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Burza z gradobiciem
w Kryrach
W sobotę, 22 czerwca, przez naszą gminę przetoczyła
się burza. Strażacy odnotowali 16 interwencji.

miejsce, a strażacy zajęli się pozostałymi wezwaniami. Usuwali powalone
na jezdnie drzewa, pompowali zalane piwnice.
Na ulicy Franciszka Klimy połamanych zostało aż 7 drzew, a jedno
wielkie zostało wyrwane z korzeniami. Po szybkiej akcji straży i pomocy
mieszkańców drzewa udało się uprzątnąć, natomiast awaria prądu trwała
aż 10 godzin.
Tego dnia w Radostowicach w wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru budynku gospodarczego. W akcji uczestniczyło
6 zastępów straży pożarnej. W Suszcu został uszkodzony dach budynku
gospodarczego.
Łącznie w działaniach na terenie powiatu pszczyńskiego brało udział
47 zastępów (245 strażaków).
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W związku z załamaniem pogody strażacy na terenie powiatu
pszczyńskiego uczestniczyli w 35 interwencjach. Niemal wszystkie były
związane z intensywnymi opadami, silnym wiatrem i wyładowaniami
atmosferycznymi. W Brzeźcach w wyniku porażenia prądem padło sześć
krów, a kolejnych 55 zostało porażonych. Najwięcej działań strażackich
miało jednak miejsce na terenie naszej gminy.
- Około 16.30 przez Kryry przeszła burza z gradem i silnym wiatrem.
Niektóre kule mogły mieć wielkość
kurzych jaj – relacjonowali mieszkańcy ul. Wyzwolenia. – Przez 2
minuty nic nie było widać. W sumie
wszystko trwało kilka minut.
To właśnie tam w rejonie posesji nr 170 wiatr porwał dmuchany
basen dla dzieci. Aż trudno w to
uwierzyć, ale basen wzniósł się na
wysokość kilkunastu metrów i zawisł na kablu energetycznym. Żeby
się tam jednak znaleźć, pokonał
w powietrzu kilkadziesiąt metrów.
- Gdybym tego nie widział na własne
oczy, powiedziałbym, że to bujda
– mówił jeden z mieszkańców do
stojących obok ludzi.
Strażacy, którzy przybyli na
miejsce, szybko poradzili sobie
z latającym basenem. Kilka minut
akcji i już basen wrócił na swoje
Wiatr łamał drzewa, woda zalewała piwnice
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Silne podmuchy wiatru porwały z posesji dmuchany basen

Podtopione domy
Mieszkańcy nie zdążyli jeszcze ochłonąć po tych wydarzeniach,
a już dwa dni później musieli zmierzyć się z groźbą powodzi. Intensywne
opady deszczu, które w poniedziałek nawiedziły Pszczynę i pozostałe
gminy naszego powiatu spowodowały liczne podtopienia. Zalane
zostały główne ulice, parkingi, piwnice w wielu domach, utworzyły się
liczne rozlewiska. Służby interweniowały w ciągu kilkunastu godzin aż
254 razy! W naszej gminie podtopionych zostało kilkanaście budynków
mieszkalnych w Kobielicach i Radostowicach. W Kobielicach woda przelewała się przez ul. Wiejską, dostała się też do piwnic budynków mieszkalnych oraz garaży. Nieprzejezdna była ul. Porębska w Radostowicach.
Woda zalała też łąki przy ul. Dworcowej i Czarkowskiej. bs

Szybka akcja strażaków i basen znalazł się na swoim miejscu

Droga jak nowa
Nową nawierzchnię asfaltową wykonano na bocznym
odcinku ul. Pszczyńskiej w Suszcu.
Prace prowadzone były na 170-metrowym odcinku drogi, w początkowej części asfaltowym, w dalszej - tłuczniowym. W ramach prac
wyrównano nawierzchnię, ułożono dwie warstwy asfaltu i wykonano
zjazdy do posesji. Docelowo, zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego, zostanie ona połączona z ul. Dolną. bs
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Odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Suszec

Zgodnie z Ustawą od miesiąca lipca na Gminie spoczywa
obowiązek odbioru odpadów z posesji i ich zagospodarowania.
Urząd Gminy przeprowadził przetarg na wybór firmy, która będzie
realizowała to zadanie. W postępowaniu wzięło udział 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ,,Sanit-trans‘’ z Międzyrzecza. Rozpoczęcie realizacji zadania było przewidziane od 24 czerwca. Od tego
dnia firma miała rozpocząć rozwóz pojemników do wszystkich posesji
aby go zakończyć do 1 lipca. Jednak z przyczyn od nas niezależnych,
pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony, w wyznaczonym
dniu tj. 24 czerwca firma zrezygnowała z podpisania umowy, tracąc
jednocześnie 50 tysięcy wpłaconego wadium na rzecz Gminy. W tej
sytuacji do realizacji zadania została wybrana kolejna firma, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę tj. ,,ALBA Południe Polska Sp.z.o.o.” Jednak ze
względów proceduralnych podpisanie umowy może nastąpić 8 lipca.
7 dni od podpisania umowy wykonawca będzie miał czas na dostarczenie do wszystkich posesji pojemników na śmieci i worków. Mamy głęboką nadzieję, że ta firma wywiąże się z tych obowiązków bez zarzutu,
gdyż jest ona znana i ma dobre rekomendacje.
Gdyby nie fakt, że Gmina idąc naprzeciw postulatom mieszkańców,
aby to firma odbierająca odpady dostarczyła równocześnie pojemniki,
to z terminowym odbiorem odpadów przez ,,Albę” w miesiącu lipcu nie
byłoby kłopotu, gdyż pojemniki od 1 lipca musieliby posiadać mieszkańcy jako własne. Aby zapewnić odbiór odpadów od 1 lipca uzgod-

Sesja Rady Gminy
– 27 czerwca

Rada Gminy postanowiła przekazać Wojewódzkiemu
Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki
finansowe w wysokości 20 tys. zł.
Zostaną one przeznaczone na zakup lekkiego samochodu dostawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie.
W kolejnej uchwale wyrażono zgodę na utworzenie stowarzyszenia

Boisko i siłownia
pod chmurką
Na ten dzień czekano od dawna. W Rudziczce otwarto nowy teren rekreacyjno – sportowy dla mieszkańców.
Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w czasie festynu
rodzinnego, 16 czerwca.

pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. Związek jest tworzony dla
współdziałania samorządów w celu lepszego wykorzystania środków
finansowych, wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.
Gimnazjum Publiczne w Radostowicach ma swojego patrona. Radni
podjęli uchwałę w sprawie nadania szkole imienia Jana Pawła II. Wyboru
patrona dokonano w głosowaniu. Uroczystość nadania imienia odbędzie
się 16 października. bs
nić sobie i swoim dzieciom większą aktywność. Dzięki dofinansowaniu
Urzędu Gminy w wysokości 30 tys. zł oraz pracom wykonywanym
społecznie w centrum wsi wyrosła zewnętrzna siłownia i boisko pełnowymiarowe do siatkówki ze sztuczną trawą.
Obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. – Cieszę
się z tej inwestycji, bo widać, że była potrzebna – mówi sołtys Stanisław
Godziek. – W słoneczne dni zawsze można tutaj kogoś spotkać.
Nową siłownię odwiedzają także mieszkańcy innych sołectw naszej
gminy. – Jesteśmy tutaj kilka razy w tygodniu – mówiły nam Ada Jankowska, Monika Krzysteczko i Weronika Damek z Suszca. – Fajna jest ta
siłownia, bo można ćwiczyć na świeżym powietrzu i to za darmo.
Żeby jednak takie miejsce mogło powstać, trzeba było przesadzić
150 tui. Na tym zresztą nie koniec. Plany sięgają jeszcze dalej, planowa
jest budowa nowej remizy strażackiej oraz świetlicy. bs
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Boisko do piłki siatkowej, siłownia pod chmurką to nowe atrakcje
dla mieszkańców Rudziczki. Powstały przy remizo – świetlicy. Prace
trwały tam od ubiegłego roku i były wykonywane w czynie społecznym
z udziałem mieszkańców. – Sport to zdrowie, dlatego postanowiliśmy
uruchomić siłownię na świeżym powietrzu dostępną za darmo, dla każdego
- mówi sołtys Stanisław Godziek.
Mieszkańcy Rudziczki wspólnymi siłami zadbali o środki, by zapew-

niono z firmami, które dotychczas odbierały odpady od mieszkańców,
że ich pojemniki (EKO, Komunalnik, Remondis…) pozostaną na posesjach i dalej będą służyły mieszkańcom. W tych pojemnikach należy
gromadzić odpady zmieszane. Mieszkańcy, którzy w ogóle nie mieli
pojemników będą mogli gromadzić odpady do 15 lipca w workach.
Odbiór tych odpadów nastąpi wg ustalonego harmonogramu w miesiącu lipcu ze wszystkich posesji (z pojemników i worków).
1. Suszec – 11 lipca
2. Kryry, Mizerów – 12 lipca
3. Radostowice, Kobielice – 13 lipca
4. Rudziczka – 15 lipca
Za faktury wystawione w tym okresie za odbiór odpadów z poszczególnych posesji zapłaci zbiorczo Gmina.
Od 15 lipca realizacje odbioru odpadów rozpocznie firma ,,Alba”,
która do tego dnia zobowiązuje się dostarczyć pojemniki i worki oraz
harmonogram wywozu. Dostawę nowych kubłów na posesje będziemy się starać tak zorganizować, aby następowała ona równocześnie
z odbiorem starych kubłów przy odbiorze śmieci wg powyższego
harmonogramu.
Prosimy o zrozumienie i życzliwość oraz racjonalne podejście do
tego problemu, aby proces wdrożenia zmiany systemu odbioru odpadów mógł przebiec możliwie jak najbardziej sprawnie.
Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać na bieżąco do Urzędu Gminy.
Kontakt: (32) 4493071.

Siłownia na świeżym powietrzu spodobała się
młodym mieszkankom Suszca

Uroczyste przecięcie wstęgi przez: (od lewej) radnego Henryka
Pruciaka, wójta gminy Mariana Pawlasa
i dyrektora GZOiS Zbigniewa Łozę
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Produkcja eko
– węgla ruszy w Suszcu
W drugiej połowie tego roku w Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych przy kopalni Krupiński w Suszcu
ma ruszyć produkcja eko - węgla nowej generacji, spalanego
niemal bez szkodliwych spalin.

Cała inwestycja będzie kosztować 19 mln złotych, lecz 9 mln złotych
JSW otrzyma z preferencyjnej pożyczki, którą wykorzysta inwestor - spół-

Jak młodzież widzi przemoc?
„Mów o problemach. Nie bądź ofiarą przemocy”
albo „Nie stój bezczynnie. Zareaguj” – takie hasła
pojawiły się na plakatach przygotowanych na
konkurs „To jest przemoc”.

ka Polski Koks z grupy JSW.
Zakład będzie wykorzystywał węgiel koksujący z kopalń „Krupiński”
i „Budryk”. Ten rodzaj węgla dotąd nie nadawał się do spalania w kotłowniach budynków mieszkalnych. Z powodu emisji dużej ilości szkodliwych substancji, przeznaczany był niemal wyłącznie do wykorzystania
w zakładach energetycznych. Jednak dzięki nowym technologiom będzie
mógł być surowcem do eko - węgla nowej generacji. Nowa technologia
przeróbki pozwoli na przygotowanie paliwa m.in. dla gospodarstw
domowych. Produkcja nowego paliwa szacowana jest w Suszcu na
ok. 60 tys. ton w skali roku.
Paliwo produkowane w nowym zakładzie zastąpi używany do tej
pory flotokoncentrat, który spalany w sposób tradycyjny był źródłem
emisji bardzo wielu groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń. Zastosowanie
nowego paliwa w kotle z automatycznym podawaniem paliwa pozwoli
ograniczyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu
oraz silnie rakotwórczego benzopirenu (w sumie o ponad 90 procent).
Ten typ węgla spalać będzie można zarówno w starych, jak i w nowoczesnych kotłach. Warto dodać, że bliska zeru będzie też ilość popiołu
powstałego po spaleniu eko - węgla.
Zastosowanie nowego węgla pozwoli znacznie ograniczyć zanieczyszczenia: emisja dwutlenku siarki zmniejszy się o 98 ton, tlenku azotu
o 340 ton, a tlenków węgla o 4 tys. ton. bs
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki
ufundowane przez Urząd Gminy Suszec oraz Park Wodny AQUARION
w Żorach.
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Konkurs został zorganizowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Suszcu. Swoje prace przedstawili uczniowie
szkół gimnazjalnych z terenu gminy Suszec. Ich zadaniem
było sporządzenie plakatu, który swoją treścią będzie
wskazywał różne oblicza przemocy, widziane oczami
dziecka.
Zwycięzcami nadesłanych prac zostali:
I miejsce - Weronika Mazur, Agnieszka Balcarek
(Gimnazjum Suszec)
II miejsce - Katarzyna Kuśnierz, Dominika Kojzar
(Gimnazjum Kryry)
III miejsce - Paulina Jankowska, Emilia Pająk
(Gimnazjum Radostowice)
Wyróżnienia otrzymali:
Marzena Malcharek (Gimnazjum Suszec)
Izabela Plekaniec (Gimnazjum Suszec)

