".
Wcześniej wydane "Perła" i "Qedesha" można zakupić pod adresem:
http://www.vocatio.com.pl, ale też wypożyczyć w Rudziczce lub w Suszcu.
Ta epicka saga, o mrocznych czasach Kanaanu, została 7 października
uznana przez profesjonalistów, zebranych na 2011 Market Square Europe w Kijowie na Ukrainie, Europejską Chrześcijańską Książką Roku 2011.
Serdecznie gratulujemy!
9 grudnia w piątek, także o godz. 17.00, w czasie warsztatów "Święta,
święta..." prowadzonych przez podróżników i etnologów Annę Czapek i Piotra Mojżyszka (z Chybia) każdy przybyły pozna tajemnice św. Mikołaja, własnoręcznie upiecze świąteczne ciasteczka i z pewnością nie będzie się nudził.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! WSTĘP WOLNY!

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
W wykazie znajduje się 5 lokali mieszkalnych, położonych w budynku
komunalnym w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 18. Pierwszeństwo w nabyciu lokali przysługuje dotychczasowym najemcom. Bliższe informacje
można uzyskać w pok. nr 4 – tel. (032)4493073 lub w Internecie www.
bip.suszec.iap.pl.
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Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego sklepu

„TO i OWO”
U nas zakupy na każdą kieszeń!
Oferujemy:
ozdoby, upominki, wazony, artykuły szkolne,
chemia itp.
Godz. otwarcia:
pn – pt 8.30 – 16.00
sb 8.00 – 12.00
ul. Św. Jana 13, GS w Suszcu
(obok Hurtowni Budowlanej, w budynku firmy „Techgór”)
wejście z tyłu budynku

Ognisko 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.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Suszec przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie znajduje się lokal usługowy położony w budynku komunalnym
w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 18. Bliższe informacje można uzyskać
w pok. nr 4 – tel. (032)4493073 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.pl.
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Likwidacja zawodowej Wszystkich Świętych:
straży pożarnej
dojedź bezpiecznie
20 października Walne Zebranie Zakładowej Ochotniczej
Straży Pożarnej działającej przy KWK „Krupiński” podjęło
uchwałę o likwidacji stowarzyszenia. Na terenie kopalni
działa Sekcja Prewencji Przeciwpożarowej.

Zakładowa OSP działała w Suszcu od 1996 roku. Zebranie organizacyjne
z udziałem 25 kandydatów odbyło się 2 lutego 1996 roku. Uczestnicy
poprali zamiar powołania ochotniczej jednostki strażackiej i dokonali
wyboru komitetu założycielskiego w składzie: Franciszek Wróbel, Roman
Czernecki i Henryk Kwaśny. Po dokonaniu wszystkich formalności, 4 lipca
zaprzysiężono 18 członków ZOSP. W styczniu 1997 roku Zarząd Gminny
OSP podjął decyzję o przyjęciu zakładowej straży do struktur gminnych.
W ciągu 15 lat działalności jednostka skupiała 64 strażaków. Byli to
pracownicy zakładu i firm współpracujących z kopalnią. Ich zadaniem było
zabezpieczanie przeciwpożarowe obiektów i terenu kopalni, prowadzenie
akcji ratowniczo-gaśniczych i likwidacji miejscowych zagrożeń do czasu
przybycia jednostek PSP.

