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Połowa wakacji za nami! W gminie Suszec w tym 
czasie odbyło się wiele ciekawych wydarzeń, a jeszcze 
wiele interesujących projektów przed nami. Na pewno nie 
zabraknie atrakcji dla większych i mniejszych. 

Lato to dla jednych pora na zasłużony odpoczynek, 
dla innych zaś okres wytężonej pracy. Gdy dzieci i młodzież 
korzystają z czasu wolnego i realizują swoje wakacyjne 
plany, rolnicy rozpoczynają żniwa. Zwłaszcza w sierpniu 

na naszych drogach pojawiają się traktory i maszyny rol-
nicze, a na polach trwa okres zbiorów. Ukoronowaniem 
tego trudu są co roku dożynki – święto wszystkich, którzy 
pracują na roli, ale też tych, którzy korzystają z owoców 
pracy rolników. Jak zawsze, w każdej miejscowości odbędą 
się dożynki sołeckie. Dożynki Sołeckie zaplanowano zaś na 
niedzielę 3 września w Kobielicach. Już dziś zapraszamy 
do wspólnego świętowania.

Czas pracy i odpoczynku
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Czy Europa się przebudzi?
Coraz to więcej elit na zachodzie jest zatroska-

nych postępującym zanikiem w społeczeństwach 
zainteresowania dla spraw wspólnych i zanikiem 
poczucia sensu istnienia. Te zatrważające sygnały 
nie wychodzą z ust ludzi wierzących. Szczególnie te 
smutne prawdy z coraz to większą troską dostrzegają 
osoby nad Sekwaną, we Francji, w jednym z najbar-
dziej zsekularyzowanych krajów Europy. Ostatnie 
wydawnictwa książkowe, które się tam ukazują, 
dotyczą w większości tych problemów. Trwający od 
roku stan wyjątkowy pokazuje, że ponowoczesność 
powoli przeradza się w totalitaryzm. Zacietrzewienie 
się w nowości, pogarda dla przeszłości, dla ducho-
wości, przynosi opłakane skutki, które na obecnym 
etapie są praktycznie niemożliwe do zmiany meto-
dą ewolucji. Trzeba niestety wrócić do punktu zero. 
Wszyscy zadają sobie pytanie, czy jest to możliwe, 
w ramach istniejącego prawodawstwa, w sposób 
pokojowy? Lepszej wspólnoty już nie będzie. To były 
marzenia. Lepsza wspólnota – tak jak przez wieki – 
wymaga heroicznej walki. Bowiem wszystkie kultury 
od początku świata kultywowały mity i tradycje, które 
definiowały ludzką skończoność, tragiczny wymiar 
ludzkiej egzystencji. Wiedziały, że gdy zostaną odcię-
te od korzeni, to nie przetrwają. Przecież gdy roślinę 
odetnie się od korzeni, to również ginie. Żadne społe-
czeństwo nie przetrwa bez przekonań, bez czerpania 

z ogromnych źródeł doświadczeń i kultury swoich 
przodków. Współczesne społeczeństwa wyrosły na 
fascynacji tym, co wytworzyły. Dzisiejszy – tak no-
woczesny – człowiek cywilizacji zachodniej został 
wpisany w logikę sekwencji zakup – konsumpcja – 
wydalanie. Nie ma tutaj granic. A brak granic to po 
prostu nieistnienie. Duchowość została definitywnie 
odrzucona. Niszczy się, i to z wielką pieczołowito-
ścią, to, czego strzegli nasi przodkowie, a historia 
pokazuje, że żadne społeczeństwo nie przetrwało 
bez przekonań. Nasi ojcowie dążyli do lepszej przy-
szłości, korzystali z wiedzy i doświadczenia swoich 
poprzedników. Budowali nie tylko ten świat ziemski, 
ale mieli wielki respekt wobec tego, co nie jest ziem-
skie, co jest niewidzialne, co drzemie w duszy ludzkiej 
i czego ona potrzebuje. Nowoczesność profanująca 
sens istnienia, drwiąca z przeszłości zabrnęła w ślepy 
zaułek. 

Mówimy o terrorystach, którzy strzelają, a czyż 
od terroryzmu nie jest gorsze szyderstwo, drwina, 
które nie posługują się argumentami, gardzą i po-
niżają, w ogóle się z tego nie tłumacząc? Ostatnio 
choćby profanacja krzyża w sztukach odgrywanych 
u nas potwierdza tę prawdę. Terroryści atakują kon-
sekwencje i formy ekspresji, natomiast szydercy 
przepuszczają atak na fundamenty ducha, korzenie, 
z których narody czerpały siłę. Wielu dzisiejszych no-

woczesnych oprócz, być może szałowego, stroju nic 
nie wnosi do życia (a jeżeli już, to smród). Nie buduje, 
nie uprawia. Potrafi tylko kwestionować, poddawać 
w wątpliwość. To świetna gleba dla barbarzyństwa. 
Wiara tylko w siebie, porzucenie wiary w absolut 
(Boga), wyśmianie go. 

Oparcie swojego życia na popłuczynach psycho-
analizy prowadzi do nikąd. Problemy znad Sekwany 
i innych krajów Zachodu nie trudno dostrzec również 
u nas. Tyle, że w naszej ojczyźnie trudniej je zrozu-
mieć. Codziennie trzeba sobie zadawać pytanie: skąd 
w naszym, chrześcijańskim przecież, narodzie, bo 
takim się jeszcze mienimy, tyle nienawiści do sie-
bie nawzajem, do własnego kraju, do innych nacji? 
Brak współpracy, zaufania, życzliwości rodzi konflikty, 
które mogą być trudne do odwrócenia – jak te na Za-
chodzie. Najgorsze jest to, że nienawiść eksponujemy 
na zewnątrz, a o szczęściu mówimy tylko w czterech 
ścianach. Jeśli się nie opamiętamy, to polskie piekło 
nie będzie wcale lepsze od tego na Zachodzie. Życie 
w piekle jest koszmarem. Zachód tego doświadcza, 
gdyż stracił wiarę swoich przodków. Nam może być 
łatwiej naprawić to, co zepsuto. Zwykła życzliwość 
może wiele zmienić, spowodować, że Polska stanie 
się szczęśliwym krajem. Wierzę, że ten cud jest moż-
liwy i go doświadczymy.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Sesja Rady Gminy
dzeń i obiektów użyteczności publicznej, należało 
dokonać zmiany nazwy ulicy Łoskutowa w Kryrach. 
Propozycja nowej nazwy ulicy została przedstawio-
na mieszkańcom Kryr poprzez stosowne ogłoszenie 
Wójta, odczytane na niedzielnych mszach świętych 
w kościele w Kryrach. Mieszkańcy miejscowości nie 
zgłosili sprzeciwu, w związku z czym wspomniana 
ulica obecnie nosi nową nazwę Kręta.

Zasady odbierania odpadów i nowy regula-
min porządku i utrzymania czystości w gminie 
Suszec

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dn. 29 grudnia 2016 r. określiło nowy sposób se-
lektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
Gmina Suszec podjęła więc nową uchwałę ustalającą 
szczegółowe zasady świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i ich zagospodarowania. Zasady te 
oraz nowy regulamin utrzymania czystości i porząd-

Wakacyjna Sesja odbyła się w czwartek 27 lipca. 
Radni i Włodarze Gminy, jak co miesiąc, spotkali się, 
aby zająć się najbardziej pilnymi sprawami związany-
mi z Gminą. W tym miesiącu m.in. podjęto uchwały: 
o udzieleniu dotacji dla OSP Kryry na zakup nowego 
samochodu bojowego; o zmianie nazwy ulicy w Kry-
rach; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów; w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Suszec czy w sprawie regulaminu udzielania pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy. Radni długo dysku-
towali także na temat zasad odprowadzania ścieków 
na terenie gminy oraz pytali o działania, jakie podjęto 
aby walczyć ze smogiem.

