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W Suszcu powstała nowa stajnia

czytaj str. 5 - 7

Stajnia „Derby” znajduje się
przy ul. Okrężnej w Suszcu

Mecz Rudziczki z Radostowicami

Nowiny Suszeckiej Gminy

AKTUALNOŚCI

Przebudowa, poszerzenie
i odwodnienie
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Z początkiem września rozpoczną się prace na ul. Spacerowej w Kobielicach. Do przebudowy jest 250 - metrowy
odcinek.
Droga zostanie poszerzona do 4 – 4,5 metra przez firmę Drogród
z Ćwiklic. Budowa kanalizacji deszczowej pozwoli uniknąć w przyszłości
zalania posesji, a nowa nawierzchnia asfaltowa poprawi komfort jazdy. Inwestycja będzie kosztować 400 tys. zł i zakończy się w połowie
listopada. bs

Prace przy boisku
w Radostowicach

Bezpieczniej w skateparku
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Na finiszu są prace związane z zagospodarowaniem
terenu przy boisku sportowym w Radostowicach.
Powstaje tam plac z miejscami parkingowymi oraz utwardzony
teren rekreacyjny. Wkrótce stanie tam specjalny stół do gry w ping
– ponga oraz szachownica z pionkami o wysokości 80 centymetrów,
które w czasie gry mieszkańcy będą przenosić.
Do miejsca rekreacji prowadzić będzie chodnik, znajdą się tam
również ławki i utwardzone miejsce dla samochodów.
Inwestycja jest kolejnym zadaniem realizowanym w Radostowicach
mającym na celu uporządkowanie terenu boiska. W ramach prac dokończono budowę ogrodzenia boiska. Prace kosztowały łącznie 123 tys.
zł i były wykonywane przez firmy Biegańscy z Rudy Śląskiej i Markol
z Katowic. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych. bs

Ulica Graniczna w remoncie
O tej drodze mówiło się, że jest najbardziej dziurawa
w całej gminie. Wkrótce będzie jedną z najlepszych, przynajmniej w części. Mowa o ul. Granicznej w Radostowicach.

Skatepark cieszy się dużym zainteresowaniem młodych osób, które
przyjeżdżają tutaj, aby popróbować nowych trików i ewolucji na deskorolce i rowerze. Jednak jego usytuowanie z dala od domostw zachęca
do aktów wandalizmu.
W związku z tym na początku sierpnia teren skateparku oraz pobliskiego placu zabaw został oświetlony 20 lampami. Zainstalowano tam
również 5 kamer monitoringu. Inwestycja kosztowała ponad 85,5 tys.
zł i jest dofinansowana ze środków unijnych. bs

Po długich latach wreszcie mieszkańcy doczekali się jej remontu.
Drogowcy naprawiają 350 - metrowy odcinek znajdujący się pomiędzy
posesjami nr 21 a 51. Ze względu na fatalny stan nawierzchni konieczny był generalny remont, obejmujący wymianę podbudowy, budowę
odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni z asfaltu. Firma Strabag
przystąpiła do prac na początku lipca, a planuje zakończyć je w połowie
października. Koszt robót to 768 tys. zł.
Należy wyjaśnić, że remont ul. Granicznej został podzielony na
3 etapy, pierwszy obejmujący odcinek od ul. Pszczyńskiej został wykonany w ubiegłym roku, teraz trwa etap drugi, a rozstrzygnięty został już
przetarg na etap trzeci, który połączy dwa pierwsze. Na początku września robotnicy firmy Bud – Mont z Żor za kwotę 264 tys. zł przystąpią
do naprawy nawierzchni ul. Granicznej na 167 – metrowym odcinku.
Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada. bs
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Skatepark w Suszcu, który został wybudowany w ubiegłym roku za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu, został
oświetlony. Teren jest również monitorowany.

Koparki na ul. Ks. Żydka
Na początku września ruszy remont ul. Ks. Żydka w Radostowicach.
Droga gruntowa, wypełniona tłuczniem, teraz zyska asfalt. Prace potrwają do końca października i będą kosztować 487 tys. zł. bs

Ulica Studzienka jak nowa!

Prace zakończyły się pod koniec sierpnia i obejmowały wymianę
nawierzchni wraz z podbudową, wzmocnienie podłoża i odtworzenie
rowów. Inwestycję realizowała firma Drogród z Ćwiklic. bs
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125 tys. zł kosztował remont 250 - metrowego odcinka
ul. Studzienka w Radostowicach.

AKTUALNOŚCI

Nowiny Suszeckiej Gminy

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Powodzenia!
2 września skończyła się wakacyjna laba. Zabrzmiał
pierwszy dzwonek i uczniowie wrócili do szkolnych ław.
Warto jednak sprawdzić, jakie zmiany czekają nauczycieli
i uczniów od września.
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Ubywa uczniów, przybywa przedszkolaków
Nowy rok szkolny rozpoczął się dla 846 uczniów w szkołach podstawowych, 469 gimnazjalistów i 520 przedszkolaków. Zmniejszyła się
liczba uczniów w podstawówkach (o 19), wzrosła liczba gimnazjalistów
(o 2 osoby) i powiększyło się - i to dość znacznie - grono przedszkolaków. W ubiegłym roku szkolnym do przedszkoli w naszej gminie uczęszczało 421 maluszków, podczas gdy w tym roku przedszkolaków jest 520!
Największą szkołą w naszej gminie jest Gimnazjum w Suszcu,
do którego uczęszcza 214 uczniów. Najmniejszą jednostkę z 95 osobami
tworzy Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mizerowie.
Początek roku szkolnego to duże przeżycie zwłaszcza dla pierwszoklasistów, którzy przekraczając próg szkoły rozpoczynają kolejny etap
w swoim życiu, start w edukację i naukę. W szkole w Suszcu utworzono
3 klasy pierwsze liczące po 18 i 19 uczniów, w Radostowicach jest
jedna klasa składająca się z 14 pierwszaków, w Kobielicach w tym roku
w ogóle nie ma klasy I (ale o tym później), w Kryrach – jest 21 pierwszoklasistów, w Mizerowie – 19, a w Rudziczce – 22.
Osobna klasa dla sześciolatków
W Szkole Podstawowej w Suszcu po raz pierwszy udało się utworzyć klasę składająca się wyłącznie z sześciolatków. Uczniów, którzy
o rok wcześniej rozpoczęli swoją przygodę ze szkołą, jest dokładnie 19.
Łącznie w naszej gminie do I klasy pójdzie 26 sześciolatków, w tym