Program usuwania wyrobów
zawierających azbest
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Wójt Gminy Suszec informuje wszystkich mieszkańców,
że Gmina Suszec przystąpiła do opracowania programu
usuwania wyrobów zawierających azbest.
W maju i czerwcu zostały zinwentaryzowane wyroby zawierające
azbest w gminie Suszec. Mieszkańcy, do których nie dotarli ankieterzy,
a posiadają na swoim terenie wyroby azbestowe, proszeni są o kontakt
z Zakładem Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja w Ustroniu pod
numerem telefonu 512 110 314.
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Konferencja
i sztuka średniowiecza
Tegoroczne Święto Gminy zaczęło się już w piątek
od imprezy organizowanej przez Fundację Kamojowa wspólnie z Muzeum Poważa w Żylinie, dzięki którym mogliśmy się
przenieść w czasy średniowieczne.

W muzeum udało się odtworzyć m.in. zakład szewski Henryka Grzesicy
czy gabinet stomatologiczny znanego w Suszcu Doktora Dziadka.
Właścicielem muzeum jest Fundacja Kamojowa powołana między
innymi w celu promocji ochrony dziedzictwa kulturalnego regionu
i edukacji regionalnej. To właśnie Fundacja wspólnie z Muzeum Poważa
z Żyliny włączyła się w organizację Dni Suszca, prezentując wystawę „Średniowiecze jako niecenione źródło inspiracji”. Mogliśmy zobaczyć m.in.
sierp, część pługa i lemiesz z okresu średniowiecza. Wystawa została
zrealizowana w ramach projektu polsko – słowackiego, a jej częścią była
degustacja potraw słowackiej kuchni, występ zespołu folklorystycznego
z Żyliny oraz Zamkowej Trupy Teatralnej Zamku Streczno. Na zakończenie tego międzynarodowego wydarzenia pirotechnicy zamku zaprezentowali widowiskowe show z ogniem w roli głównej. bs
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Muzeum Regionalne Kamojówka, które znajduje się na Podlesiu
w Suszcu, było miejscem niezwykłego spotkania osób interesujących się
dawnym rzemiosłem. Muzeum powstałe w roku 2007, na bazie gromadzonych od lat 70. XX wieku Zbiorów Etnograficznych Rodziny Fryderyka Szendery, od lat zachwyca bogactwem eksponatów, wyszperanych
i odnalezionych na strychach i w piwnicach wielu śląskich domów.
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Zespół folklorystyczny z Żyliny

Dzień Dziecka przy wędce

Imprezę sponsorowali: sklepy wędkarskie „Szop” i „Złota Rybka”
z Żor, Rada dzielnicy Pawlikowski - Żory, sklep Karpik z Suszca,
ZZ Kadra KWK Krupiński, GOK Suszec oraz Gmina Suszec.

Najlepsi wędkarze w kategorii 10 -12 lat: Kacper Krzekotowski,
Justyna Francuz i Wojtek Francuz
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Ponad 40 młodych wędkarzy wystartowało w zawodach
zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.
W sobotę, 1 czerwca, suszecki staw „Gwaruś”stał się areną zmagań
rybackich. W szranki podczas zawodów stanęli młodzi adepci wędkarstwa. Organizatorem zawodów było Koło Wędkarskie w Suszcu.
- Zawody dla dzieci to wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz
naszych imprez sportowych – mówi prezes Edmund Mrówczyński. Dzięki sponsorom, żadne dziecko nie opuściło akwenu z pustymi rękoma.
Nie było przegranych, każdy otrzymał słodycze, a dla najlepszych
przygotowano puchary i nagrody rzeczowe.
Podczas zawodów dzieci łowiły głównie płocie i karasie. Trafiło się
też parę linów, szczupaków i okoni. Zawodnicy rywalizowali w czterech
grupach. Najmłodsi od 6 do 9 lat łowili najkrócej, bo półtorej godziny,
ale to oni mogli pochwalić się siatką pełną ryb. Rekordzistką po raz
kolejny okazała się Aleksandra Szkołda. Dziewczynka triumfowała
w suszeckich zawodach po raz trzeci. - Uczył mnie dziadek – mówiła. Na początku martwiłam się, bo ryby nie brały, ale później siatka zaczęła się
zapełniać. W sumie złowiłam 3,4 kilograma.
Największą rybą zawodów okazał się 42- centymetrowy leszcz. Taki
okaz to efekt wędkraskich zmagań Kacpra Krzekotowskiego z Suszca.
- Dopiero jak zacząłem wyciągać rybę z wody i zobaczyłem jej brzuch, zdałem
sobie sprawę, że będzie sporych rozmiarów – mówi.
Zwyciężczyni w starszej grupie wiekowej (10-12 lat), Justyna Francuz z Mizerowa, zaczęła łowić ryby w wieku 3 lat. - Na zawodach jestem
już piąty raz, dwa lata temu też wygrałam – opowiada. - Dzisiaj złowiłam
karasie, leszcze i karpie.
To były udane zawody. Sympatyczna atmosfera oraz żerujące
ryby sprawiły, że praktycznie wszyscy odeszli z zawodów z uśmiechem
na twarzy. bs
I miejsca w poszczególnych grupach zajęli:
Aleksandra Szkołda (3,460 kg), Justyna Francuz (5,150 kg),
Adam Małek (2,795 kg) oraz Kuba Bestwina (0,690 kg).

zdj. bs

Zainteresowaniem cieszył się pokaz sztuki tkackiej

Od lewej: Emilia Krzekotowska i Aleksandra Szkołda
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Nasi uczniowie w finałach
w Łodzi

Były gromkie brawa dla małych aktorów, słowa uznania i gratulacje
dla pani dyrektor od władz samorządowych