Nowy wóz bojowy dla OSP Kryry
W ostatnim czasie Władze Gminy oraz Radni 

podjęli decyzję o zakupie dwóch nowych wozów 
bojowych dla jednostek z terenu gminy Suszec – OSP 
Suszec i OSP Kryry. Przetarg na samochód dla jed-
nostki z Suszca został już rozstrzygnięty, a wóz ma 
zostać dostarczony do końca listopada br. Na wóz 
uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW. Z kolei OSP 
z Kryr miało jeszcze trochę poczekać na nowy pojazd, 
ale udało się pozyskać środki, które umożliwią zakup 
wozu jeszcze w tym roku. Kryrskiej jednostce została 
przyznana dotacja celowa z budżetu państwa prze-
kazywana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w wysokości 375 000 zł. Gmina przeka-
że na nowy samochód 380 000 zł, a OSP z Kryr – 5 000 
zł. Przetarg na wykonanie wozu zostanie ogłoszony 
najszybciej, jak to możliwe. 

Nowa ulica w Kryrach
W związku z zapisami ustawy z dn. 1 czerwca 

2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub inne-
go ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, urzą-

Inwestycje w gminie
do sieci, Systemu Zarządzania Energią – systemu 
informatycznego, monitorującego pracę systemu 
fotowoltaicznego, zbierającego i przetwarzającego 
dane dotyczące jego pracy. Prace mają się zakoń-
czyć do 13 października 2017 r., a gwarancja na całą 
instalację wyniesie 7 lat. 

Nowy samochód dla OSP Suszec
W minionym miesiącu ogłoszono także przetarg 

na dostawę nowego średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Spe-
cjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o. z Korwinowa za cenę 
756 942 zł brutto. Lista wymagań była bardzo szcze-
gółowa. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
nowy pojazd do suszeckiego OSP do 30 listopada 
2017 r.

Przebudowa ul. Cichej w Suszcu
19 lipca ogłoszono przetarg na realizację zada-

Fotowoltaika w Urzędzie Gminy
W lipcu ogłoszono przetarg na budowę insta-

lacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku 
Urzędu Gminy Suszec. Na realizację tego zamówienia 
Gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Przy urzędzie w Suszcu powstanie instalacja 
fotowoltaiczna o łącznej mocy nieprzekraczającej 
19,8 kWp, na potrzeby zasilania budynku UG. Bę-
dzie ona połączona z instalacją elektryczną obiektu. 
Instalacja ta musi posiadać układ zabezpieczający 
przed wypływem energii do sieci elektroenergetycz-
nej, w celu wykorzystania całej energii na potrzeby 
własne budynku. Instalacja będzie się składać z: mo-
dułów fotowoltaicznych umieszczonych na gruncie 
w pobliżu budynku Urzędu Gminy Suszec, inwertera 
fotowoltaicznego, rozdzielnicy fotowoltaicznej prądu 
stałego i prądu zmiennego, tras kablowych, okablo-
wania, układu zabezpieczającego przed wypływem 

nia: „Przebudowa ul. Cichej w Suszcu – Etap I”. Za-
kres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie 
przebudowy ul. Cichej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. św. Jana do posesji nr 1 o długości około 85 mb 
wraz z budową odwodnienia oraz przebudową sieci 
gazowej kolidującej z drogą, w tym m.in.: wykonanie 
robót rozbiórkowych, wykonanie przebudowy sieci 
gazowej, wykonanie odwodnienia drogi – zabudowa 
4 studni rewizyjnych, 3 wpustów ulicznych, 77 mb 
kanalizacji deszczowej i przykanalików; korytowanie 
pod projektowane nawierzchnie, wykonanie warstw 
konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni z betonu as-
faltowego na łącznej powierzchni około 41,00 m2 
w rejonie skrzyżowania z ul. św. Jana, wykonanie 
warstw konstrukcyjnych i nawierzchni drogi oraz 
zjazdów z kostki betonowej na łącznej powierzchni 
około 287,00 m2, wykonanie zjazdów z destruktu 
asfaltowego na łącznej powierzchni około 11 m2 , 
humusowanie skarp wraz z obsianiem na łącznej 
powierzchni około 60 m2. Prace mają się zakończyć 
do 8 grudnia 2017 r.
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Uchwała

zakresie. Radny Damian Gębała podkreślał, że często 
ścieki pojawiające się w rowach to nie wytwór pracy 
rolników, ale zanieczyszczenia z domostw. Z kolei Jan 
Marcisz zwracał uwagę, że niedopuszczalne jest, aby 
budynki wielorodzinne oraz budynki użyteczności 
publicznej nie były podłączone do sieci kanaliza-
cyjnej. Pytano także o dalsze plany na rozwiązanie 
problemu z oczyszczaniem ścieków w całej gminie 
i zobowiązano wójta do szczegółowej kontroli umów 
na wywóz ścieków z szamb i przedstawienie dowo-
dów wykonania usługi przez uprawnione przedsię-
biorstwa od mieszkańców. Wójt obiecał, przy współ-
pracy z Radnymi, podjęcie działań we wspomnianej 
sprawie.

Radni Andrzej Urbanek i Henryk Pruciak pytali 
o działania, jakie podjęła albo zamierza podjąć Gmina 
w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym. 
Panowie podawali przykład innych miast, w których 
przeprowadza się kontrole domostw pod kątem tego, 

ku na terenie gminy publikujemy na łamach naszej 
gazety na str. 16-17.

Radni pytali
Podczas lipcowej Sesji Rady obecni zadawali 

pytania i wyjaśniali wątpliwości. Radny Jan Spyra 
pytał o organizację Tour de Pologne w Suszcu. Chciał 
wiedzieć, jak zaplanowana jest akcja informacyjna 
dotycząca zamknięcia poszczególnych ulic na czas 
wyścigu. Wiele uwagi poświęcono także tematowi 
ścieków oraz smogu. Radny Bronisław Polok najpierw 
ponownie poruszył temat złego oznakowania drogi 
przy Piekarni Vito w Radostowicach, następnie zaś 
zajął się problemem wywożenia nieczystości z szamb 
na posesjach, które nie są podłączone do sieci ka-
nalizacji. Zaznaczał, że powinno się ono odbywać 
3-4 razy w roku i niedopuszczalne jest, aby zawartość 
szamba trafiała np. do rowów melioracyjnych. Orzekł, 
że bezwzględnie trzeba prowadzić kontrolę w tym 

jakiego opału używa się w nich do ogrzewania. Py-
tali też o przeszkolenie pracowników gminy w tym 
zakresie. 

- Wyeliminujmy problem, kontrolujmy domostwa, 
które nie oddają segregowanych śmieci. Musimy pro-
wadzić edukację mieszkańców, starać się rozwiązać 
problem smogu, bo będzie on wracał – mówił Przewod-
niczący Rady Gminy A. Urbanek. - Prosimy o wzmoże-
nie nadzoru – zarówno w kwestii ścieków, jak i smogu. 
Od tego nie ma odwrotu. Na kolejnej sesji rozliczymy 
Wójta z działań, jakie zostały wdrożone w kwestii smo-
gu i kanalizacji (tzn. wywozu szamb) – dodawał. 

Wójt deklarował, że wszystkie poruszane tematy 
zostaną gruntownie przeanalizowane, aby znaleźć 
najlepsze możliwe rozwiązania. W trybie natychmia-
stowym, zgodnie z interpelacjami, zostaną podjęte 
działania kontrolne na posesjach.

Monika Panfil

Włamanie w Suszcu
W środę 5 lipca 2017 r. w nocy, ok. godz. 01:04 

w Suszcu na ul. Św. Jana nieznany sprawca, po 
uprzednim wybiciu szyby w oknie, włamał się do 
budynku firmy, skąd, po penetracji pomieszczeń 
biurowych, nie dokonał zaboru mienia.