Młodemu pokoleniu trzeba pomóc
cd. ze strony 2
innych krajów już historyczne, ale z naszej epoki - tak bardzo bliskie każą
patrzeć nam inaczej w przyszłość, wzmóc czujność, bo i ten problem,
kiedyś nas spotka. Na restrukturyzację prawie wszędzie nie ma pieniędzy.
Młodemu pokoleniu trzeba już dziś pomóc, towarzyszyć, aby mogło obrać
inną drogę. Trzeba podejmować wyzwania i pytania, potrzeba giętkości
w myśleniu i działaniu. Taki sposób postępowania musi być wdrażany
w rejonach, w których dominującą rolę ma jeden duży zakład pracy, aby
zabezpieczyć się na najgorsze.
Trzeba młodzież ukierunkować na nowe zawody, przedsiębiorczość,
innowacyjność, itd. Trzeba szczególnie rozwijać poetykę przedsiębiorczości. Działamy w Europie, która jest dla nas rozmiarem ważnym, ale
przede wszystkim najważniejszy dla nas jest rozmiar lokalny. Do tego, że
potrafimy bardzo wiele nie potrzeba nikogo przekonywać, bo w tej jakże
bogatej Europie mogliby się wiele nauczyć, o czym w trakcie seminarium
można się było przekonać.
Proces nauczania i wdrażania nowych pomysłów, kiedy jest się
dotkniętym przeszłością, o której więcej myślimy niż o przyszłości, jest
z reguły bardzo długi. Oczywiście idąc do przyszłości nie wolno zapominać
o przeszłości.
O tym, że nastąpi likwidacja kopalń, dużych zakładów trzeba myśleć
o wiele wcześniej. Bezwzględnie staje się konieczna rekonwersja
urbanistyczna, ukierunkowana na nowe przedsiębiorstwa, osiedlanie
i zamieszkiwanie w rejonie innych osób niezwiązanych z monokulturą
zatrudnienia, aby to co może stać się fatalnością nigdy nie nastąpiło
a zapewniło ciągły rozwój.
Przenosząc na nasz grunt trudne doświadczenia z Francji nasuwa się
parę refleksji. Nasze gminy, żeby były przygotowane na najgorsze scenariusze w przyszłości powinny posiadać odpowiednie środki finansowe
na bieżące wdrażanie procesów prorozwojowych, rewitalizację terenów. Inaczej podzielimy losy regionów jakie odwiedziliśmy we Francji,
przez lata liżących rany po upadku dużych zakładów pracy. Z naszego
podwórka w Polsce mamy również wiele przykładów takich skutków.
W wielu rejonach duża ilość mieszkańców utraciła miejsca pracy wskutek
likwidacji lub restrukturyzacji dużego zakładu. Zawsze wtedy spotykamy
się z ludzką tragedię połączoną z beznadzieją, rozpaczą, przerażeniem
i brakiem perspektyw.
Takiego scenariusza naszej śląskiej ziemi naznaczonej nie tylko ciężką
pracą ludzi tu żyjących, ale i pooranej szkodami górniczymi nie możemy zgotować. Dlatego musimy szanować i walczyć na każdym szczeblu

Każdego roku w czasie Wszystkich Świętych panuje
wzmożony ruch na głównych trasach komunikacyjnych i na
drogach dojazdowych do cmentarzy.
1 i 2 listopada na drogach jest tłoczno i nietrudno o wypadki - drobne
stłuczki w okolicach cmentarzy czy groźniejsze kolizje (oby nie!) na trasie.
Aby ich uniknąć, należy stosować się do zasad ruchu drogowego. Nie należy
jeździć na pamięć, bo organizacja ruchu może być zmieniona. Uważajmy
na „niedzielnych kierowców” i starajmy się przewidzieć zachowania innych
uczestników ruchu. Piesi - zagapieni, obładowani wieńcami mogą niespodziewanie wtargnąć na drogę. Należy mieć oczy bardzo szeroko otwarte
a w okolicach cmentarzy zmniejszyć prędkość. No i pogoda, ta listopadzie
bywa kapryśna, lepiej zwolnić i ostrożnie wchodzić w zakręty. Bądźmy
ostrożni! Oby te święta nie okazały się tragiczne. bs

Biskupowi Józefowi Kupnemu, księżom przełożonym i klerykom Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach,
księdzu prałatowi dr. Marianowi Suboczowi Dyrektorowi Caritas
Polska ze współpracownikami, księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Winklerowi i wszystkim księżom, siostrom zakonnym oraz
lekarzom i pielęgniarkom z hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach,
a także delegacjom powiatu pszczyńskiego i Gminy Suszec, pracownikom Estrady Rybnickiej, parafianom ze Suszca i wszystkim
uczestnikom liturgii pogrzebowej