w Kryrach – 3, w Rudziczce – 4. W szkołach w Radostowicach, Kobielicach i Mizerowie utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne
dla sześciolatków. W Kobielicach nie będzie I klasy. Wszystkie dzieci
z rocznika, poza dwójką siedmiolatków, poszły do szkoły rok wcześniej.
Te dzieci dołączą do swych kolegów i od razu będą w drugiej klasie. Po
pierwszym półroczu będą musiały jednak przejść egzamin, na podstawie
którego otrzymają kwalifikacje do drugiej klasy.
W szkole w Radostowicach, w związku z powołaniem oddziału
przedszkolnego, wprowadzona została zmianowość. Oznacza to późniejsze rozpoczęcie lekcji dla trzecioklasistów przez jedno półrocze. W szkole
w Suszcu taki system jest realizowany już od kilku lat.
Kiedy wakacje
Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał 2 września, a na ostatni trzeba będzie poczekać do 27 czerwca. Pierwsza dłuższa przerwa, z okazji
świąt Bożego Narodzenia, potrwa od 23 do 31 grudnia. Na kolejny
odpoczynek uczniowie poczekają niespełna 3 tygodnie, bo ferie zimowe
dla województwa śląskiego rozpoczną się już 20 stycznia i potrwają do
2 lutego. Z kolei wiosenna przerwa świąteczna wypada od 17 do 22
kwietnia. Później przyjdzie już tylko czekać na wakacje. W przyszłym
roku zaczną się one 28 czerwca i potrwają do 31 sierpnia.
Malowanie, cyklinowanie, czyli remonty w szkołach
Wakacje to okres sprzyjającym remontom. Kiedy szkolne korytarze
milkną, do pracy biorą się fachowcy. W szkole w Suszcu wymienili oni
okna w 3 pomieszczeniach, odświeżyli ściany w dwóch klasach, wymienili w nich wykładziny, przeprowadzili naprawę i konserwację rynien.
W Radostowicach wymienili lampy oświetleniowe, w ZSP Kryry przeprowadzili malowanie pomieszczeń kuchennych, trzech sal lekcyjnych
oraz toalet. W szkole w Rudziczce przeprowadzono naprawę wentylacji
kuchni, w Mizerowie cyklinowanie i lakierowanie parkietu, a w Kobielicach – wymianę lamp oświetleniowych i malowanie jadalni. Spory
zakres udało się zrealizować w przedszkolu w Suszcu, gdzie wymieniono
ogrodzenie, zamontowano nową bramę wjazdową oraz odświeżono
kuchnię wraz z zapleczem i salę dla grupy pierwszej. W przedszkolu
w Radostowicach przeprowadzono remont łazienek dla personelu oraz
przycięto żywopłot rosnący wokół budynku. W Gimnazjum w Kryrach
pomalowano salę lekcyjną, pokój nauczycielski oraz odnowiono drzwi
w klasach. Na gimnazjalistów z Radostowic czekała po wakacyjnej przerwie wyremontowana sala gimnastyczna, przy okazji robót przygotowano już miejsce na marmurowe popiersie patrona szkoły. Uroczystość
nadania imienia planowana jest 16 października.
Wszystkie prace remontowe kosztowały łącznie 260 tys. zł.
Sabina Bartecka

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Suszcu

Jakie opłaty w przedszkolach
w nowym roku szkolnym?
Od 1 września nastąpi zmiana wysokości opłat pobieranych ponad podstawy programowe wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca br. o zmianie ustawy o systemie
oświaty, opłata nie może być wyższa niż 1 zł za każdą godzinę zajęć.
W dalszym ciągu pobyt dziecka w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, a więc do 5 godzin dziennie pozostanie
bezpłatny. Do tej pory, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy
Suszec z dnia 10 czerwca 2010 r., opłata za każdą godzinę powyżej podstawy programowej wynosiła 2 zł. W praktyce oznaczało to, że pobyt
dziecka w przedszkolu 9 godzin dziennie kosztował 8 zł (5 godzin było
bezpłatnych, a za 4 godziny trzeba było zapłacić 8 zł), co dawało ok.
168 zł miesięcznie (przy 21 dniach w danym miesiącu). Od września za
9 godzin pobytu dziecka rodzic nie zapłaci więcej niż 84 zł miesięcznie.

Zgodnie z wymienioną ustawą, wysokość opłaty ustali Rada Gminy,
nie może być ona jednak wyższa niż 1 zł za każdą godzinę zajęć ponad
podstawy programowe. Rada Gminy może również określić warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. W zamian za utratę
dochodów otrzymywanych w wyniku pobieranych opłat, gminy mają
otrzymać dotację celową z budżetu państwa, która będzie mogła być
jednak wykorzystana wyłącznie na wydatki bieżące związane z wychowaniem przedszkolnym. Za rok 2013 ma to być kwota 414 zł na każde
dziecko, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu.
Na rok 2014 będzie to kwota 1242 zł. Należy podkreślić, iż dotacja ta
z pewnością nie pokryje kosztów prowadzenia przedszkoli gminnych.
Dla porównania w 2012 r. koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosił
średnio 6 tys. zł rocznie (bez kosztów żywienia).
Nadal obowiązywać będzie opłata za żywienie dziecka w przedszkolu, będzie ona różna w zależności od ilości spożywanych posiłków
i stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora danego przedszkola.
Z. Ł.
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W Suszcu powstała stajnia
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Magdalena Bielawska miłością do koni zaraziła się jako
mała dziewczynka.