Na zawody pojechali kibice z Suszca. Emocje udzieliły się nie tylko
rodzicom, ale także nauczycielkom wychowania fizycznego oraz przyjaciołom ze szkoły, dla których przeżywanie wspólnie tych chwil radości
było najważniejsze.
Warto dodać, że uczniowie ci mają już na swoim koncie zwycięstwa
w Mistrzostwach Śląska w kategorii dzieci. Krzysztof Koczar w biegu
na 100 m i skoku w dal, a Łukasz Jatczak na swoim koronnym dystansie
1000 m.
Gratulujemy tak wysokich osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.
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Uczniowie naszej gminy wzięli udział w finałach
ogólnopolskich XIX Czwartków Lekkoatletycznych.
Od dwóch lat gospodarzem tych zawodów jest miasto Łódź,
a konkurencje rozgrywane są na stadionie AZS.
Spośród 78 miast z całej Polski, w finałach wzięło ponad 1200
zawodników z klas IV-VI. Wśród pszczyńskiej reprezentacji uczniowie
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Przedszkole w Suszcu świętowało jubileusz 60-lecia
istnienia. Uroczystość z tej okazji odbyła się w ramach Dni
Suszca.
Jubileusz był okazją do świętowania nie tylko przez obecnych
wychowanków, ale całą społeczność, która przez te lata była związana
z placówką. Na Placu Odnowy Wsi zgromadzili się więc rodzice przedszkolaków, absolwenci przedszkola, przyjaciele placówki i sponsorzy.
- Dzisiejsze wydarzenie ma dla nas szczególne znaczenie – mówiła pani
dyrektor Róża Dubiel. - Jubileusz wywołuje u wielu z nas wzruszenie,
refleksje, ale jednocześnie skłania do podsumowań.
Dużą rolę w życiu kulturalnym i religijnym Suszca odegrały siostry
Felicjanki. To one zaraz po wojnie w maju 1945 r. utworzyły ochronkę
dla dzieci. Pierwsze przedszkole mieściło się w budynku tzw. organistówki, naprzeciwko obecnego budynku przedszkola. Osiem lat później
przedszkole przeniesiono do obecnego budynku. Była to wtedy mała
placówka. Do 1979 roku przedszkole liczyło bowiem tylko jeden
oddział. Z biegiem lat przybywało w nim jednak dzieci i przedszkole
zaczęło robić się ciasne. I tak powstawały kolejne oddziały, które wymagały modernizacji i polepszenia warunków pracy. W obecnym roku
2012/2013 do przedszkola uczęszcza 128 dzieci, które mają zajęcia
w sześciu oddziałach, w tym w jednym zmiennym. Dodatkowy oddział
dla dzieci z Suszca powstał w Rudziczce.
- Codziennie dopisujemy nowe karty historii naszego przedszkola –
mówiła podczas uroczystości jubileuszowej Róża Dubiel. – 2 stycznia,
w ramach projektu unijnego, utworzyliśmy oddział zamiejscowy naszego
przedszkola dla 50 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Mimo tych wszystkich zmian,
nadal mamy więcej chętnych niż miejsc.
Po przedstawieniu historii placówki przyszedł czas na oczekiwany
program artystyczny w wykonaniu dzielnych maluszków – bohaterów
uroczystości. Przedszkolaki z wszystkich grup dziarsko wkroczyły na
scenę, tańcząc, śpiewając i recytując wiersze. bs
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Jubileusz 60-lecia
przedszkola w Suszcu!

gminy Suszec wspaniale rozpoczęli swoją lekkoatletyczną karierę. Brązowe medale w kategorii klas VI wywalczyli: podopieczny pani Donaty
Dziech, uczeń SP Kryry, Łukasz Jatczak w biegu na 1000 m w znakomitym czasie 2:51:81 i Krzysztof Koczar z SP Suszec, wychowanek pani
Aleksandry Pali - wynikiem 7,80 (el. 7,75, pf. 7,73).
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Z ŻYCIA GMINY

Dzień Mamusi i Tatusia
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Dzieci pięknie śpiewały, tańczyły i mówiły wierszyki dla rodziców.
Przedszkolaki ubrane w kucharskie, olbrzymie czapki i kolorowe fartuszki
pichciły smakołyki w postaci rymów oraz nadawały rytm, używając
chochli, pokrywek i innych kuchennych narzędzi. Było bardzo miło,
a chwilami także wzruszająco, bo nie ma nic piękniejszego niż maluszek
wyznający miłość swojej mamusi i tatusiowi. A jeżeli dodatkiem do
pięknych słów jest jeszcze słodka babeczka, własnoręcznie przygotowana
i upieczona, to jest to już dla rodzica pełnia szczęścia. I takich cudownych
chwil wszystkim rodzicom życzymy najwięcej! bs

zdj. bs

Przedszkolaki z Kryr zaprosiły wszystkie mamy i tatusiów
na występ przygotowany z okazji ich święta. Były kwiaty,
życzenia i buziaki oraz znakomity program artystyczny.

Nowiny Suszeckiej Gminy

Czapla Kryry w A klasie

Przed sezonem zapowiadali walkę o przejście do wyższej
klasy rozgrywek, ale nie byli stawiani w gronie faworytów.
A jednak udało się! Czapla Kryry na dwie kolejki przed
końcem sezonu awansowała do klasy A.
To historyczne wydarzenie dla tego młodego klubu, który w obecnym kształcie istnieje dopiero od 2002 roku. Wcześniej, wspólnie
z klubem z Brzeźc tworzył LKS Brzeźce – Kryry. Po raz pierwszy do rozgrywek seniorów Czapla przystąpiła w 2004 roku. Już trzy lata później
piłkarze świętowali przejście do klasy B. Zespół plasował się dotąd
w środku tabeli, ale już w poprzednim sezonie 2011/2012 pokazał,
że może powalczyć o awans. - Zakładaliśmy grę o awans. To był nasz
cel, jaki postawiliśmy sobie na początku sezonu – mówi Rafał Urbaniec,
prezes klubu. - Zdarzały nam się porażki, ale innym drużynom również. Jeszcze przed meczem w Woli szansę na przejście do klasy A miało
aż 6 - 7 zespołów.
Jednak drużyna budowana od dwóch sezonów przez Jarosława
Warzechę pokazała klasę i na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu
wywalczyła awans. Natomiast w meczu z Wolą, wygrywając 1:0 zdobyła
mistrzostwo klasy B. Mistrzowską bramkę zdobył Krzysztof Palarczyk.
Co było największą siłą Czapli w tym sezonie? - Na pewno zgranie
się drużyny i znakomita praca trenera podkreśla. Mamy stały skład oparty
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Krupiński Suszec po pięciu sezonach gry w ścisłej czołówce wywalczył awans do IV ligi! Radość w Suszcu jest
ogromna.
Jako pierwsi mistrzostwo we wszystkich czterech grupach śląskich
grup okręgówki zapewnili sobie w tym sezonie piłkarze Krupińskiego Suszec. Po remisie 3:3 w Kosztowach z tamtejszą Unią podopieczni Pawła
Sibika mogli zatańczyć taniec radości. Trzy kolejki przed zakończeniem
sezonu zapewnili sobie mistrzostwo w grupie śląskiej okręgówki .
Mimo pewnego awansu, w kolejnych meczach nie odpuścili, zdobywając za każdym razem komplet punktów. Ostatni mecz to już pogrom
drużyny z Orzesza. Kibice skandowali „dziękujemy” za każdą zdobytą
bramkę, a padło ich w tym meczu aż 5. Po gwizdku kończącym spotkanie, wszyscy odtańczyli na środku boiska taniec radości. Był też szampan
i gratulacje od wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy.
GKS Krupiński był blisko awansu już rok temu. Walcząc o awans
z GKS II Katowice i Concordią Knurów piłkarze w przedostatniej kolejce
przegrali jednak z Unią 2:3. Mimo że w ostatniej kolejce wygrali 1:0
z katowiczanami, zakończyli sezon 1 punkt za nimi. Wtedy działacze