naszego ojca śp. Józefa Lali
serdeczne podziękowania
składa rodzina zmarłego

o naszą kopalnię, ale też nie możemy być obojętni na manipulowanie
przy dochodach gmin górniczych przez niektóre osoby. O tym, że nie
jest dobrze świadczy brak jakiejkolwiek współpracy, zrozumienia na
linii przedsiębiorca – gmina. Pierwszym krokiem ograniczenia dochodów
gmin była zmiana zasad naliczania opłaty eksploatacyjnej, która kiedyś
godziwie rekompensowała działalność przedsiębiorstwa górniczego, a dziś
kompletnie nie przystaje do rzeczywistych związanych z jego działalnością
problemów.
Obecnie kolejnym wytyczonym gminom bojem jest walka o podatek
od infrastruktury podziemnej. Obciąża ona 1 tonę wydobytego węgla
o kwotę około 60 groszy przy koszcie wydobycia wynoszącym kilkaset
złotych. Mówi się, że podatek położy górnictwo. To kompletna bzdura
i bałamuctwo! Kiedy ma wzrosnąć o 20 czy 30 złotych akcyza na węgiel
lub inny kolejny podatek, to się milczy, ale wtedy pieniądze nie pozostaną
na naszej umęczonej ziemi. Trzeba pamiętać, że rodziny górnicze, a równocześnie mieszkańcy naszych gmin nie żyją w wyizolowanym środowisku
zakładu górniczego. Przecież za te pieniądze są realizowane świadczenia
i usługi publiczne na ich rzecz przez wspólnotę, w której żyją. Dlatego nie
można dopuścić do pogorszenia jakości życia mieszkańców – pozbawić
gmin uczciwie należnych im dochodów. Mając te dochody, niezbędne
środki finansowe tylko wtedy będziemy mogli już dziś rozwiązywać problemy, łagodzić ich skutki, które czekają nas w przyszłości. Będziemy zdolni
wcześniej reagować, aby w którymś momencie historii nie obudzić się na
ziemi zniszczonej i opuszczonej przez ludzi młodych, zapełnionej starcami
dożywających ostatnich chwil życia w nędzy. Śląska ziemia na taki los nie
zasługuje. Wierzę, że obecnie wybrani parlamentarzyści ze Śląska zadbają
o to, aby zabezpieczyć rozwój naszego regionu w przyszłości.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Nowiny Suszeckiej Gminy

OGŁOSZENIA
- ustnie do protokołu w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami - Urzędu Gminy w Suszcu 43-267 Suszec, ul. 1 Lipowa 1,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@
suszec.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Suszec.
Wójt Gminy
mgr inż. Marian Pawlas

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian części miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Suszec
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.
zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Suszec następujących uchwał:
•Nr VIII/48/60/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w północnej części sołectwa Suszec w granicach ulic:
Powstańców , Na Grabówki i Królówka, do granic lasów od strony północno-wschodniej – (Plan nr 1),
•Nr VIII/49/61/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów przyrodniczych sołectwa Suszec i Kobielice – Lasy Kobiórskie - (Plan
nr 2),
•Nr X/76/88/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej
i Królówka - (Plan nr 3),
•Nr X/77/89/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej
i Królówka - (Plan nr 4).
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 24 listopada 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być składane:
- w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Suszcu, 43-267 Suszec,
ul. Lipowa 1,

Kronika policyjna

Kradną rowery
Rower marki Giant padł łupem złodzieja na ul. Św. Jana w Suszcu. Do
kradzieży doszło 22 października o godz. 8.00. Straty 42-letniego mieszkańca Suszca oszacowano na 800 zł.
Na „podwójnym” gazie
Policjanci KPP Pszczyna zatrzymali 49-letniego mieszkańca Kryr, który
kierował samochodem osobowym znajdując się pod wpływem alkoholu
(3,16 promila). Do zatrzymania doszło 23 października o godz. 17.15 na
ul. Nierad w Kryrach.