Magdalena Bielawska - właścicielka stajni i Roman Grodski

- Uczyłam się na koniach jeździć i o nie dbać, a także poznawać ich
zwyczaje – opowiada mieszkanka Suszca. - Kończyłam specjalistyczne kursy i szkolenia. Każdą wolną chwilę spędzałam w stajni. Zaczęłam startować
w zawodach i czułam, że zajmowanie się końmi to jest to, co chcę robić
w życiu. Pierwsze konie kupiłam 7 lat temu. Nie miałam stajni, dlatego trzymałam je w pensjonatach. To wtedy postanowiłam, że w przyszłości będę
miała swoją stajnię.
Pani Magdalena postanowiła poszukać miejsca, aby swój plan
wcielić w życie. – Poszukiwania zajęły mi kilka dobrych lat, aż trafiłam do

Suszca – opowiada. – Znalazłam tutaj idealne miejsce: dużą, trzyhektarową
działkę, na której powstał ośrodek. Spotkałam się z bardzo miłym przyjęciem
przez mieszkańców i z przychylnością władz gminy.
W realizacji marzenia pani Magdzie pomogły unijne dotacje przeznaczone jako wsparcie dla przedsiębiorców. Tak właśnie powstała
Stajnia Derby.
- Stajnia przewidziana jest na dwanaście boksów – informuje właścicielka. – W tej chwili mamy 4 swoje konie i 5 w pensjonacie. Właściciele, którzy
nie mają gdzie trzymać koni, powierzają je nam, a my zapewniamy im dobre
warunki i opiekę.
Ośrodek oferuje komfortowe warunki zarówno koniom, jak i jeźdźcom. Znajduje się tu miejsce do czyszczenia koni, ujeżdżalnia z przeszkodami, lonżownik i duże wybiegi. Są również, a może przede wszystkim,
piękne konie, odpowiednie do nauki jazdy dla dorosłych i dla dzieci. To
klacz Mafia - koń sportowy, który wygrywał wiele konkursów w skokach
przez przeszkody, m.in. Mistrzostwa Śląska Juniorów, ale też „koń profesor” – 21 – letni Hejnał – bardzo łagodny i przyjacielski.
W suszeckiej stajni znajdą się konie i dla doświadczonych jeźdźców,
i dla debiutantów, a nawet dla takich osób, które boją się dużych zwierząt, ale chcą ten lęk pokonać. Ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę
w siodle, mogą liczyć na doświadczenie pani Magdy, która jest instruktorem Polskiego Związku Jeździeckiego.
Właścicielka stajni chce rozpropagować turystykę konną w okolicy
Suszca. Zamierza organizować Hubertusy, czyli tzw. pogonie za lisem,
imprezy jeździeckie oraz rajdy po okolicznych lasach.
O relaks tu nietrudno. Stajnia Derby jest bardzo malowniczo położona. Sąsiaduje z łąkami, lasem i ścieżkami rowerowymi. bs.

Kryrzanie jako pierwsi podziękowali za plony

Sołtys Józef Klimek oraz starostowie dożynek Ewa i Józef Pająkowie
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Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym,
podczas której poświęcono chleb i płody rolne, a wierni podziękowali
za zebrane plony oraz prosili o urodzaj na rok przyszły. Piękną koronę
dożynkową niosła młodzież. Wieniec dożynkowy w kształcie korony
wykonały miejscowe gospodynie pod egidą Urszuli Cepok. – Pierwszą
moją koronę kilka lat temu wiłam wraz z ciotką. Później już jakoś poszło
– opowiada o swym kunszcie. – Korona na tegoroczne dożynki powstała
w ciągu jednego popołudnia. Pomagało mi siedem pań. W naszej koronie są
kłosy zbóż oraz kwiaty polne.
Starostami dożynek byli Ewa i Józef Pająkowie. To im przypadł
w udziale zaszczyt przekazania chleba upieczonego z tegorocznej mąki.
Chlebem częstowano wszystkich gości, życząc by nikomu go nie zabrakło. Starostowie dożynek są mieszkańcami Mizerowa, ale to w Kryrach
posiadają 13 - hektarowe gospodarstwo. Uprawiają zboża. – Ten rok nie
był zbyt łaskawy, plony są średnie – przyznał Józef Pająk. – Trochę upraw
zniszczył grad, rzepaki zjadła zwierzyna (daniele), udał się jedynie jęczmień.
Przynajmniej pogoda dopisała w trakcie żniw. Przed 10 sierpnia mieliśmy
już dożynki.
Starostowie dożynek, jak wielu innych rolników w naszej gminie, nie
utrzymują się z pracy na roli. Pan Józef pracuje w gospodarstwie rolnym
Józefa Rozmusa w Mizerowie, a pani Ewa w administracji Wspólnoty
Mieszkaniowej.
Zgodnie z tradycją, po mszy odbył się korowód, w którym pięknie
przystrojonymi bryczkami starostowie dożynek i zaproszeni goście przejechali ulicami sołectwa na boisko szkolne. Wozem drabiniastym jechały
dzieci trzymając w rękach sierpy i kosy oraz członkowie zespołu w strojach ludowych. To właśnie wóz drabiniasty stał się największą atrakcją
dożynek, szczególnie dla dzieci. – W tym roku postawiliśmy na tradycyjne
zabawy: zamiast dmuchawców zafundowaliśmy dzieciom przejażdżkę wozem
drabiniastym po wsi. Każdy mógł też przejechać się na koniu. Frajda i radość
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W niedzielę, 25 sierpnia na boisku sportowym w Kryrach
odbyły się Dożynki Sołeckie. Mieszkańcy Kryr podziękowali
za tegoroczne plony.