Krupińskiego postanowili wzmocnić zespół. Rundę jesienną Krupiński
zakończył już na pierwszym miejscu.
- Dzięki zgrupowaniu w Dzierżoniowie drużyna bardziej się zgrała. Pozyskanie przed wiosną Mateusza Żemły pozwoliło nam z kolei wzmocnić zespół
po kontuzji Grzegorza Świentego – mówi trener Paweł Sibik.
Kierownikiem drużyny od 10 lat jest Arkadiusz Nawrocki, prezesem
Marian Neumann, któremu pomaga wiceprezes Piotr Swoboda. To im
udało się wprowadzić zespół do IV ligi. Radość w Suszcu z długo oczekiwanego awansu jest ogromna. bs

Gratulacje od wójta gminy dla kapitana drużyny
na naszych wychowankach. To chłopcy stąd, których szkolimy od dziecka.
Klub liczy 104 zawodników. W jego barwach trenują żacy, trampkarze, juniorzy i seniorzy. W A klasie z pewnością sobie poradzi. Przydałoby się jednak wyremontować boisko, aby w wyższej klasie rozgrywek
zaprezentować najlepszy poziom i najwyższe umiejętności. bs.
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Krupiński w IV lidze!

Tak kryrzanie świętowali awans

Oni wywalczyli awans. Lista zawodników: Damian Biolik, Sebastian Kumor, Robert Pruciak, Krzysztof Samulczyk, Wojciech Góra,
Tomasz Morcinek, Paweł Nowok, Adrian Złoty, Paweł Kumor, Karol
Ksiądz, Zbigniew Kozber, Błażej Świerkot, Krzysztof Palarczyk, Michał Góra, Karol Samulczyk, Marek Pustelnik, Marcin Janosz, Mariusz Ptasiński, Piotr Ksiądz, Błażej Waleczek, Tomasz Stebel, Marcin
Warzecha, Bartek Świerkot, Mateusz Świetrkot i Piotr Otręba.
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ROZMAITOŚCI

Dotacja dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wzięła udział
w Konkursie Grantowym „AKTYWNA BIBLIOTEKA” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Udział
w Programie Rozwoju Bibliotek, który realizuje Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, dał placówce taką możliwość.
Biblioteka otrzymała dotację i zrealizowała projekt „Z BIBLIOTEKĄ KU EDUKACJI”.
Przyznana dotacja: 5000 zł
Całkowita wartość projektu: 7397 zł
Zrealizowano:
- kurs komputerowy dla dorosłych „Podstawy obsługi komputera”
(dla 12 osób),
- kurs komputerowy dla zaawansowanych (10 osób),
- spektakl ukierunkowany na weryfikację potencjalnych zagrożeń płynących
z internetu pt. „Zalogowany” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Suszcu,
- spektakl profilaktyczno - edukacyjny pt. „Oflajnowo” dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Suszcu, Kryrach i Radostowicach,
- interaktywny, e-learningowy kurs języka angielskiego dla dzieci „Funenglish.pl”,
- komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych „Angielski 123.pl”,
- obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
Odbiorcy: dorośli – 26 osób, dzieci i młodzież – 900 osób.

Cele:
* aktywizacja osób starszych i przełamanie barier zarówno językowych,
jak i posługiwania się komputerem,
* nabycie lub wzrost poziomu znajomości języka angielskiego wśród
dzieci i dorosłych,
* zwiększenie poziomu zadowolenia z samokształcenia,
* stworzenie warunków do kulturalnego spędzania wolnego czasu.
KORZYŚCI
Najlepiej odzwierciedlą je wypowiedzi uczestników kursów komputerowych:
„Kursy komputerowe organizowane w GBP w Suszcu są bardzo potrzebne,
w szczególności dla osób w wieku średnim i osób starszych, które nie miały
w szkołach zajęć z komputerem. W dzisiejszych czasach obsługa komputera jest
podstawą i to właśnie na kursach mamy możliwość nauki, pracy z komputerem,
Internetem. Zdobyłam podstawowe umiejętności obsługi komputera. Wiedza była
przekazana w sposób prosty, jasny i przejrzysty”.
„Jestem szczęśliwa, ze mogłam uczestniczyć w kursach komputerowych.
Nareszcie zrozumiałam zasady funkcjonowania Internetu. Chętnie skorzystałabym
z następnych edycji kursów”.
„Z kursu jestem zadowolony, bo pozwolił mi zgłębić tajniki komputera
i Internetu. Atmosfera na kursie była bardzo sympatyczna”.

Dziękujemy pedagogom i dyrektorom placówek oświatowych Gminy Suszec za współpracę i pomoc przy organizacji
majowego święta - Tygodnia Bibliotek.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, które prowadz ten ciekawy program, promuje czytelnictwo
i biblioteki oraz zwraca uwagę na rolę bibliotek w poprawie jakości
życia i edukacji.
W akcję przeprowadzoną na terenie naszej gminy włączyła się
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu. Hasło tegorocznego Tygodnia
„Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych” pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w placówkach, ukazuje, że biblioteka jest miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych
pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki
każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. - Hasło jest jak najbardziej zgodne z wizerunkiem i kierunkiem działań
suszeckiej biblioteki – podkreśla Gabriela Folek, dyrektor GBP w Suszcu.
W ramach akcji, zorganizowano spotkania z literatami: Elżbietą Bednarczyk - wieloletnią mieszkanką Australii, Anną Stronczek
z Kłokocina - regionalistką i autorką wielu książek w gwarze śląskiej,
Wiesławem Drabikiem z Krakowa - autorem ponad 100 bajeczek dla
dzieci. Wirtualnie (przez Skype’a) spotkano się z młodą pisarką, warszawianką Gają Kołodziej.
Jak co roku zaproszono na lekcję biblioteczną, połączoną z pasowaniem na czytelnika, uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej
w Suszcu. Podobne lekcje z cyklu „Z książką za pan brat” odbyły się
w Szkole Podstawowej w Radostowicach.
Oczywiście nie zapomniano o najmłodszych – przedszkolakach
z Suszca, którzy obejrzeli prezentację o psiakach łobuziakach i kocich
bohaterach dobrze znanych im z bajek. Filię w Mizerowie odwiedziła
grupa uczniów pod opieką Aleksandrą Olesz. Uczniowie przybyli
z prezentami – maskotkami do bibliotecznego kącika malucha.
Młodzież suszecka po raz kolejny zebrała się aby kontynuować
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Biblioteka przede wszystkim