Jechał bez prawa jazdy
W piątek 14 lipca 2017 o godz. 11:41 w Rado-

stowicach na ul. Pszczyńskiej policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP w Pszczynie interweniowali 
wobec 44-letniego kierującego mieszkańca powiatu 
pszczyńskiego, który prowadził samochód osobowy 
marki Vauxhall Zafira pomimo cofniętych przez sta-
rostę uprawnień do kierowania pojazdami.

Wypadek na DW 935
W niedzielę 30 lipca 2017 o godz. 15:23 po-

między Suszcem a Kobielicami, na ul. Pszczyńskiej 
doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na 
łuku drogi kierujący samochodem Nissan Quashqai 
zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadący 
z naprzeciwka samochód BMW. Wskutek zdarzenia 
pasażerowie samochodu BMW – 10-latek oraz 5-latek 
z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala 
pediatrycznego. 

Kierujący samochodem Nissan i pasażerka, 
mieszkańcy powiatu raciborskiego, zostali przewie-
zieni do szpitala.

KPP w Pszczynie

Z pojazdu wypadła metalowa część i raniła 
innego kierowcę

W środę 28 czerwca w godzinach porannych 
w Suszcu na ulicy Pszczyńskiej doszło do bardzo nie-
bezpiecznie wyglądającego zdarzenia z udziałem 
dwóch samochodów. Jak wynika z ustaleń policji, 
samochód marki Sprinter przewoził na przyczepce 
metalowe części. 

W pewnym momencie jedna z nich spadła 
z pojazdu i uderzyła w jadącego za nim Citroena C4, 
przebiła szybę i raniła kierowcę osobowego pojaz-
du, mieszkańca Tych. Początkowo zdarzenie zostało 
sklasyfikowane jako wypadek, a mężczyzna z ranami 
ciętymi został przetransportowany do szpitala. Po 
opatrzeniu ran został jednak wypisany i nie było ko-
nieczności dłuższej hospitalizacji. 

Jedna osoba ranna w wypadku na DW 935
Dwa samochody zderzyły się w piątek 30 czerw-

ca przed południem na drodze wojewódzkiej nr 935 
w Radostowicach. Jedna osoba została ranna. Z usta-
leń policji wynika, że kierowca samochodu marki 
Renault Master, mieszkaniec Żywca, najechał na tył 
skręcającego w lewo osobowego Peugeota. W wy-
niku zderzenia ranny został kierowca pierwszego 
z pojazdów. 

4 osoby ranne w wypadku w Porębie, jednym 
z uczestników mieszkaniec Kryr

W niedzielę 2 lipca około 11:30, dyżurny psz-

czyńskiej jednostki policji odebrał informację o zda-
rzeniu drogowym. Ze zgłoszenia wynikało, że na 
ul. Wodzisławskiej, w okolicach skrzyżowania z ul. 
Barbórki, doszło do czołowego zderzenia dwóch sa-
mochodów. Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący 
samochodem osobowym marki Fiat Siena, 60-letni 
mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, jadąc w kierunku 
Pszczyny, musiał gwałtownie hamować. 

W ten sposób chciał uniknąć najechania na tył 
poprzedzającego go samochodu osobowego. Po-
licjanci ustalają markę i numery rejestracyjne tego 
pojazdu. 

Wiadomo, że jego kierowca skręcał w prawo, 
w ul. Barbórki. Z relacji świadków wynika także, że 
dopiero w ostatniej chwili zasygnalizował zamiar 
skrętu. Ostatecznie, nagłe hamowanie jadącego 
za nim kierowcy Fiata spowodowało, że doszło do 
„czołówki” jego samochodu z Oplem. Jadący z prze-
ciwnego kierunku kierowca Insigni, 27-latek z Kryr, 
nie był bowiem już w stanie zatrzymać samochodu.

Na skutek zderzenia pojazdów obrażeń doznały 
4 osoby: kierujący fiatem, który helikopterem został 
przetransportowany do szpitala – stwierdzono u nie-
go złamanie kości zatokowej, pęknięcie oczodołu 
i kości jarzmowej, jadąca z nim 66 letnia pasażerka, 
która trafiła pod opiekę lekarzy ze złamaną kością 
śródręcza i podróżująca z nimi wnuczka. U dziecka, 
szczęśliwie, stwierdzono jedynie ogólne potłuczenia. 
Z podobnymi obrażeniami ciała do szpitala trafiła 
również pasażerka Opla.

Kronika policyjna

Uchwała sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 1.
1. Od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy odbierane będą zmie-
szane odpady komunalne w ilości, w jakiej zostały 
wytworzone.

2. Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 
zwane dalej popiołem, odbierane będą z nierucho-
mości zamieszkałych w miesiącach od września do 
maja w ilości w jakiej zostały wytworzone, w po-
jemnikach przeznaczonych do zbierania selektyw-
nie zgromadzonego popiołu.

3. Selektywnie zgromadzone rodzaje od-
padów wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą 
odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w po-
jemnikach, workach właściwych dla każdego ro-
dzaju odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny, z wyłączeniem odpadów ulegających 
biodegradacji,

2) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej w pojem-
nikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki od-
padów, z wyłączeniem odpadów zielonych.

4. W punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych będą zbierane posegregowane 
odpady komunalne w nieograniczonej ilości za 
wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów 
zielonych, których ilość jest limitowana zaś popiół 
przyjmowany będzie w miesiącach od czerwca 
do sierpnia.

§ 2.
Gmina wyposaży nieruchomości, na któ-

rych zamieszkują mieszkańcy w pojemniki, worki 
do zbierania odpadów komunalnych określone 

w § 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Suszec w ilości wskazanej poni-
żej, uzależnionej od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość:

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne i budyn-
ki mieszkalne wielorodzinne:

1) Na nieruchomości zamieszkałej przez 
1-2 osoby:

a) w pojemnik o pojemności 120 l na odpady 
zmieszane,

b) w worki o pojemności 80 l na każdy rodzaj 
odpadów komunalnych zbieranych w sposób se-
lektywny,

2) Na nieruchomości zamieszkałej przez 
3-4 osoby:

a) w pojemnik o pojemności 240 l lub pojem-
niki o łącznej pojemności 240 l na odpady zmie-
szane,

b) po dwa worki o pojemności 80 l na każdy 
rodzaj odpadów komunalnych, zbieranych w spo-
sób selektywny.

3) Na nieruchomości zamieszkałej przez więcej 
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niż 4 osoby:
a) jak w ust 1 pkt 2 lit. a) oraz w dodatkowy 

pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmiesza-
ne, na każde kolejne 1 do 2 osób,

b) jak w ust 1 pkt 2 lit. b) oraz w dodatkowy 
worek o pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów 
komunalnych zbieranych w sposób selektywny na 
każdą 1 do 2 osób.

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne, poło-
żone w Suszcu przy ul. Piaskowej:

a) w kontenery lub pojemniki na odpady 
zmieszane o pojemności stanowiącej co najmniej 
iloczyn 7,5 l i liczby zamieszkałych osób,

b) w pojemniki przeznaczone do selektywnej 
zbiórki każdego rodzaju odpadów o pojemności, 
stanowiącej co najmniej iloczyn 5 l i liczby zamiesz-
kałych osób.

§ 3.
W przypadku gdy ilość pojemników w tym 

pojemników zamykanych, kontenerów i worków, 
w które wyposaża Gmina zgodnie z § 2 jest niewy-
starczająca, wówczas właściciel nieruchomości we 
własnym zakresie doposaży nieruchomość w do-
datkowe pojemniki w tym pojemniki zamykane, 
kontenery, worki. Dodatkowe worki są również 
dostępne w punkcie selektywnego zbierania od-
padów.

§ 4.
1. Właściciele nieruchomości, którzy groma-

dzą selektywnie popiół zapewniają we własnym 
zakresie wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
zamykane, przeznaczone na popiół.