Apel do mieszkańców w sprawie przekazywania
informacji o wyrobach azbestowych!
Przypominam wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, w szczególności
osobom fizycznym, które nie są przedsiębiorcami, a są właścicielami budynków, obiektów użytkowych, gospodarczych i innych o ustawowym obowiązku
przedłożenia Wójtowi Gminy Suszec informacji o wyrobach zawierających azbest.
Należy to zrobić do 31 stycznia na formularzu dostępnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój
nr 3 na parterze oraz do pobrania na stronie internetowej www.suszec.pl).
Jeden egzemplarz takiej informacji należy każdego roku przedłożyć marszałkowi
województwa, a drugi należy przechowywać przez okres roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

NOWA O F E R T A
Dla mieszkañców gminy SUSZEC
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: 21 listopada, 19 grudnia.
Rudziczka: 22 listopada, 20 grudnia.
Radostowice, Kobielice: 23 listopada, 21 grudnia.
Mizerów, Kryry: 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 nawozach 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.
Terminy wywozów w Gminie Suszec w 2011 roku:
Mizerów, Kryry:7 listopada, 5 grudnia.
Kobielice: 9 listopada, 7 grudnia.
Radostowice: 16 listopada, 14 grudnia.
Suszec I (dotyczy ulic: Akacjowa, Astrów, Baranowicka, Brylantowa, Bursztynowa, Cegielniana, Deszczowa, Diamentowa, Dolna, Garbarska, Klonowa,
Królówka, Lipowa, Miła, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa, Perłowa, Powstanców, P. Godźka, Słoneczna, Srebrna, Stacja Kolejowa, Stawowa,
Szklarniowa, Tulipanów, Wąska, Wielodroga, Wyzwolenia, Złota): 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): 2 listopada, 30 listopada, 28
grudnia.
Rudziczka: 23 listopada, 21 grudnia.

tel. (32) 4230845, 4223673

e-mail: biuro@eko.rybnik.pl

www.eko.rybnik.pl
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zdj. bs

Biegiem po zwycięstwo
4 października teren Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś”
zamienił się w arenę lekkoatletyczną. Reprezentacje wszystkich szkół i przedszkoli tradycyjnie uczestniczyły bowiem
w jesiennych biegach przełajowych.
Zawody od wielu lat stanowią
tradycję w naszej gminie. Corocznie organizatorką biegów jest
Dorota Kolon, która pełni w naszej gminie funkcję koordynatora
sportu. Pomagają jej nauczyciele
wychowania fizycznego, którzy
przykładają wiele starań, aby
kontynuować szkolną tradycję.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie
uczniowie dali z siebie wszystko!
- To bardzo trudny bieg, wymagający wielotygodniowych
przygotowań i świetnej kondycji
– przyznają wuefiści. – Dzieci
ćwiczyły przez cały wrzesień, a i tak z powodu stresu miały problem, żeby
biec w równym tempie. Gwałtowne zrywy powodują jednak, że nie wszyscy są
w stanie ukończyć bieg, a ci, którym się to udaje, dosłownie padają ze zmęczenia.
- Ćwiczyliśmy interwałami – po kilka kilometrów – opowiada o przygotowaniach Mateusz Manowski z SP w Kobielicach. – Lubię biegać. Trening
sprawia mi olbrzymią frajdę.
Mateusz w tym roku pobił rekord szkoły i dystans 1 kilometra pokonał
w 3 minuty. Nic więc dziwnego, że mając takiego mistrza w swoich szeregach, drużyna z Kobielic podczas gminnych zawodów uplasowała się
na I miejscu. To duży sukces kobielickich biegaczy, którzy dobrze spisali
się również podczas zawodów rejonowych w Łące (VI miejsce). W tej

Hala sportowa zaprasza
Wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon zimowy. Już
teraz GZOiS Suszec zaprasza dzieci i młodzież z terenu
gminy do korzystania bez ponoszenia jakichkolwiek opłat
z hali sportowej w Suszcu w każdą niedzielę.
Podobnie, jak w poprzednich latach, można będzie pograć w piłkę
siatkową, piłkę nożną i tenis stołowy. Ze względu na duże zainteresowanie
w ubiegłym roku, w tym sezonie zwiększony zostaje czas udostępnienia hali
o jedną godzinę i hala będzie do dyspozycji chętnych w godz. 16.00-19.00.
Nastąpi też podział na grupy:
- w godz. 16.00 - 17.30 – uczniowie szkół podstawowych,
- w godz. 17.30 - 19.00 – młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna
i studenci.
Aby wziąć udział w zajęciach należy posiadać strój sportowy, buty
zmienne oraz legitymację szkolną lub studencką.