tworzenie bloga „Suszeckie Skarby Przeszłości”. Niezmordowana Basia
Szweda z Radostowic uczyła kolejnych chętnych tworzenia ikon.
Pasjonaci i przedstawiciele Śląskiego Związku Pszczelarzy - Tadeusz
Małys z Kryr, Józef Kołodziejczyk z Suszca - Branicy i Eugeniusz
Kempny z Kleszczowa edukowali w zakresie hodowli pszczół dzieci
i młodzież z Suszca.
Bibliotekarze wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” propagującej rower jako środek lokomocji i testowali w swoje
święto – Dzień Bibliotekarza – gminny szlak rowerowy.
Różnorodne działania skierowane były do różnych grup, w tym
gimnazjalistów. Dla nich właśnie przyjechali krakowscy aktorzy ze
spektaklem „Oflajnowo”, a ich młodsi koledzy zobaczyli widowisko
„Zalogowany”. - Trzeba uświadamiać młodym ludziom, jakie zagrożenia
niesie Internet – podkreśla Gabriela Folek. – Internet to nie tylko wspaniałe
narzędzie do zdobywania informacji, wymiany poglądów i porozumiewania
się, o czym przekonali się dorośli mieszkańcy naszej gminy, biorąc udział
w kolejnym kursie komputerowym, ale także zagrożenia związane chociażby
ze spotkaniem z osobami poznanymi w sieci.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Tygodniu Bibliotek
i zapraszamy na zajęcia wakacyjne „SIECIAKI NA WAKACJACH”. Będą
one połączone z piknikiem (26 lipca od godz. 11:00 do 14:00), z zajęciami świetlicowymi i nauką języka angielskiego dla dzieci i dorosłych.
Pracownicy GBP w Suszcu

ROZMAITOŚCI

Nowiny Suszeckiej Gminy

Niezapomniany wieczór
dziecięcej twórczości...

Piknik sportowy z okazji
Dnia Dziecka

zdj. bs

Mimo niesprzyjającej pogody dzieci z rodzicami nie zawiedli i przybyli na obchody Dnia Dziecka. Gminny Zespół
Oświaty i Sportu zorganizował 1 czerwca Piknik Sportowy.

Impreza rozpoczęła się od posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej z działaczami sportowymi. Spotkanie
w tak licznym gronie było okazją do wręczenia statuetek i dyplomów
sportowcom i działaczom naszej gminy.
Działacze, trenerzy i zawodnicy z klubów sportowych przybyli
na piknik nie tylko po odznaczenia, ale również po to, aby zmierzyć
się w meczu piłki nożnej z samorządowcami gminy Suszec. Wcześniej
na boisku sportowym trwały rozgrywki żaków i trampkarzy młodszych.
Rywalizacja była tak zacięta, że podczas gry nikt nie zwracał uwagi na
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„Kryry są wspaniałe, ja zostaję w nich na stałe” albo „Kryry są piękną
miejscowością, a każdy jej mieszkaniec może okazać się osobowością”,
czy „Kryry są najlepsze na świecie, są najpiękniejszą wsią w powiecie”.
Uczniowie napisali wiersze i ułożyli słowa piosenek o swojej miejscowości.
Efekty swoich starań zaprezentowali w czasie „Wieczoru Dziecięcej
Twórczości”, który odbył się 5 czerwca z udziałem wójta gminy, nauczycieli i rodziców. – Takiego wieczoru jeszcze nie spędziłem – mówił zachwycony wójt gminy Marian Pawlas. – To było piękne i niezwykle wzruszające
spotkanie z poezją i wspaniała lekcja patriotyzmu dla nas wszystkich.
Na poetycki wieczór zaprosili uczniowie Koła Zainteresowań „Studnia Talentów”, działającego w szkole podstawowej w Kryrach. Zajęcia
koła rozpoczęły się niedawno, bo w styczniu 2013 r. - Najpierw poznawaliśmy historię Kryr, a później dzieci inspirowane tymi informacjami same
pisały wiersze o tematyce związanej ze swoją ukochaną miejscowością! „Wieczór twórczości” był spełnieniem ich marzeń! – przyznaje Lucyna Marcisz,
opiekun koła.
Do koła należy 13 uczniów, prawie wszyscy napisali wiersze,
a dwie dziewczynki (Agata Dyrda i Agnieszka Pasieka) ułożyły także
słowa piosenek. Twórczość poetycką zaprezentowali: Anna Janduda,
Julia Fydrych, Agata Janosz, Agata Dyrda, Roksana Muras, Paulina
Witała, Karolina Cepok, Marta Łazarczyk, Wiktoria Urbaniec, Hanna Pustelnik oraz Adrian Jarosz.
Swoją miejscowość można wychwalać, recytując wiersze, śpiewając,
ale też przedstawiając jej najciekawsze zakątki w formie plastycznej.
Zdolnościami plastycznymi pochwaliły się cztery osoby: Kamil Krawczyk (namalował najwięcej prac, bo ponad 10), Anna Janduda, Agata
Dyrda i Agata Janosz.
- Dzieci należące do koła „Studnia talentów” są niesamowicie zdolne,
bardzo zaangażowane i szalenie ambitne! Są spełnieniem marzeń każdego
nauczyciela! – podkreśla Lucyna Marcisz. - Praca z takimi uczniami to dla
mnie prawdziwa przyjemność!
Uczniowie i rodzice rewanżują się tym samym. – Tacy nauczyciele
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Kryry są najlepsze na świecie!