Przejażdżki wozem były jedną z atrakcji dożynek

była nawet większa – przyznaje sołtys Józef Klimek.
Jak dożynki, to i kołocz ufundowany przez starostów dożynek oraz
Radę Sołecką, ale też grochówka i żurek. Na boisku szkolnym odbył
się przeplatany przyśpiewkami i tańcem program artystyczny. Gości do
późnego wieczora zabawiał zespół z Brzeźc.
Sabina Bartecka

GMINNE DOŻYNKI

Nowiny Suszeckiej Gminy

Gminne Dożynki w Mizerowie: poprzeczka została
wysoko podniesiona
sołtys Lucyna Budziszak. – Chętnych nie trzeba było zbytnio szukać, sami
się zgłaszali. Zresztą trzeba przyznać, że wieś bardzo się zmobilizowała, aby
przygotować Gminne Dożynki. Mieszkańcy sami od siebie wykonali dożynkowe, nieraz bardzo pracochłonne dekoracje, mieli też wiele pomysłów na to,
jak uatrakcyjnić dożynkowy korowód. Takie zaangażowanie i efekt końcowy
w postaci dożynek był warty nerwów i nieprzespanych nocy – podkreśla
pani sołtys.
Zapał mieszkańców nie skończył się na przygotowaniach, bo w czasie
uroczystości strażacy pilnowali porządku, panie z KGW przygotowywały
posiłek, a młodzież roznosiła kołocz i smalec na stół. To, że dożynki
okazały się sukcesem to efekt pracy całego sztabu ludzi, począwszy od
dyrekcji i instruktorek Gminnego Ośrodka Kultury, które zadbały o ciekawy i urozmaicony program artystyczny, poprzez panią sołtys i Radę
Sołecką, którym zawdzięczamy widowiskowy korowód, a skończywszy
na młodzieży, która bezinteresownie pomagała w organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.
- Wszystkim mieszkańcom dziękuję za wzorowe przygotowanie Gminnych
Dożynek, za kultywowanie tradycji – słowa wdzięczności wyraża wójt Marian Pawlas. – Niedzielna uroczystość utkwi mocno nie tylko w pamięci, ale
i w sercach nas wszystkich. Objeżdżając miejscowość czułem dumę i radość.
Pokazaliście, że wielki rozwój i postęp w tej miejscowości następuje w parze
z zachowaniem tradycji i kultury naszych przodków. To gwarantuje dalszy
rozwój. bs
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Wspaniałe dożynki przygotowali mieszkańcy Mizerowa.
Piękne i pomysłowe dekoracje, barwny korowód... oraz
poczęstunek kołoczem i grochówką. Rolnicy całej gminy
Suszec spotkali się właśnie w Mizerowie, by podziękować
za dary ziemi.
W niedzielę, 1 września w Mizerowie odbyły się gminne uroczystości
dożynkowe. O godz. 13:00 rozpoczęła się msza św. dziękczynna w intencji rolników i za tegoroczne plony w kościele Matki Bożej Szkaplerznej
w Brzeźcach. Proboszcz ks. Karol Matera dziękował Bogu za dobre
plony, a rolnikom za ciężką pracę.
Po uroczystej mszy rolnicy, mieszkańcy gminy, władze samorządowe, delegacje sołectw i zaproszeni goście wyruszyli barwnym korowodem na plac dożynkowy, który po raz pierwszy znajdował się na polu
przy remizo – świetlicy. Najpierw jechały wystrojone bryczki z zaproszonymi gośćmi i starostami dożynek. Tuż za bryczkami galopowały konie
z jeźdźcami, a za nimi przyozdobione zielonymi gałązkami i zabawnymi
akcesoriami przejeżdżały przeróżne pojazdy wypełnione mieszkańcami
Mizerowa oraz gośćmi ze Słowacji. W barwnym korowodzie jechały
także ozdobione ciągniki i maszyny rolnicze, pieszo podążały dzieci
w strojach rolników, ciągnąc drewniane wózki, trzymając kosy i sierpy.
Rozbawioną dożynkową kolumnę zamykała sołtys Lucyna Budziszak.
Siedząca na łyżce koparki i pozdrawiająca mieszkańców zebrała gromkie
brawa za odwagę oraz poczucie humoru. Za nią jeszcze wóz strażacki
i na tym koniec. Wzdłuż trasy ustawił się szpaler mieszkańców gminy
i okolicznych wiosek. – Piękny korowód – mówili z uznaniem mieszkańcy.
Po dotarciu na plac dożynkowy nastąpiło uroczyste przekazanie
dożynkowych wieńców wójtowi gminy przez starostów dożynek: Edytę Pniok i Marcina Gruszkę. Wójt podkreślił w swoim wystąpieniu
jak ważna jest praca rolnika: - Ciężka jest praca rolnika, bardzo ciężka
i niebezpieczna praca górnika, marynarza opuszczającego rodzinę na wiele
miesięcy i wielu innych przedstawicieli różnych branż. Jednak praca na roli
jest wyjątkowa, bo jest to praca dla chleba - mówił wójt. - Mamy wyraźną
świadomość, że wszystko da się wyprodukować. Jednak rolnicy i hodowcy ludzie wsi mają na co dzień do czynienia z tajemnicą życia ukrytą w symbolu
ziarna i jajka. W żadnej fabryce czy laboratorium nie da się wytworzyć ani
ziarna ani jajka. W tych sprawach człowiek jest bezsilny, zdany na naturę.
Podczas uroczystości dożynkowych co roku przyznawane są wyróżnienia. W tym roku postanowiono uhonorować pszczelarzy oraz
honorowych krwiodawców (wykaz nagrodzonych na str. 6 -7). Po oficjalnych uroczystościach nastąpiła część artystyczna. Wspólne świętowanie okrasiły swoim śpiewem nasze zespoły ludowe: Regionalny Zespół
Śpiewaczy „Radostowianki”, chór „Pogodna Jesień”, Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”. Na scenie zaprezentowali się także uczniowie Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie, wystąpiły grupy taneczne dzieci
i młodzieży, zagrała Orkiestra Dęta OSP Wola działająca przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Miedźnej. Do zabawy porwały uczestników dożynek
znane ze śląskich szlagierów Claudia i Kasia Chwołka, a zespół Redlin
łączący swojski folk z muzyką rockową był wymarzonym zakończeniem
części artystycznej, po której rozpoczęła się potańcówka. Zabawę taneczną poprowadziła grupa Melo - rytm.
W czasie dożynek na wszystkich gości czekała grochówka, chleb ze
smalcem i kiszonym ogórkiem, a także śląski kołocz z kawą i herbatą!
Wśród licznych atrakcji nie zabrakło dmuchańców oraz konkursów
z nagrodami i akcji plastycznych w wykonaniu Klubu Działań Pozytywnych z GOK Suszec. Liczną grupę osób, miłośników koni, przyciągnęły
widowiskowe zawody jeździeckie.
Impreza została organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
w Suszcu, sołtysa i Radę Sołecką Mizerowa oraz Urząd Gminy w Suszcu. – Jednym z moich zadań było zorganizowanie korowodu – mówi pani