2. Wskazane jest prowadzenie działań mają-
cych na celu zapobieganie powstawaniu odpadów 
lub ograniczenie ich ilości poprzez kompostowanie 
odpadów biodegradowalnych.

§ 5.
1. Na terenie gminy Suszec odpady komunalne 

zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) jeden raz w miesiącu dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych i budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych,

2) dwa razy w tygodniu dla budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu 

przy ul. Piaskowej.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy, od-
bierane będą z terenu nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy:

1) jeden raz w miesiącu dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych i budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych, za wyjątkiem odpadów 
ulegających biodegradacji,

2) dwa razy w tygodniu dla budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych położonych w Suszcu 
przy ul. Piaskowej za wyjątkiem odpadów zielo-
nych.

3. Selektywnie zgromadzony popiół, odbiera-
ny będzie z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy jeden raz w miesiącu, w miesiącach 
od września do maja dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 
odbierane będą:

1) jeden raz w roku z terenu nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych,

2) cztery razy w roku dla budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy 
ul. Piaskowej.

5. Przeterminowane leki przyjmowane będą 
w aptekach, działających na terenie gminy Suszec 
w godzinach ich funkcjonowania oraz w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6.
1. W punkcie selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych zbierane są:
1) wszystkie odpady komunalne, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy,
2) selektywnie zgromadzony popiół w miesią-

cach od czerwca do sierpnia.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych 

samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego 
zbierania odpadów odpady komunalne, o których 
mowa w art. 3 ust 2 pkt 5 ustawy, zebrane w spo-
sób selektywny, gdy pozbycie się tych odpadów 
jest konieczne z częstotliwością większą niż wska-

zana w § 5 niniejszej uchwały lub w ilości większej 
niż wynikająca z § 1 niniejszej uchwały.

3. W punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, zbierane są także:

1) przeterminowane leki,
2) chemikalia,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) zużyte opony,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

w ilości nie większej niż 50 kg rocznie na jedną 
osobę zamieszkałą w mieszkaniu/na nieruchomo-
ści, na której zostały wytworzone,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilo-
ści 60 litrów rocznie na jedną osobę zamieszkałą 
w mieszkaniu/na nieruchomości, na której zostały 
wytworzone,

8) odpady ulegające biodegradacji z ograni-
czeniem ilości odpadów zielonych do nie więcej 
niż 0,5 m3 na posesję na miesiąc.

§ 7.
Odpady komunalne odbierane będą od wła-

ścicieli nieruchomości przez uprawniony podmiot 
w celu poddania ich procesom odzysku lub uniesz-
kodliwiania.

§ 8.
1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej 

w przypadku niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady ko-
munalne lub prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, może w trybie 
zgłoszenia powiadomić Wójta Gminy Suszec o nie-
właściwym świadczeniu usług, niezwłocznie po 
stwierdzeniu niewłaściwego świadczenia usług.

2. Zgłoszeń, o których mowa w ust.1 należy 
dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, osobiście w Urzędzie Gminy Suszec 
lub w formie pisemnej.

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa 
w ust. 1 należy opisać zgłaszane niewłaściwe 
świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierają-
cego odpady komunalne lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Suszec

Marszałek apeluje
mieszkańców naszego kraju. Istnieją bowiem wartości 
wyższe, takie jak zdrowie i życie obywateli, dla których 
rachunek zysków i strat nie jest wyłącznym kryterium 
sukcesu.

Przypominamy, że nowe przepisy antysmogowe 
zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie 
całego województwa śląskiego. Od tego też czasu nie 
będzie można stosować węgla brunatnego, mułów 
i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności 
powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, któ-
rzy po 1 września planują instalację urządzeń grzew-
czych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku 
muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy 
daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności 
od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów 
eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji 
trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 
roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni 
wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy naj-
młodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. 

Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. 
Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie 
kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obo-
wiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca 
roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom 
i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma 
obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja 
będzie miała zastosowanie już od 1 września 2017 
roku. UM Województwa Śląskiego

Przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać od 
1 września br. By mieszkańcy regionu faktycznie mo-
gli odczuć zmianę, niezbędne jest stosowne działanie 
wszystkich stron. Wojciech Saługa zaapelował do 
władz PGG i JSW o powstrzymanie sprzedaży mułów 
i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunal-
no-bytowego. W trosce, by przyjęte przepisy prawne 
mogły po wejściu w życie stać się jak najefektywniej-
sze, Wojciech Saługa, marszałek województwa ślą-
skiego, wystosował apel na ręce prezesa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA oraz prezesa zarządu Polskiej 
Grupy Górniczej sp. z o.o. – jako największych pro-
ducentów materiałów palnych na rynku.

- Tylko wtedy mamy szansę na skuteczną walkę 
ze smogiem, kiedy wszyscy będziemy konsekwentni 
w przyjętych założeniach. Niezbędne są ciągle rozwią-
zania systemowe w tym względzie na poziomie całego 
kraju, ale niezbędna jest też odpowiednia postawa pro-
ducentów materiału palnego. Musimy w tej potyczce 
stanowić jedność – uważa Wojciech Saługa.

Treść apelu
W imieniu wszystkich, dla których wartością nad-

rzędną jest zdrowie i życie ludzkie, zwracam się z ape-
lem do władz Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej o powstrzymanie sprzedaży mułów 
i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunal-
no-bytowego.

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 
7 kwietnia 2017 r. wprowadził na terenie województwa 

zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów 
węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wy-
korzystaniem w instalacjach o mocy do 1 MW. Niestety, 
paliwa te są ogólnodostępne i wykorzystywane w wielu 
gospodarstwach domowych. Projekt rozporządzenia 
Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw stałych nie zakazuje ich sprzedaży użytkownikom 
instalacji małej mocy (do 1 MW), a jedynie wskazuje te 
paliwa do spalania w instalacjach o nominalnej mocy 
cieplnej powyżej 1 MW, a tym samym nie przyczynia się 
do walki z niską emisją.

Podczas procedowania nad uchwałą antysmogo-
wą w Sejmiku Województwa Śląskiego wszyscy zgodzili 
się, że zanieczyszczone powietrze nie zna ani granic, ani 
podziałów politycznych. By jednak ta walka miała sens 
i szansę na efekt, musi być podjęta przez wszystkich 
graczy na rynku, bez żadnego wyjątku.

Dlatego też zwracam się z apelem, by dwaj naj-
więksi producenci paliw stałych w Polsce włączyli się 
do walki o czyste powietrze i tym samym dali wyraz 
troski o dobro mieszkańców naszego regionu. Paliwo, 
które Państwo dostarczają, może być efektywniej i z po-
żytkiem wykorzystywane przez producentów energii 
i ciepła, a co najistotniejsze - z poszanowaniem zdrowia 
obywateli naszego kraju. Nie uchybi to zatem ekono-
micznemu rachunkowi, którym muszą się Państwo 
kierować jak każda firma na rynku.

Jako na przedsiębiorstwach, które mogą po-
szczycić się przymiotnikiem państwowe, spoczywa 
na Państwa firmach dodatkowo odpowiedzialność za 
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Festyn w Radostowicach

Emeryci na „Gwarusiu”

zaś: Dominika Kontny – śpiew i wiolonczela, Natalia 
Tomecka – fortepian i śpiew oraz Rafał Kierpiec – kon-
trabas i śpiew. Członkowie zespołu są absolwentami, 
wychowankami żorskiej Szkoły Muzycznej i Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 
Wieczorem dla uczestników festynu sportowo-re-
kreacyjnego zagrał zaś zespół muzyczny „Widmo”. 
Przy tej muzyce wszyscy chętnie biesiadowali do 
późnych godzin nocnych.