dodają dzieciom skrzydeł, motywują je do dalszej pracy. Dla takich nauczycieli
dzieci są w stanie pisać wiersze, śpiewać piosenki i malować obrazy, wkładając w to wszystko całe serce – powiedziała nam mama Ani Jandudy.
– A efekty mogliśmy dziś oglądać. bs.
padający deszcz. Młodzi piłkarze dawali z siebie wszystko, tylko ich
ubrania i buźki coraz bardziej przykrywało błoto. Najważniejsza jednaka była dobra zabawa i po tak intensywnym wysiłku nadszedł czas na
gry, zabawy i swawole. Bawiły się nie tylko dzieci, ponieważ do zabaw
dołączyli także rodzice. Uczestnicy grali, biegali i brali udział w konkursach. Cały dzień minął w wesołej i przyjaznej atmosferze. Wszystkie
dzieci otrzymały słodycze i napoje. Rodzice między zabawami mogli
porozmawiać przy kawie i herbacie. bs
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Opłaty za korzystanie
ze środowiska

KRONIKA POLICYJNA
Zginął 27-letni motocyklista
Policjanci z Pszczyny wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku
drogowego, do którego doszło 16 czerwca o godz. 13:56 na DW 933
w Mizerowie. Zginął 27-letni motocyklista z Suszca. Na prostym odcinku drogi, uderzył w tył autobusu jadącego w tym samym kierunku
(w stronę Pawłowic). Nie wiadomo, dlaczego nie zdołał w porę
wyhamować. Młody mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. 59-letni
kierowca mercedesa był trzeźwy w chwili wypadku. Świadkowie tego
zdarzenia próbowali reanimować motocyklistę, ale lekarz z karetki,
która przybyła na miejsce, stwierdził zgon. Pogrzeb Damiana odbył
się 20 czerwca.
Ukradł rasowe gołębie pocztowe
Nieustalony sprawca rozciął siatkę ogrodzeniową i włamał się na
teren posesji przy ul. Krzywej w Kobielicach. Po zerwaniu kłódki
i odgięciu skobla włamał się woliery zewnętrznej. Jego łupem padła
nieustalona ilość rasowych gołębi pocztowych. Trwa szacowanie
strat. Kradzież miała miejsce 15 czerwca o godz. 22:00.

Zmiana godzin
funkcjonowania USC w Suszcu
Zmieniają się godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji
Ludności Urzędu Gminy w Suszcu.
Od 1 lipca obsługa interesantów przez pracowników wskazanych
komórek organizacyjnych odbywać się będzie:
- w poniedziałki od 7:30 do 17:00
- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
- w piątki od 7:30 do 12:00.

Nominacja proboszcza
Z dniem 1 lipca ks. abp Wiktor Skworc mianował proboszcza suszeckiej parafii ks. Krzysztofa Winklera moderatorem
Ruchu Szensztackiego w Archidiecezji Katowickiej.
Równocześnie powierzył mu troskę o formację członków Rodziny
Szensztackiej i udzielił pasterskiego błogosławieństwa na pełnienie
powierzonego zadania. Ks. proboszcz pozostaje też nadal opiekunem
duchowym Legionu Maryi w Archidiecezji.

XIX Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę
W lipcu odbędzie się piesza pielgrzymka wiernych
z Suszca na Jasną Górę.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo Ochrony Środowiska, podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje
i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
Opłatę za 2013 r. należy uiścić w terminie do 31 marca 2014 r.

Profilaktyka chodu
– program zdrowotny
dla mieszkańców
Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu
zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Suszec.
21 czerwca komisja konkursowa wybrała ofertę złożoną przez Prywatną Praktykę Rehabilitacyjną Jarosława Gumińskiego na realizację
„Programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2012 - 2014”.
Na realizację programu zdrowotnego przeznaczono z budżetu Gminy
Suszec kwotę 20 tys. zł brutto.
W programie zdrowotnym mogą uczestniczyć osoby w wieku 55 - 80
lat, będące mieszkańcami gminy Suszec. Szacunkowa liczba uprawnionych do skorzystania z programu w 2013 r. to około 3700 osób. Do
programu kwalifikowane będą osoby po przeprowadzeniu badania
przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza specjalistę,
który podejmie decyzję o konieczności wykonania u pacjenta zabiegów
rehabilitacyjnych.
Program został zaakceptowanego przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych 8 kwietnia 2013 r.
Ruch Szensztacki to duchowa wspólnota wewnątrz Kościoła katolickiego. Jego założyciel i duchowy ojciec – Józef Kentenich (1885
– 1968) potrafił wydobyć na światło dzienne wartość człowieka i ukazać ją innym. Uważał, że Maryja powinna być wzorem dla każdego
formującego się człowieka. Centrum i kolebką Dzieła Szensztackiego
jest sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Szensztat. Dzieło
Szensztackie posiada oryginalną, wielopostaciową formę, obejmuje ona:
instytuty, związki, ligi, ruch pielgrzymkowy.
Pielgrzymka wyruszy z Suszca 23 lipca. Trzy dni później w Chechle
dołączą do niej pozostali pielgrzymi. Do Częstochowy wszyscy dotrą
29 lipca.
Opiekunem duchowym tegorocznej pielgrzymki będzie ks. Jacek
Kocur, były wikary, obecnie budowniczy kościoła we Lwowie.

JSW S.A. KWK „Krupiński” informuje swoich odbiorców usług o taryfach dla zbiorowego odprowadzania ścieków
– wód opadowych i roztopowych obowiązujących w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie rodzaju opłaty (typ
powierzchni zanieczyszczonej)

Jednostka miary

Cena /stawka/ netto

Cena /stawka/ brutto

2

3

4

5

opłata za 1 m powierzchni dróg i parkingów
(opłata półroczna)

zł/m2

0,22

0,24

opłata za 1 m2 powierzchni terenów
przemysłowych, składowych lub baz
transportowych (opłata półroczna)

zł/m2

0,34

0,37

opłata za 1 m2 powierzchni dachów budynków równej powierzchni zabudowy
(opłata półroczna)