Starostowie Dożynek – Edyta Pniok i Marcin Gruszka wręczyli wójtowi tradycyjny bochen chleba. Wójt Marian Pawlas powitał wszystkich
zebranych i podziękował rolnikom za trud i ich ciężką pracę

Edyta Pniok prowadzi gospodarstwo o powierzchni 20 ha wspólnie
z mężem Adamem. Uprawiają zboża i kukurydzę, hodują trzodę chlewną. Pani Edyta łączy obowiązki w gospodarstwie z wychowywaniem
dwójki dzieci 4 - letniej Zuzi i 6 - letniego Stasia oraz pracą w sklepie
w Brzeźcach. Państwo Pniokowie gospodarstwo w Mizerowie przejęli po
rodzicach pana Adama, którzy z kolei otrzymali je od swoich rodziców.
Zgodnie z tradycją, chcieliby w przyszłości, aby obowiązki w gospodarstwie przejęło któreś z ich dzieci.
Marcin Gruszka jest młodym rolnikiem. Prowadzeniem 25 - hekatorowego gospodarstwa zajął się 4 lata temu po śmierci ojca. Uprawia
zboża paszowe, pszenicę, kukurydzę i rzepak. Jest także producentem
trzody chlewnej – rocznie sprzedaje ok. 200 tuczników. Na razie nie
myśli o rozbudowywaniu gospodarstwa, inwestuje w sprzęt i maszyny
rolnicze. W pracy pomaga mu żona Justyna.
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Podczas Gminnych Dożynek wyróżniono 24 pszczelarzy naszej gminy. Nagrodzeni zostali: Janusz Baron, Czesław Czembor, Andrzej Glichowski,
Piotr Gronczewski, Stanisław Gronowski, Teofil Dobija, Jan Hoinkis, Grzegorz Janduda, Józef Klimek, Józef Kołodziejczyk, Tadeusz Krzekotowski,
Jan Kuśnierz, Tadeusz Małys, Sylwester Musiolik, Stefan Paździor, Dariusz Płonka, Krzysztof Porwolik, Marek Przontka, Maria Szewczuk, Adam
Szkołda, Sylwester Szlachta, Miłosz Sciborski, Piotr Tomaszczyk i Edward Wantuła
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Za dar życia podziękowano honorowym krwiodawcom. Stoją (od lewej): Jolanta Ojczyk (prezes Klubu Honorowych Krwiodawców), Marek
Ojczyk, Grzegorz Pukocz, Arkadiusz Kowalczyk i Adam Pawlus
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Mały kroczek w dorosłość – czyli „Zielona Noc”
przedszkolaków

zdj. archiwum

Jak zaakcentować fakt, że niektóre dzieci z naszego
przedszkola we wrześniu będą wkraczać w nowy etap
swojej naukowej przygody już w szkole? Pomysłów było
wiele, ale jeden z nich okazał się już po raz wtóry strzałem
w dziesiątkę. Dla wszystkich śmiałków, którzy mieli opuścić
przedszkolne mury, zorganizowaliśmy tzw. „Zieloną Noc”.

Dzieci spędziły „Zieloną Noc” w przedszkolu

Już w maju zaczęliśmy się przygotowywać do tego wydarzenia. Nasza
noc odbyła się pod hasłem „Pirackie szaleństwa”. W ten dzień przedszkole zostało udekorowane zgodnie z tematem. Zanim dzieci weszły do
przedszkola, razem z rodzicami musiały wykonać szereg zadań, bez których reszta nie mogła by się odbyć. Dzieci uczyły się rymowanek, które
w szatni razem z rodzicami musiały wykrzyczeć, musiały też wywiązać
się z tzw. pirackiej obietnicy.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
sołectwa Kryry w gminie Suszec.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 130 poz. 871), art. 54 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. nr 199 poz. 1227, ze zmianami), oraz uchwały Nr XXVIII/8/234/2009
Rady Gminy Suszec z dnia 29 stycznia 2009 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry
w gminie Suszec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tego
projektu w dniach od 16 września do 14 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suszec – w pokoju nr 4, na parterze 43-267 Suszec,
ul. Lipowa 1, w dni pracy urzędu: we wtorki, środy, czwartki, piątki
w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz w poniedziałki od 12:00 do 16:30.
Konsultacje z udziałem głównego projektanta w każdy wtorek od
godziny 9:00 do 12:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 9 października
2013 r. o godz. 13:00 w Remizie – Świetlicy w Kryrach, ul. Wyzwolenia
116, 43-265 Kryry.