Oczywiście nie zabrakło także atrakcji dla naj-
młodszych. Dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspi-
naczkowa, malowanie twarzy, pokaz gigantycznych 
baniek, wata cukrowa, popcorn, lody – na to mogły 
liczyć wszystkie dzieci, które spędziły niedzielne 
popołudnie na festynie. Organizatorzy częstowali 
też grochówką wszystkich uczestników imprezy. To 
był bardzo udany dzień i doskonałe rozpoczęcie lata 
w Radostowicach!

Organizatorzy dziękują za pomoc i sponso-
rowanie imprezy firmom: MARMUR – DULEMBA, 
Uprawa pieczarek M. Gołyszny, Stolarstwo Widera, 
Piekarnia Vito W. Spendel, Dekor Import-Export, BAST, 
www.zlomuj.pl, Zakłady Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „Kobielanka” Sylwester Ficek.

Monika Panfil

każdego uczestnika przewidziano słodki upominek. 
Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zaintereso-
waniem obecnych, a biorących w nich udział nagra-
dzano gromkimi brawami. 

Festyn członków PZERiI Koło Suszec zawsze prze-
biega w miłej, ciepłej atmosferze. Poczucie wspólnoty 
i radości z możliwości spotkania udzielają się wszyst-
kim uczestnikom. To niebywała okazja do spotkania 
starszych mieszkańców naszej gminy i do przekonania 
się, że nasi seniorzy to ludzie tryskający humorem, 
pełni wigoru i radości życia. Brawo za inicjatywę!

Monika Panfil

Na początku wakacji Rada Sołecka wraz z Sołty-
ską, Gminny Zespół Usług Wspólnych oraz Gminny 
Ośrodek Sportu w Suszcu zorganizowali dla miesz-
kańców Radostowic festyn. Jak zawsze, był on okazją 
do spotkania i dobrej zabawy. W niedzielne popołu-
dnie 2 lipca na tereny przy boisku sportowym przy-
było wielu radostowian. Nawet pogoda, tego dnia 
kapryśna, ostatecznie sprzyjała uczestnikom festynu. 
Organizatorzy zadbali zaś o rozliczne atrakcje. 

Wielbiciele sportowych emocji mogli kibico-
wać zmaganiom piłkarskim, odbył się bowiem mecz 
młodzieżowych piłkarzy UKS Josieniec Radostowice. 
Po rozgrywkach nastąpiła prezentacja i dekoracja 
radostowickiej drużyny. Jednak to nie koniec. Zor-
ganizowano również mecz piłki nożnej „Kawalerzy” 
na „Żonatych”, a wieczorem – gry, zabawy i konkursy 
piłkarskie dla dzieci i rodziców. Uczestnicy strzelali 
do celu, wykonywali rzuty karne i brali udział w ro-
dzinnych zawodach i specjalnie przygotowanych 
konkurencjach.

Równocześnie na scenie odbywały się występy 
artystyczne. Rozpoczął je Adam Rugor. Jest to 18-letni 
podopieczny Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 
Nieletnich w Pszczynie, który wiosną tego roku wziął 
udział w programie „Idol”, emitowanym przez tele-

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
koło Suszec dba o swoich członków. Co roku zaprasza 
ich na spotkania, wycieczki i wyjazdy. Tradycyjnie w lip-
cu seniorzy spotykają się na Ośrodku Rekreacyjnym 
„Gwaruś”, gdzie mają okazję zapoznać się z bieżącymi 
sprawami Związku, ale przede wszystkim – spędzić 
czas w miłym towarzystwie. Piękna, ciepła pogoda, 
grill w cieniu drzew i ponad 100 uczestników – tak 
można podsumować spotkanie, które odbyło się 
w środę 19 lipca w Suszcu. Wśród zaproszonych przez 
organizatorów gości znaleźli się m.in. Wójt Marian 
Pawlas i Dyrektor GOK-u Agata Lisowicz-Wala. 

Obecnym, jak zawsze, dopisywały humory. Moż-
liwość spotkania się z, nieraz dawno niewidzianymi, 
znajomymi i oderwania się od codziennych obowiąz-
ków – dały uczestnikom festynu wiele radości. O roz-
rywki zadbali członkowie Związku. Przeprowadzono 
konkursy, sprawdzające wiedzę, tężyznę i zręczność 
seniorów. 

Do udziału w konkurencjach zaproszono przed-
stawicieli wszystkich sołectw. Na początek przepro-
wadzono konkurs wiedzy. Pytania dotyczyły gminy 
Suszec. 5 uczestników – Ryszard Bartnik, Gertruda 
Mocko, Władysław Błądek, Jan Majerski i Alicja Kotas 
musieli wykazać się wiedzą na temat konkretnych 
miejscowości, budżetu Gminy, a także historii miej-
sca, w którym mieszkają. Jury w składzie: Alfred Kotas, 

wizję Polsat. Adam stał się postacią rozpoznawalną 
w okolicy, a jego występ zebrał sporą grupę widzów. 
Następnie zaprezentowała się Ślązaczka Roku – Zofia 
Przeliorz – mieszkanka Osin, ludowa pisarka, kulty-
wująca śląskie tradycje i obyczaje, zdobywczyni licz-
nych nagród. Dla wielbicieli muzyki niekomercyjnej 
nie lada gratką był zaś występ Dominiki Kontny z ze-
społem SĄSTĄD. Dominika znana jest publiczności ze 
współpracy z Adamem Olesiem i Radostowiankami 
przy płycie „Hurdu hurdu”. Zespół SĄSTĄD tworzą 

Sołtys Tadeusz Paszek, Przewodniczący Koła Suszec 
PZERiI Józef Kołodziejczyk pilnie przysłuchiwało się 
odpowiedziom. 

Aby wygrać pierwszą rundę, uczestnicy musieli 
wiedzieć np. kiedy herb Suszca stał się herbem całej 
gminy, w jakim roku na KWK „Krupiński” po raz pierw-
szy wydobyto węgiel, ilu mieszkańców liczy sobie 
gmina czy jaką kwotę wydano z budżetu Gminy na 
inwestycje w przeciągu ostatnich 5 lat. Następnie za-
dawano pytania indywidualne. Pytano m.in. o adres 
Rady i Urzędu Gminy Suszec, imię i nazwisko Wójta, 
Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy, autorów książek 
wywodzących się z naszej gminy, kluby sportowe czy 
herby wszystkich sołectw. Ostatecznie, po zaciętej 
i wyrównanej rywalizacji, najlepszy okazał się Włady-
sław Błądek. Drugie miejsce zajęli ex aequo Gertruda 
Mocko i Ryszard Bartnik, na trzecim miejscu znalazła 
się Alicja Kotas, a na czwartym – Jan Majerski. Sponso-
rem nagród dla uczestników był Wójt, który wszystkim 
wręczył upominki.

Kolejna konkurencja – ekspander – sprawdzała 
tężyznę mężczyzn i kobiet. Wygrywał ten, kto rozcią-
gnął urządzenie najwięcej razy. Następnie panowie 
i panie sprawdzali swoją celność, trafiając ołówkiem 
zawieszonym na sznurku do butelki oraz rzucając 
lotkami do celu. 

Nikt nie odszedł bez nagrody za swój wysiłek – dla 
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Dominka Kontny i zespół SĄSTĄD
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Czas relaksu na „Gwarusiu”

Ale to już było?
Ale póki co „Pniówek” trwa i fedruje jeszcze normalnie.
Ale kto wie, za rok, za dwa wcale może nie być tak fajnie.
Bo gdy się znajdzie jakiś cep, który myśli, że zawsze ma 
rację,
To odbierze nam z „Pniówka” chleb, zarządzając tu li-
kwidację.
Ale to już będzie, dopiero przed nami. 
Byle szybko to nie było, no bo wtedy zostaniemy żebra-
kami,
[…] No bo to w pale taka przyszłość się nie mieści.”