Co nas czeka?

Gminny turniej halówki – 5 listopada
Na parkiet zapraszamy najmłodszych piłkarzy z rocznika 2002-2004,
którzy ciężko trenują od września. W gminnym turnieju piłki nożnej halowej
swój udział zapowiedziały drużyny z Suszca, Kryr i Mizerowa. Zapraszamy
do udziału drużyny także z innych sołectw, a rodziców do dopingowania
swoich pociech. Turniej rozpoczynamy o godz. 10.00.
Grand Prix w piłce ręcznej - 6 listopada
W hali sportowej w Suszcu zostanie rozegrany II turniej w ramach
Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w Piłce Ręcznej. Sympatyków szczypiorniaka
zapraszamy do zorganizowania swojej drużyny i udziału w turnieju. Turniej
w Suszcu jest drugim z cyklu Grand Prix Ziemi Pszczyńskiej w Piłce Ręcznej.
Pierwszy odbył się w Goczałkowicach Zdroju, a ostatni odbędzie się 11

Nowiny Suszeckiej Gminy

kategorii drudzy do mety dobiegli chłopcy z Suszca przed zawodnikami
z Rudziczki i Kryr. Wśród dziewcząt ze szkół podstawowych dystans 950
metrów najszybciej pokonały suszczanki, które wyprzedziły drużyny z Radostowic, Rudziczki, Mizerowa i Kobielic. Wśród gimnazjalistek triumfowały
reprezentantki z Kryr, drugie były zawodniczki z Radostowic, a trzecie
z Suszca. W kategorii chłopców, którzy ścigali się na najdłuższym dystansie 1,3 km, zwyciężyła drużyna z Suszca przed Kryrami i Radostowicami.
Gratulujemy. bs

WÓJT GMINY SUSZEC
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek,
stanowiących własność Gminy Suszec:
1) nr 3406/264 o pow. 0,0019 ha k.m. 5, obręb Suszec, KW
KA1P/00032355/3, cena wywoławcza netto: 3040,00 zł
2) nr 3407/264 o pow. 0,0019ha k.m. 5, obręb Suszec, KW
KA1P/00032355/3, cena wywoławcza netto: 3040,00 zł
W/w działki położone są w Suszcu. Działki wchodzą w skład kompleksu
działek zabudowanych garażami, posiadają prostokątny kształt i w chwili
obecnej nie są zabudowane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem B9MW, co stanowi zapis
planu „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”.
Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2011 roku
o godz. 9.00 (działka 3406/264)
o godz. 10.00 (działka 3407/264)
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1.
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek Vat.
Wadium w wysokości 608,00 zł należy wpłacić do dnia 23 listopada
2011 r. na konto Urzędu Gminy nr 58 8456 1019 2001 0000 0446
0004- decyduje data wpływu na konto.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków
przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Suszcu przy ul. Lipowej
1, pok. Nr 4, tel. 0/32/ 449 30 73 lub w Internecie www.bip.suszec.iap.
pl (ogłoszenia).
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