zł/m2

0,20

0,22

1
2

Wszyscy odbiorcy usług

SPORT

Kolejny sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Suszcu
Agaty Paszek na Indywidualnych Mistrzostwach Śląska
Młodziczek. Agata wywalczyła dwa medale.
Podopieczna Waldemara Szczupaka zdobyła srebro w singlu, pokonując w półfinale pretendentkę do tytułu mistrzowskiego Annę Kielar,
natomiast w deblu, wespół z Wiktorią Szymurą (KŚ AZS Politechnika
Śląska Gliwice) zdobyła brąz. Zdobyte mistrzostwo to nie jedyny sukces
naszej mieszkanki. Tym sposobem zakwalifikowała się do półfinałów,
a wygrywając je uzyskała awans do Mistrzostw Polski. Agata wygrała
także Grand Prix Bielska - Białej, a startując w kolejnych etapach Mini
Olympic Games wygrała najpierw etap wojewódzki, potem pomyślnie
przeszła etap strefy czterech województw, dzięki czemu zakwalifikowała
się do etapu finałowego w Warszawie. Turniej Finałowy Mini Olympic Games w tenisie stołowym jest jedną z najważniejszych imprez
w tej dyscyplinie sportu dla zawodników z rocznika 2001 i młodszych.
Zawody, które odbyły się w dniach 8 - 9 czerwca w Warszawie, składają się z kilku etapów. W pierwszym dniu najlepsze 32 zawodniczki
z Polski walczyły w turnieju grupowym i tylko dwie pierwsze z grupy
otrzymują awans do najlepszej szesnastki turnieju głównego. Suszczanka
etap grupowy przeszła jak burza, nie pozwalając zdobyć przeciwniczce
nawet seta. W turnieju głównym Agatka w systemie KO zdobyła bardzo
wysokie 5 miejsce.
To pozwoliło zawodniczce MKS-u Cieszko Cieszyn znaleźć się w gronie szesnastu zawodniczek w tej kategorii wiekowej, które zagrały w drugim dniu rozgrywek w Turnieju o Puchar
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Agata
potwierdziła swoją dyspozycję i ponownie uzyskała 5 miejsce. Dopełnieniem
sukcesów młodszej z sióstr Paszek była
wygrana w II Memoriale im. Sylwestra
Guzika w tenisie stołowym, który odbył
się 16 czerwca w Hali Widowiskowo
- Sportowej w Skawinie. Podopieczna Waldemara Szczupaka w turnieju
pokonała wyżej notowane i starsze od
siebie konkurentki, m.in. wysoko notowaną córkę świetnego krakowskiego
trenera Angelikę Janik.
Patrycja Paszek
– w pierwszej piątce w kraju
Starsza siostra Agatki, Patrycja
Paszek koniec sezonu miała również
imponujący. Patrycja zdobyła trzy
medale Mistrzostw Śląska Juniorów.
Dwa złote krążki zdobyła w kategorii

gry mieszane i gry drużynowe, a srebrny w grach indywidualnych.
W rywalizacji najlepszych zawodników z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego o dwa miejsca do gry w
drużynowych mistrzostwach kraju, Patrycja nie pozostawiła złudzeń.
Przypomnijmy, że nasza mieszkanka nie musiała kwalifikować się
do Mistrzostw Polski Indywidualnie, ponieważ jej wysoki ranking
już w lutym zagwarantował jej start w tej najważniejszej imprezie
w kraju. Mistrzostwa Polski które odbyły się w Krakowie przyniosły naszej suszczance bardzo wysoko punktowane 5 miejsce w Polsce w grach
deblowych wespół z Martą Chrabąszcz z Wrocławia. Jak dorzucimy kolejne bardzo dobre występy i zwycięstwa w turniejach w Bielsku – Białej,
Łaziskach, Skawinie, to już wiadomo, kto rządzi w tej kategorii wiekowej.
W ostatnich dniach pokazał się ranking II ligi śląsko - opolskiej kobiet. Wynik Patrycji jest imponujący. Patrycja zajmuje pierwsze miejsce
na liście rankingowej przy wygranych 44 meczach bez żadnej porażki.
Powołane do kadry Polski
Obie siostry otrzymały powołanie do kadry na drugą połowę
2013 r., Agata do młodzików, Patrycja do juniorów, a tym samym na
wakacyjne zgrupowanie kadry, które odbędzie się w sierpniu w Węgierskiej Górce. Przed dziewczętami kolejne pracowite wakacje przygotowujące do następnego sezonu. W lipcu obie siostry będą trenowały
na międzynarodowym zgrupowaniu razem z zawodnikami Bundesligi,
sierpień to obozy kadry, a 25 sierpnia Agatkę czeka wyjazd na Mistrzostwa Europy Andro Kids do Dusseldorfu, w których wystartuje w drużynie „A” Polski razem z Julią Bartoszek z Opola, a ponadto w kategorii
indywidualnej i w deblach.
Naszym mieszkankom życzymy powodzenia i wytrwałości w dalszej
karierze.

zdj. archiwum

Siostry Paszek zdobywają
kolejne medale
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Agatka Paszek (pierwsza z lewej) na podium II Memoriału im Sylwestra Guzika w Skawinie

Wakacje na sportowo
W czasie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież szkolną,
do korzystania z obiektów sportowych w Suszcu.
* Od 1 lipca do 30 sierpnia, od poniedziałku do piątku zapraszamy dzieci
i młodzież do korzystania z boisk przy hali sportowej, kortów i stołów do
tenisa stołowego. Będzie można korzystać bezpłatnie ze sprzętu sportowego
do tenisa ziemnego, plażówki, tenisa stołowego i piłek do gier zespołowych.
Niestety w wakacje nie będzie dostępna hala sportowa, ze względu na
planowany remont parkietu.
* Od 1 lipca do 30 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godz. 18:00 –
20:00 będzie można korzystać z bocznej płyty boiska piłkarskiego w Suszcu
przy ulicy Piaskowej.
* 11 sierpnia odbędzie się rodzinny (dziecko - rodzic) wyjazd w góry

celem pokonania krótkiej, około trzyipółgodzinnej trasy turystyczno - rekreacyjnej. Trasa: Rycerka Kolonia (parking), wejście na Bandoszkę (widokowa
polana z Krzyżem), zejście do schroniska na Przegibku (posiłek). Powrót do
autobusu. W drodze powrotnej do domu postój i podejście do fortu w Węgierskiej Górce. Zachęcamy do udziału w tej formie aktywności fizycznej. Organizator zapewnia transport z Suszca do gór i z powrotem, licencjonowanego
przewodnika, z dużą wiedzą historyczno - geograficzną zwiedzanego terenu.
Szczegółowe informacje i zapisy w hali sportowej w Suszcu. Wyjazdy
odbędą się po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników. Dzieci i młodzież
z terenu Gminy Suszec mogą uczestniczyć w wyjeździe bezpłatnie. Dorośli
płacą 10 zł od osoby.
* W dniach 18 – 24 sierpnia odbędzie się obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suszec. Informacje w SP Suszec: tel. (32) 212-42-19
lub w hali sportowej w Suszcu: tel. (32) 449-11-14.
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

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