Nic dodać, nic ująć. Coraz to częściej żarty prze-
radzają się w przypadku górnictwa w dramatyczną 
rzeczywistość. A ta w przypadku likwidacji kopalń na 
Śląsku nie wróży dla regionu nic optymistycznego. 
Mamy przykład z własnego podwórka.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

W dalszym ciągu trwa, po przekazaniu do „Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń” w Bytomiu, demontaż urzą-
dzeń i podejmowanie różnych działań w celu cał-
kowitej likwidacji kopalni „Krupiński”. Dalej czynimy 
wszelkie starania, aby do tego nie dopuścić, wiedząc, 
jak ważny jest to zakład, nie tylko dla Gminy Suszec, 
ale i okolicznych gmin. Niezaprzeczalnym faktem jest 
to, że kopalnia ta może fedrować jeszcze długie lata 
i to z dobrymi wynikami, gdyż w jej zasięgu są zasoby 
węgla – i to bardzo dobrego – szacowane na kilka-
dziesiąt milionów ton. Są to pokłady zarówno węgla 
koksowego, jak i energetycznego. 

Zniszczenie dzisiaj tej kopalni przypomina wcze-
śniejsze zupełnie nieprzemyślane działania i wręcz 
narażenie skarbu państwa na olbrzymie straty w la-
tach poprzednich w stosunku do innych kopalń, jak 
Morcinek, Dębieńsko itd. Dziś po złoża Dębieńska się-

gają Australijczycy. Jednak po likwidacji kopalń szkód 
społecznych nie da się już w praktyce odwrócić. Tak 
się obecnie postępuje również z naszą kopalnią. To są 
fakty. Nie czarujmy się, bo i tak po kilku latach ktoś po 
te złoża sięgnie, jak czynią to obecnie firmy zagranicz-
ne po złoża zamkniętych wcześniej kopalń.

Na kanwie likwidacji kopalni „Krupiński”, kiedy 
jeszcze rok temu nic nie wskazywało na taki scena-
riusz, a jednak się stało, należy wysłać ostrzeżenie do 
wszystkich okolicznych gmin górniczych, co w każdej 
chwili może je również czekać. Jakże potwierdzają 
się słowa piosenki, którą górnicy „Pniówka” ułożyli na 
gwarki w 2014 roku i gromko śpiewali:
„Ale to już było, i nie wróci więcej, […] 
Ale to już było, znikło gdzieś za nami.
Tyle kopalni nam ubyło i fedrować już będziemy chyba 
sami. 
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XXV edycja Nagrody im. Wojciecha Korfantego
Ewangelicko-Augsburskich w Kaliszu i Starym Biel-
sku. Został ordynowany na księdza Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w Mikołowie dnia 24 listopada 
1985 r. przez ówczesnego zwierzchnika Kościoła bpa 
Janusza Narzyńskiego. 

Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego odbył w latach 1998-2001. 
W 2007 r. otrzymał tytuł doktora teologii ekume-
nicznej na podstawie rozprawy doktorskiej „Pro-
blem nauki o usprawiedliwieniu w dokumentach 
dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego na forum 
światowym”. Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku, 
a następnie w Opolu. 

W 1990 roku objął obowiązki proboszcza ad-
ministratora tej ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 
r. został wybrany jej proboszczem. 29 czerwca 2014 
r. został wybrany na stanowisko proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Objęcie tej 
funkcji miało miejsce 7 września 2014 r.

Ks. Biskup Marian Niemiec od 2004 jest preze-
sem Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. 
Od 2006 był wybranym członkiem Synodu Kościoła 
z listy duchownych. Był przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Kościoła. W latach 2011-2014 pełnił funk-
cję radcy Konsystorza Kościoła.

Synod Diecezjalny wybrał go 10 maja 2014 r. 
w Katowicach na urząd Biskupa Diecezji Katowickiej. 
Konsekrowany i wprowadzony w urząd 14 września 
2014 r. Od 11 kwietnia 2015 jest zastępcą zwierzch-
nika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 
bp. Jerzego Samca.

Jest żonaty, ma córkę Noemi i syna Karola.
Oprac. Monika Panfil

W 1992 r. Bractwo Myśli Bratniej Związku Gór-
nośląskiego zainicjowało nagrodę, którą wręcza się 
wybitnym postaciom w uznaniu za ich dokonania 
na rzecz Górnego Śląska – Nagrodę im. Wojciecha 
Korfantego. Jest to statuetka z brązu, przedstawiająca 
tę wybitną postać, zaprojektowana przez rzeźbiarza 
Zygmunta Brachmańskiego. Nieprzerwanie od tamtej 
pory, corocznie Kapituła Nagrody – najpierw pod 
przewodnictwem prof. Wojciecha Świątkiewicza, 
potem prof. Ireny Lipowicz – przyznaje nagrody na 
podstawie zgłoszonych wniosków. 

Lista wszystkich laureatów znajduje się na 
stronie internetowej Związku Górnośląskiego 
(www.zg.org.pl). 

Tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród 
odbyła się w Parku Tradycji – Siemianowickim Cen-
trum Kultury w poniedziałek 19 czerwca br. W roku 
jubileuszowym Kapituła, złożona z wielu znamie-
nitych postaci, pod przewodnictwem prof. Joanny 
Rostropowicz – założycielki ZG – nagrodziła następu-
jących laureatów: Piotra Uszoka, Prezydenta Miasta 
Katowice w latach 1998–2014, z rekomendacji Koła 
Kostuchna i Bractwa Oświatowego Związku Górno-
śląskiego; ks. Mariana Niemca, Biskupa diecezji ka-
towickiej Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego, 
z rekomendacji Zarządu Związku Górnośląskiego; 
Jana Brodę, prezesa Koła Murcki Związku Górnoślą-
skiego, inicjatora i organizatora m.in. czczenia miejsca 
pamięci rozstrzelanych jeńców węgierskich, co stało 
się początkiem ożywionej współpracy Koła Murcki 
z władzami węgierskimi; Teatr Naumiony z Ornon-
towic – teatr amatorski kultywujący autentyczny 
śląski obyczaj, strój i język, z rekomendacji Koła Miko-
łów; Diakonię Diecezji katowickiej Kościoła Ewan-
gelickiego-Augsburskiego, znaną z działalności 

charytatywnej w duchu miłosierdzia i ekumenizmu.
Ideą przyświecającą od początku wręczaniu 

nagród są słowa Wojciecha Korfantego: „Potrzeba 
autorytetu wrodzona jest człowiekowi. Autorytetu 
potrzebuje każdy związek ludzki, rodzina, państwo, 
Kościół, każda organizacja polityczna i społeczna. 
Gdzie zanika autorytet, następuje rozprzężenie 
i upadek”.  

Warto zaznaczyć, że wśród osób odznaczonych 
w tym roku znalazł się także ktoś ważny dla naszej 
gminy – pochodzący z Kobielic ksiądz Biskup Ma-
rian Niemiec. Poniżej przytaczamy biogram księdza 
Biskupa: 

Ks. Bp. Marian Niemiec urodził się 17 lutego 
1961 r. w Kobielicach. W latach 1979-1984 studiował 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie. Tytuł magistra teologii ewangelickiej otrzymał 
w 1984 r. na podstawie pracy magisterskiej „Analiza 
kazań ks. seniora Edwarda Wendego”. Praktykę kan-
dydacką do służby duchowego odbył w Parafiach 
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Nagrodzeni laureaci 