grudnia w hali POSiR-u w Pszczynie. Można wziąć udział w dowolnym
turnieju. Początek o godz. 10.00. Szczegóły na stronie www.hala-suszec.
pl i www.posir.pszczyna.pl.
Turniej piłkarski - 12 listopada
Ponownie na parkiecie spotkają się młodzi piłkarze. Tym razem jednak
będą to roczniki 1999 i młodsi. Turniej da możliwość młodym piłkarzom
utrzymać formę po zakończonym sezonie na boiskach trawiastych i pozwoli
przygotować się do grudniowych Mistrzostw Powiatu, które odbędą się
w hali POSiR-u w Pszczynie. Turniej będzie też rewanżem za wrześniowy
turniej na trawie. Turniej rozpoczynamy o godz. 10.00.
Tenisowe Mikołajki – 11 grudnia
Zapraszamy na kolejny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego.
W turnieju może wziąć udział każdy, bez względu na kategorię wiekową
i umiejętności. Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekają
drobne, ale atrakcyjne nagrody. Natomiast każdy uczestnik kategorii
młodzieżowej otrzymuje pamiątkowy medal.
Liga Futsalu sezon 2011/2012
Niemal tradycyjnie, jak co roku, w połowie października Powiatowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie wraz z Gminnym Zespołem Oświaty i Sportu w Suszcu oraz Goczałkowickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
zaprasza do udziału w halowych rozgrywkach ligowych.
Liga Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice, podobnie jak przed rokiem,
także i teraz odbywać się będzie na trzech halach w Suszcu (przy ulicy
Szkolnej), Pszczynie (ul. Zamenhofa) i Goczałkowicach (ul. Powstańców
Śląskich). Planowany jest podział na trzy lub cztery klasy rozgrywkowe
w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Informujemy w szczególności
debiutantów (którzy przygodę z naszą ligą rozpoczynać będą od najniższej
ligi), że liczba miejsc jest ograniczona i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje na stronach www.hala-suszec.pl www.posir.
pszczyna.pl oraz pod numerem telefonu 501 582 591.
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OGŁOSZENIA PŁATNE

Mikołaj
w GOK-u!

w w w. h o t e l p i a s k o w y. p l

Jak co roku, 6 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
odwiedzi Święty Mikołaj.

Hotel Piaskowy znajduje się w Pszczynie.
To obiekt zlokalizowany przy trasie
Bielsko-Biała - Katowice - Warszawa.

Mikołajkowe popołudnie rozpocznie się grami i zabawami dla dzieci,
a następnie Mikołaj wraz z Elfami
wręczy dzieciom podarunki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00
i potrwa około 2 godzin.
Aby dziecko mogło wziąć
udział w mikołajkowym popołudniu, należy dostarczyć do 5 grudnia opisaną imieniem, nazwiskiem
i wiekiem paczkę z prezentem, a także wnieść
opłatę w wysokości
5 złotych.
Serdecznie zapraszamy!

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.
43-200 PSZCZYNA, ul. Piechurów 3, TEL.: (32) 447 44 40
FAX: (32) 447 44 42
E-MAIL: hotel@hotelpiaskowy.pl

program imprez:

13. października, g. 19 / DK w Suszcu
koncert zespołu RAZ, DWA, TRZY – wstęp 35 zł
25. października g. 19 / DK w Suszcu
wieczorek poetycki
z udziałem Wacława Kostrzewy i Tadeusza Kolorza
oraz wernisaż wystaw fotograficznych

Patronat honorowy:
Starosta Powiatu Pszczyńskiego,
Wójt Gminy Suszec

5. listopada, g. 15 / DK w Suszcu
VIII Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej
im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję...”
6. listopada, g. 16 / DK w Suszcu
VI Przegląd Amatorskich Kabaretów W DECHE,
GOŚĆ SPECJALNY: Kabaret HRABI
10. listopada, g. 18 / DK w Suszcu
„Folkowo, czyli młodzieżowo”
koncert kapeli ZAWIAŁO i zespołu ENEJ – wstęp 15 zł
11. listopada, g. 16 i 18.30 / DK w Suszcu
„Spokojny weekend”
Premiera spektaklu w wykonaniu Grupy Teatralnej
działającej przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu
13. listopada, g. 17 / Kościół Parafialny w Suszcu
koncert „Muzyka w Barwach Jesieni”
bilety na koncert zespołu RAZ, DWA, TRZY, koncert kapeli ZAWIAŁO i zespołu ENEJ do nabycia w biurze GOK,
bezpłatne wejściówki na VI Przegląd Amatorskich Kabaretów W DECHE, premiery spektaklu w wykonaniu
Grupy Teatralnej działającej przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu (z uwagi na bardzo duże
zainteresowanie odbędą się dwa spektakle – o g. 16 i 18.30) do odbioru w biurze GOK
rezerwacje: 32 / 212 44 91
www.gok.suszec.pl / dk@gok.suszec.pl
ŁO SUSZEC
KO
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