Dniem naszego wspólnego świętowania był czwartek. Dzieci przyszły po raz drugi do przedszkola na godzinę 18:00, przynosząc ze sobą
śpiwór, karimatę, słodycze, no i oczywiście dobry humor. Niektóre
z dzieciaków były zaopatrzone w coś w kolorze zielonym. Nasze sale
zostały więc zamienione w sypialnie.
Atrakcji było wiele: śpiewaliśmy, graliśmy. Największym jednak
wydarzeniem okazały się podchody – dzieci szukały ukrytych części listów – map pirackich na których były zapisane zdania. Każde poprawne
rozwiązanie zadania dawało możliwość przejścia do kolejnego zadania,
a co za tym idzie – na koniec trzeba było ułożyć wielka mapę, za którą
dzieci otrzymały nagrody.
Oprócz zajęć w przedszkolu były zabawy na placu przedszkolnym,
były nocne podchody na podwórku, był długi spacer z latarkami…
Po powrocie do przedszkola czekały na nas wszystkich smakołyki i pizza.
Po kolacji przebraliśmy się w piżamki i słodko zasypialiśmy.
Nie mogło oczywiście zabraknąć nocnych psikusów, które robiły
panie z naszego przedszkola. Każdy przedszkolak bez wyjątku był wysmarowany pastą do zębów. To tylko niektóre z licznych atrakcji naszej
zielonej nocy.
Chciałam jeszcze raz pogratulować wszystkim dzieciom uczestniczącym w zielonej nocy. Fakt, że spały same, z dala od rodziców, sprawiły,
że dzieci czuły się bardziej dorosłe i odważne.
Życzę Wam kochani „byli” wychowankowie samych sukcesów, myślę, ze spokojnie podołacie nowym szkolnym obowiązkom.
Przedszkole Publiczne w Radostowicach
Krystyna Dajka
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego
planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Suszec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczyw nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2013 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. nr 199 poz. 1227, ze zmianami) w Biuletynie Informacji Publicznej
zamieszczone są informacje o dokumentach:
- projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec,
- prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2013 r. do Wójta
Gminy Suszec.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Suszec.
WÓJT GMINY SUSZEC

IV Kongres Kobiet Podbeskidzia – 21 września
Po raz czwarty zapraszamy do Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku - Białej na Kongres Kobiet Podbeskidzia,
który odbędzie się pod hasłem „Kobieta – rodzina – samorząd.”
Zapraszamy wszystkie panie przedsiębiorcze, dbające o swój rozwój
psychiczny i fizyczny. Wzorem lat ubiegłych wybierzemy „Perłę Podbeskidzia”. Panie będą mogły uczestniczyć w wybranym panelu dyskusyjnym moderownym przez autorytety w proponowanych dziedzinach:
wizerunek kobiety, rodzina, zdrowie, przedsiębiorczość kobiet.
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Współczesny świat stawia przed kobietami wiele wyzwań. Na co
dzień zabiegane, pełniące wiele ról, nie znajdują czasu aby pochylić się
nad nurtującymi je problemami. Uczestnictwo w Kongresie odpowie na
wiele z nich i zainspiruje do samodoskonalenia.
Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne. Prosimy jedynie o zarejestrowanie się poprzez stronę www.kongreskobiet.eu, faks (33) 815 11
09 lub telefonicznie 600347339.
Organizatorem jest Stowarzyszenie EWA – MAJA - KRYSTYNA. Kobiety dla kobiet, współorganizatorem Beskidzka Inicjatywa Lokalna.
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Sieciaki na wakacjach
w bibliotece

Zajęcia prowadzili bibliotekarze. 19 lipca zorganizowali Dzień Czerwonego Kapturka, a 26 lipca wraz ze swymi podopiecznymi wzięli udział
w akcji „Sieciaki na wakacjach!”, zainicjowanej przez Fundację Dzieci
Niczyje, natomiast 2 sierpnia przeprowadzili akcję „KsięgoZbiór”, którą
zapoczątkowali bibliotekarze z Łodzi.
W sierpniu zajęcia prowadziła Katarzyna Michna, która w suszeckiej placówce odbywała praktyki studenckie. Młoda mieszkanka
naszej gminy od lat uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych, w 2012
roku prowadziła już samodzielnie zajęcia wakacyjne dla i przy pomocy
wspaniałej grupy aktywistów z ulic Ogrodowej i Słonecznej w Suszcu.
Dziękujemy za pomoc przy organizacji tegorocznych zajęć i życzymy
kolejnych sukcesów na niwie animacji kulturalnej.

zdj. GBP

Wspaniałe, ciekawe i ekscytujące. Takie właśnie były
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu. Zajęcia odbywały się codziennie z udziałem 10 - 18 młodych
uczestników w wieku 5 - 14 lat.

Były jeszcze zagadki, rebusy, zajęcia plastyczne, gry świetlicowe,
odbywały się próby miniatur teatralnych i nauka języka angielskiego
dla dzieci i dorosłych - każdy mógł w czasie wakacji znaleźć w bibliotece
coś dla siebie. A jak się bawiono, można sprawdzić na: www.biblioteka.
suszec.pl. GF

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 tys. zł.
Dotację udało się otrzymać po zaakceptowaniu wniosku przez organizację pozarządową Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, zajmującą
się wsparciem finansowym i szkoleniowo - doradczym adresowanym
do małych społeczności. „Podaj Dalej” to dofinansowanie w wysokości
1 tys. zł, skierowane do Bibliotek Wiodących (a taką właśnie rolę pełni
biblioteka suszecka), biorących udział w II Rundzie Programu Rozwoju
Bibliotek. Grant ten został przeznaczony na pokrycie trzech spotkań
stacjonarnych i trzech o charakterze wirtualnym (Skype, Gadu-Gadu,
chat). Spotkania służyły przekazaniu wiedzy zdobytej podczas szkoleń
przedstawicielom Bibliotek Partnerskich oraz wymianie doświadczeń
i zacieśnieniu współpracy.
W spotkaniach brali udział przedstawiciele trzech Bibliotek Partnerskich - Gminnych Bibliotek Publicznych z Pietrowic Wielkich z powiatu
raciborskiego, z Goczałkowic i Kobióra z powiatu pszczyńskiego oraz
przedstawiciele bibliotek szkolnych naszej gminy: Dorota Chmiel,
Małgorzata Kania i Stefania Zembala.
Zagościli też w naszej książnicy pracownicy Biblioteki Pedagogicznej
w Pszczynie – Lucyna Jabłeka i Cezary Waluszko, którzy przygotowali cztery prelekcje nt. warsztatu informacyjno - bibliograficznego
placówki, zasobów cyfrowych w pracy bibliotekarza, niezależnych wy-

III rata za alkohole – zbliża
się termin płatności!
30 września mija termin płatności III raty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą w 2013 roku sprzedaż napojów
alkoholowych obowiązani są do dokonania opłaty III raty za korzystanie
z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 roku (jeżeli nie dokonali
wpłaty jednorazowo za cały rok).
Wpłat – w wysokości zgodnej z naliczeniem - można dokonywać
w kasie Banku Spółdzielczego lub przelewem na konto Urzędu Gminy
w Suszcu.