Nowe Prawo wodne
1 mld, obecnie to już 7 mld, szacunki w perspektywie 
kolejnych 30 lat mówią o 10 mld. To jeszcze bardziej 
pogłębi problem braku wody. Dalej w błyskawicznym 
tempie ubywa terenów zielonych i proces ten będzie 
postępował wskutek urbanizacji i dalszego wzrostu 
populacji. Potrzeby będą rosły. Dochodzi również 
problem zanieczyszczenia już tak skromnych zaso-
bów wody wskutek ludzkiej egzystencji i bezmyślno-
ści. Nasze podejścia do zanieczyszczania środowiska 
wskutek niewłaściwego oczyszczania ścieków, braku 
kanalizacji, nieszczelnych szamb, itp. to dodatkowy 
przyczynek do niszczenia tego życiodajnego płynu. 
Ponadto dawniej krajobraz pokryty był hektarami 
stawów. Kolejnym wielkim obciążeniem dla naszej 
cywilizacji jest wylesienie połaci planety, co prowa-
dzi do erozji i degradacji terenów na niespotykaną 
dotychczas skalę. Przecież wody słodkiej, tej, którą 
można wykorzystać, abyśmy mogli istnieć, jest na 
Ziemi tylko około 1%. Reszta (czyli 99%) to wody sło-
ne i lodowce. Gdy dalej będziemy postępować tak 
bezmyślnie, to niestety czarne scenariusze dotkną 
nas szybciej niż przypuszczamy. Niestety naprawa 
tego, co zniszczono i dalej się niszczy będzie dro-
go kosztować. Co do tego nie należy mieć złudzeń. 
Tylko radykalne działania mogą nas uratować przed 
katastrofą, jaka dotyka wiele krajów Afryki i nie tylko. 
Natury nie da się oszukać, a wskutek ostatnich zmian 
klimatycznych należy jej wręcz pomóc. Czy nasze 
społeczeństwo, tak zapatrzone w swoją wspaniało-
myślność, potrafi sprostać temu problemowi? 

Oby nasze kolejne pokolenia nie musiały wołać 
do niebios: 

Ulituj się nad naszym krajem Panie,
Zmiłuj się i zasil nas deszczem Panie!
Te błagania mogą się tylko spełnić, gdy sami 

będziemy w stanie sobie pomóc.
Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

Na finiszu są ostatnie poprawki do wdrożenia 
nowych zasad gospodarowania wodą w Polsce. Po-
mimo krzyku i nieuniknionych kolejnych podwyżek 
cen wody, wielu nie zastanawia się ani nie chce zro-
zumieć, że nastąpią czasy, kiedy będziemy mieć pełne 
portfele, a życie będzie zamierać w skutek braku tego 
życiodajnego płynu. Pieniądze wody nie wytworzą, 
a gospodarka wodą u nas to już nie tylko bezmyśl-
ność i nieodpowiedzialność, ale katastrofa. Woda jest 
głównym bogactwem człowieka. Woda to krew ziemi, 
to pierwsze życie. To nasza esencja, z której jesteśmy 
zbudowani. Bezczeszczenie wody to bezczeszczenie 
nas samych, życia. Niewłaściwa gospodarka wodą 
obróci się nie tylko przeciwko nam, ale całej ludzkości 
– bez względu na kolor skóry, wyznania, itp. 

Czy ostatnie susze w naszym kraju, czy lata z ka-
tastrofalnymi deszczami nie dają wiele do myślenia? 
Te zawirowania klimatyczne powodują ogromne real-
ne straty nie tylko w gospodarce rolnej, ale i w wielu 
innych dziedzinach, np. w energetyce, itp. Susze są 
o wiele groźniejsze niż powodzie, a występują co-
raz to częściej. Może nastąpić dzień, kiedy zabraknie 
nam również wody do naszych bieżących potrzeb. 
Pomimo że żyjemy w strefie klimatu umiarkowane-
go, poza obszarem uważanym za trwale suchy, to 
opadów notujemy sumarycznie najmniej w Europie. 
Ilość opadów stawia nas na równi z krajami północ-
no-wschodniej Afryki, na której większość terytorium 
stanowią pustynie. Pomimo tych doświadczeń, które 
naszemu pokoleniu nie są obce i nieznane, wszelkie 
działania państwa w kierunku gospodarki wodnej 
są odbierane w społeczeństwie negatywnie. Jakie 
kataklizmy mają nas jeszcze doświadczyć, abyśmy 
mogli wyciągnąć właściwe wnioski z tego, co się 
dzieje? Mamy trwały deficyt wody i stan ten stale 
się pogłębia. Niestety niedługo konieczność racjono-
wania tego życiodajnego płynu, którego niczym nie 

da się zastąpić, może stać się rzeczywistością. Woda 
będzie droższa niż złoto. Niektóre kraje, dotknięte 
dotkliwym jej brakiem, czynią z niej bóstwo. To są 
fakty i gdy nie zmienimy wszyscy swojej postawy, 
podobnie jak przy śmieciach, to kolejne pokolenia 
na tej ziemi nie będą miały czego szukać. 

Już od średniowiecza na każdym cieku wodnym, 
gdzie było to możliwe, budowano, sypano groble. 
Robiono wszystko, aby zatrzymać każdą kroplę wody. 
To była tzw. mała retencja, czyli zatrzymanie każdej 
kropli wody w zbiornikach, bo była ona potrzebna 
na czas suszy. Jednocześnie zbiorniki wody na czas 
ponadnormatywnych opadów skutecznie zapobie-
gały powodziom – ograniczając je, gromadząc wodę. 
Zatrzymana woda nie tylko nawadniała grunty, ale 
przede wszystkim nie uciekała gwałtownie do mo-
rza (poszerzając zasoby wody słonej), nie zatapiając 
równocześnie po drodze wielu terenów. Dziś, mimo 
że powierzchnia dużych połaci ziemi, nie tylko w mia-
stach, ale i na wsi została pokryta asfaltem, kostką 
brukową i innymi materiałami, które nie pochłaniają 
wody, a zieleni ubyło, to dalej czyni się spustoszenia 
w tej ważnej gospodarce. Z utwardzonych terenów 
woda gwałtownie spływa do kanałów i rowów (o ile 
istnieją), które nie są w stanie przyjąć tak dużych 
ilości wody w jednym czasie. Utwardzanie terenów 
stało się wręcz chorobliwe, nie mówiąc o zasypywa-
niu rowów i innych działań dewastacyjnych w go-
spodarce wodnej. Rozbito zawartość naturalnych 
systemów przestrzennych, np. zlewni rzecznych o 
małej retencji. O konieczności posiadania zbiorników, 
studni chłonnych przy każdym domu mało kto chce 
słyszeć, bo trzeba wyłożyć parę groszy na inwestycję, 
która tak i tak zwróci się w krótkim czasie nie tylko 
inwestorowi, ale i gospodarce narodowej. Dalej nikt 
nie chce zrozumieć ponadto, że ilość ludności na na-
szej planecie drastycznie rośnie. Niedawno było nas 
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Warsztaty stolarskie na Osiedlu

95 lat pani Marii Klos

przygotowana budka i jakie ptaki zamieszkują nasz 
park. Prace na świeżym powietrzu zaangażowały dużą 
liczbę mieszkańców. Wiemy już, że takie inicjatywy nale-
ży powtarzać, bo spotykają się one z zainteresowaniem 
i odzewem. W przyszłości na pewno znów skorzystamy 
z możliwości pozyskania środków, aby zrealizować ko-
lejne pomysły.

Na pamiątkę lipcowego spotkania na jednym 
z parkowych drzew zawisła tablica, zachęcająca do 
refleksji nad istotą sadzenia drzew wszystkich prze-
chodniów. Napis na niej głosi: „Codziennie dostar-
czam tlen czterem osobom. Nie sądzicie, że zasługuję 
na przetrwanie?”. Podczas ogniska kończącego pro-
jekt, pojawił się także prelegent – pan Fryderyk Szen-
dera – opowiadający o gatunkach ptaków żyjących 
w osiedlowym parku. Przy ognisku, piekąc kiełbaski, 
uczestnicy warsztatów mogli porozmawiać, wymie-
nić się doświadczeniami, zdobyć wiele ciekawych 
informacji na temat lokalnej fauny i miło spędzić czas. 
Nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy gitarze. 
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Rada Osiedla 
i działkowcy. Czekamy na kolejne ciekawe inicjatywy.