zdj. GBP

Grant „PODAJ DALEJ”
dla biblioteki

dawnictwach walczących z cenzurą PRL-u i alternatywnej prasie będącej
sposobem kreacji subkultur młodzieżowych.
Kolejne sierpniowe spotkanie prowadzili sami bibliotekarze, którzy
dzielili się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami nabytymi podczas
szkoleń w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie i Bibliotece Śląskiej. W trzecim spotkaniu uczestniczyły też dzieci i młodzież
z zajęć wakacyjnych. Pod opieką Katarzyny Michny przygotowali oni
dla uczestników spotkania program artystyczny.
Zobacz więcej zdjęć: http://www.biblioteka.suszec.pl. GF
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KRONIKA POLICYJNA
Pijany kierowca
Policjanci WRD KPP w Pszczynie zatrzymali 46 - letniego mieszkańca
Czechowic - Dziedzic, który kierował samochodem osobowym marki
Seat będąc w stanie nietrzeźwości, tj. 0,35 mg/l. Do zatrzymania
doszło 19 sierpnia o godz. 7:20 na ul. Dworcowej w Radostowicach.
Postępowanie prowadzi KPP w Pszczynie.
Włamał się po nawigację
Nieznany sprawca wybił szybę w mercedesie 250 D. Jego łupem
padła nawigacja o wartości około 200 zł na szkodę 58 - letniego
mieszkańca powiatu rybnickiego. Do kradzieży doszło 20 sierpnia
o godz. 5:50 na ul. Piaskowej w Suszcu.
Skradziono trzy rowery
Nieznani sprawcy dokonali kradzieży trzech rowerów pozostawionych bez zabezpieczenia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
powodując straty wartości około 1900 zł. Do kradzieży doszło
20 sierpnia ok. godz. 20:00.

Podatek rolny i od nieruchomości
Urząd Gminy informuje mieszkańców Suszca, że III rata podatku
rolnego i podatku od nieruchomości będzie zbierana przez sołtysa Tadeusza Paszka w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu w dniach 2 - 10
września oraz 16 września.

Odpady zielone należy
dostarczyć do Suszca
Firma „Eko” nie ma obowiązku odbioru z posesji odpadów biodegradowalnych, a więc trawy i liści.
Odpady te należy dostarczać samodzielnie w brązowym worku do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy PGK
w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2.
W worku brązowym należy gromadzić np. trawę, liście, odpady
z pielęgnacji ogrodu.
Pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny (papier – worek niebieski, tworzywa sztuczne – worek żółty, opakowania wielomateriałowe – worek
biały, szkło – worek zielony, metal – worek czarny) również można dowozić
do punktu, gdy istnieje potrzeba pozbycia się tych odpadów z nieruchomości.
Ponadto do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można
dostarczać:
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż
50 kg rocznie na jedną osobę,
- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na
jedną osobę.
W punkcie można również otrzymać worki do segregacji.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w:
- środy w godz. 10:00 – 18:00,
- soboty w godz. 8:00 – 13:00.

Szanowni mieszkańcy!
Urząd Gminy Suszec przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości
zamieszkałych, iż 30 września 2013 r. mija termin odpłatności zdeklarowanej opłaty za III kwartał za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata dotyczy miesięcy lipca, sierpnia i września.
W związku z licznymi pytaniami odnośnie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za lipiec informuję, że Gmina zapewniła odbiór odpadów komunalnych, w związku z czym opłatę również za lipiec należy uiścić.
Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie dodatkowymi kosztami upomnienia oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Odpłatności należy dokonać bez dodatkowego wezwania (na podstawie
złożonej deklaracji) w bankach, na poczcie bądź poprzez Internet, w tytule
przelewu należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady.
Sołtysi nie są inkasentami tej opłaty.
Urząd Gminy Suszec

Na kontenery z odzieżą
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części
działek gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, pod ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży na okres do 3 lat. W ogłoszeniu
wskazane są lokalizacje w Suszcu przy ul. Piaskowej (3 kontenery) oraz na
Placu Odnowy (2 kontenery), w Rudziczce przy ul. Szkolnej (1 kontener)
oraz w Kobielicach przy ul. Kościelnej (1 kontener). Przetarg odbędzie się
13 września 2013 r. Termin wpłaty wadium: 9 września. Szczegółowe
informacje można uzyskać w pok. nr 1 A, tel. (32) 4493073 lub na
stronie www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Do dzierżawy działki w Suszcu
Wójt Gminy Suszec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Suszec zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę na
okres 10 lat działek nr 2992/141 i 2927/141 położonych w Suszcu
w rejonie KWK „Krupiński” – dojazd od ul. Dolnej. Działki przeznaczone
są do dzierżawy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego pod tereny zabudowy przemysłowej, składy, magazyny. Przetarg odbędzie się 26 września 2013 r. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. nr 1 A, tel. (32) 4493073
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Zamiast PKS kursy innych
przewoźników
19 sierpnia PKS Pszczyna poinformował o likwidacji od
września kursów autobusów w godzinach porannych i popołudniowych z Suszca do Pszczyny. Tymi liniami dojeżdża
młodzież do szkół i wraca po lekcjach do domu.
Natychmiast rozpoczęto rozmowy z przewoźnikami, którzy mogliby
obsługiwać likwidowane połączenia. Udało się dojść do porozumienia z firmami Zbigniewa Czecha z Mizerowa oraz Józefa Bednarka
z Pszczyny. Nowe kursy realizowane są od 2 września.

Poniżej nowe rozkłady jazdy
Linia Rudziczka Szkoła – Pszczyna ul. Sokoła
Mizerów Borki 6:45; Boisko 6:47; PGR 6:50; Kryry: Poczta; 6:54;
Kościół 6:55; Kolonia 6:56; Suszec Św. Jana 7:00; Rudziczka: Szkoła
7:07; Bar 7:09; Sklep 7:10; Suszec: II 7:12; Bobi Sam 7:13; Branica 7:17;
Kobielice: Kościół 7:21; Medros 7:22; Radostowice 7:24; Stara Wieś:
Cegielnia 7:26; Rybnicka 7:28; Pszczyna: Żorska 7:30; ul. Korfantego
7:34; ul. Sokoła 7:37.
Powrót:
Pszczyna: ul. Sokoła 7:40; ul. Dworcowa 7:41; Plac Targowy 7:43;
ul. Bielska 7:45; Żorska 7:47; Stara Wieś: Rybnicka 7:49; Cegielnia 7:51;
Radostowice 7:53; Kobielice: Medros 7:55; Kościół 7:57; Suszec: Branica
8:01; Urząd Gminy 8:05; Kryry: Kolonia 8:07; Kościół 8:09; Poczta 8:10;
Mizerów PGR 8:13.
Linia Pszczyna – Mizerów – Pawłowice
Pszczyna Urząd Skarbowy 6:45; Pszczyna ZUS 6:47; Pszczyna Bielska 6:50; Pszczyna Park 6:52; Mizerów Skrzyżowanie 7:03, Pawłowice
Urząd Gminy 7:11; Pawłowice Osiedle 7:12; Pawłowice Skrzyżowanie
7:13; KWK 7:15
Powrót
KWK 7:15; Pawłowice Skrzyżowanie 7:16; Pawłowice Osiedle 7:18;
Pawłowice Urząd Gminy 7:20; Mizerów Skrzyżowanie 7:30; Pszczyna
Park 7:42, Pszczyna Szpital 7:43; Urząd Skarbowy 7:45
Autobusy kursują tylko w dni nauki szkolnej.
Pełne rozkłady jazdy na www.suszec.pl

Z ŻYCIA GMINY

Cztery drużyny naszej gminy stanęły w szranki, aby
zdobyć Puchar Wójta Gminy.
4 sierpnia odbył się Turniej Piłki Nożnej 11 – osobowej o Puchar
Wójta Gminy Suszec. Tym razem rywalizacja miała miejsce na boisku
piłkarskim w Radostowicach. Eliminacje przeprowadzono „każdy z każdym”. Poniżej wyniki poszczególnych spotkań:
Rudziczka - Suszec 2:2
Kryry - Radostowice 1:1
Rudziczka - Kryry 1:2
Suszec - Radostowice 0:0
Rudziczka - Radostowice 1:3
Suszec - Kryry 0:4
Najlepszą drużynę w naszej gminie utworzyli piłkarze z Kryr, którzy
wygrali z Suszcem i Rudziczką. Podium mogły im odebrać jedynie Radostowice – mecz obydwu drużyn zakończył się remisem 1:1, ale Radostowice po remisie z Suszcem musiały zadowolić się drugim miejscem.

Festyn sportowo
– rekreacyjny w Radostowicach
7 września, godz. 15.00, boisko szkolne

Poniżej klasyfikacja końcowa:
I miejsce- Kryry
II miejsce - Radostowice
III miejsce- Suszec
IV miejsce- Rudziczka.
Najlepszym bramkarzem został Damian Biolik, a najlepszym strzelcem Mateusz Świerkot. bs

zdj. archiwum

Kryrzanie z pucharem!

Nowiny Suszeckiej Gminy

Gratulacje dla zwycięskiej drużyny

17:00 – kabaret „Trzy Ofiary Drogi do Europy”
18:30 – gry, zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców (wykonywanie rzutów karnych „Strzel bramkę wójtowi”, strzały do celu)
19:00 – parada motocykli

W programie:

19:10 – występ zespołu muzycznego „Widmo”

15:00 – występ zespołu „Radostowianki”

Ponadto:

15:25 – występ uczniów SP Radostowice

- atrakcje dla dzieci (dmuchańce, batuta, wata cukrowa, lody)
- pokaz sztucznych ogni (ok. 21:30).

16:00 – mecz piłki nożnej o Puchar Dyrektora GZOiS Kawalerzy
na Żonatych „Wielki rewanż”

Organizatorzy: Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, Rada
Sołecka w Radostowicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, UKS „Josieniec” Radostowice.

Obóz piłkarski
20 - 26 sierpnia młodzi piłkarze z Suszca, Kobielic,
Mizerowa i Kryr szlifowali swoją formę podczas obozu
sportowego, który odbył się w Krościenku nad Dunajcem.
Uczniowie szkół podstawowych trenowali 3 razy dziennie pod okiem
instruktorów Wojtka Smołki z UKS „Czapla” Kryry oraz Jacka Sławackiego
z LKS Mizerów. W trakcie obozu chłopcy oprócz treningów piłkarskich,
korzystali także z innych form sportowych. Dostępne były boiska do
siatkówki i koszykówki oraz stół do ping - ponga, który oblegany był
w każdej wolnej chwili. Dla chętnych zorganizowano także wyjście na
pobliski park linowy, gdzie mogli oni sprawdzić swoją sprawność na
linach zawieszonych na wysokości 7 metrów. Obozowicze rozegrali także
sparing z rówieśnikami ze szkółki piłkarskiej Stadionu Śląskiego. Mecz
zakończył się przegraną, ale naszym zawodnikom udało się zdobyć honorowego gola. Na zakończenie obozu pozostała jeszcze wizyta w parku
wodnym w Białce Tatrzańskiej.

zdj. archiwum

15:30 – mecz piłki nożnej żaków

Uczestnicy obozu w parku linowym
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Suszcu

Ognisko
Muzyczne

ogłasza nabór na rok szkolny 2013/2014.
Zainteresowanych nauką gry na instrumentach
klawiszowych zapraszamy na zajęcia w każdy
pon. od godz.14:00 - 18:00.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 2124491.

* sprzedaż biżuterii,
* wymiana złomu złota na nową biżuterię,
* wyrób biżuterii złotej i srebrnej,
* skup złota i srebra,
* naprawa biżuterii.
ul. Brzozowa 3, 43-267 Suszec
tel. 784 319 424
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Nakład 1000 szt.
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