Monika Panfil

Według pani Marii recepta na długowieczność 
jest prosta: wiara, sumienna i wytrwała praca, miłość 
oraz wsparcie rodziny i najmłodszych pociech, nale-
żyta opieka dobrego lekarza. 

- Bóg zawsze dodawał i dodaje nam sił i wiary 
w lepsze jutro. Pamiętam lata, kiedy na cotygodniowe 
nabożeństwa do najbliższego kościoła w Brzeźcach 
latem jeździliśmy na rowerach, a w siarczyste mrozy 
szliśmy pieszo nawet całą godzinę – opowiada sole-
nizantka. 

Uroczystość 95. urodzin pani Marii rozpoczęła 
msza święta w jej intencji, odprawiona w kościele 
parafialnym w Kobielicach, z udziałem brata sole-
nizantki, który jest księdzem. Następnie świętujący 
udali się do Suszca. Wśród gości, którzy składali ju-
bilatce życzenia znaleźli się także ksiądz Proboszcz 
Mieczysław Kroemer, Wójt Marian Pawlas oraz Soł-
tyska Kobielic Bronisława Czernecka. 

Pani Maria, w gronie najbliższych, radośnie spę-
dziła ten wyjątkowy dzień. Solenizantce życzymy 
jeszcze wielu pięknych chwil, zdrowia oraz kolejnych 
jubileuszy obchodzonych w tak pięknych okolicz-
nościach!

Tomasz Gruca

Wiosną Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu za-
prosił mieszkańców gminy Suszec do wzięcia udziału 
w konkursie mikrograntowym „Kulturalne Wydoby-
cie” na najbardziej interesujące inicjatywy kulturalne 
w gminie. Warunkiem udziału był pomysł na ciekawe 
wydarzenie, np. koncert, wystawę czy warsztaty. Cho-
dziło przede wszystkim o to, aby zrealizować plany 
mieszkańców. 

Dzięki dofinansowaniu i szczerym chęciom 
mieszkańców, w sobotę 29 lipca w parku na Osiedlu 
w Suszcu odbyły się warsztaty stolarskie. Ku radości 
organizatorów, uczestniczyli w nich mieszkańcy Susz-
ca i całej gminy – w sumie ponad 30 osób. W parku, 
który znajduje się na terenie Osiedla, pojawia się 
wiele gatunków ptaków. Inicjatorzy warsztatów zor-
ganizowali je, aby wspólnymi siłami wykonać budki 
i karmniki, które następnie zamontowano na wielu 
drzewach w parku, gwarantując ptakom bezpieczne 
warunki do lęgów. Warsztaty stały się doskonałą oka-
zją do współpracy, ramię w ramię, ojców i ich pociech 
– głównie synów.  Gotowy projekt budki, stanowiący 
bazę, ale też wiedza uczestników i ich umiejętności 
sprawiły, że każdy z powstałych egzemplarzy był 

5 lipca tego roku odbyła się niebywała uroczy-
stość. Maria Klos, najstarsza mieszkanka Kobielic, 
obchodziła swoje 95. urodziny. 

Maria Klos z domu Lapczyk urodziła się 5 lipca 
1922 r. w Kobielicach. Jako trzecia z czwórki rodzeń-
stwa wychowała się w gospodarstwie rolnym, liczą-
cym aż 14 ha. Wraz z siostrą i dwójką braci pomagała 
rodzicom w codziennej ciężkiej pracy na roli.    

Zawsze lubiła się uczyć, o czym świadczą wy-
sokie stopnie na świadectwach szkolnych. W latach 
30. uczęszczała do tutejszej szkoły powszechnej, lecz 
z powodu drogich czesnych w gimnazjach musia-
ła zakończyć edukację. Ceniła istotność rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań. Starała się zwracać 
uwagę swoich dzieci i wnuków na wagę edukacji. 
Po zakończeniu szkoły podstawowej poświęciła się 
trudnym obowiązkom w rodzinnym gospodarstwie. 
Czasy wojny odcisnęły na niej swoje piętno. Pamięta 
prześladowania ze strony Niemców, a potem Rosjan, 
którzy pojmali jej ojca i zabrali z domu rodzinnego 
w 1945 r. do obozu pracy na Syberii, gdzie zmarł. Jej 
brat również zmarł w wyniku obrażeń doznanych 
podczas II wojny światowej. Pani Maria wraz z matką 
Franciszką odbudowały swoje zniszczone gospodar-

unikatowy. A ich twórcy z pewnością będą się teraz 
pilnie przyglądać temu, co dzieje się z ich dziełem – 
czy zamieszkał tam jakiś lokator. 

- Cieszę się bardzo, że nasze warsztaty spotkały się 
z takim dużym zainteresowaniem – mówił Grzegorz 
Bodziuch. – Przygotowaliśmy wiele budek lęgowych 
i mamy nadzieję, że w przyszłym roku w naszym parku 
osiedli się jeszcze więcej rożnych gatunków ptaków. 
Fachową radą wspierał nas pan Fryderyk Szendera. 
Dzięki niemu wiemy, jak ma wyglądać prawidłowo 

stwo, gdzie mieszka do dzisiaj wraz z córką Reginą. 
W październiku 1946 r. poślubiła pochodzącego 

z Kobielic Teodora Klosa. Pan Teodor pracował na roli, 
pełnił również funkcję sołtysa i przewodniczącego 
Gromadzkiej Rady Narodowej Kobielic. Pani Maria 
wraz z mężem Teodorem wychowali czwórkę dzieci 
(trzy córki i syna, który do dziś zajmuje się rodzinną 
ziemią). Jako zgodne i udane małżeństwo w 1996 r. 
obchodzili Złote Gody. Rok później pan Teodor zmarł. 
95-latka doczekała się pięciorga wnucząt i dziewię-
ciorga prawnucząt.

źr
ód

ło
: G

az
et

a 
Ps

zc
zy

ńs
ka

Pani Maria Klos z gośćmi
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Uczestnicy warsztatów stolarskich

Kompostowniki
postownik, ale starać się utylizować maksymalnie, za 
jego pośrednictwem, odpady do powtórnego użytku.

Przede wszystkim, dzięki posiadaniu kompo-
stownika, wiele odpadów ulega bezpiecznej i poży-
tecznej utylizacji w miejscu ich wytworzenia, dając 
dodatkowo nawóz. Ponadto koszt obciążenia miesz-
kańca gminy odbiorem odpadów biodegradowal-
nych znacznie się obniża. Tak naprawdę trudno so-
bie wyobrazić gospodarstwa domowe na wsi bez 
kompostownika.

Do kompostownika trafiają wyselekcjonowa-
ne resztki organiczne z naszej kuchni, trawa, itp. Co 
bardziej zaradni mogą wykorzystać wiele odpadów 
z kuchni bezpośrednio, jako nawozy wzbogacające 
rośliny i glebę, nie ponosząc kosztów na ich zakup. 
Z wielkim powodzeniem można zagospodarować np. 
skorupki jaj, skórki bananów, fusy z kawy, herbaty, 
popiół drzewny itd. Wiele tych odpadów, przy właści-
wym zagospodarowaniu, będzie lepszym nawozem 
dla naszych kwiatów, ogródków, niż chemia, nawozy 

Właściwe gospodarowanie odpadami to już nie 
wymóg naszych czasów, ale konieczność, aby nasza 
cywilizacja się w nich nie utopiła. Nie wszystkie trze-
ba wyrzucać i drogo płacić. Właściwa gospodarka 
odpadami wymaga przede wszystkim ponownego 
ich zagospodarowania i odzysku, najlepiej u źródła, 
tzn. w miejscu ich wytworzenia. Nie wszystkie muszą 
trafiać do firm odbierających i na wysypiska. Niektóre 
po prostu mogą się przydać do bieżącego użycia 
w naszych gospodarstwach. Jedną z możliwości są 
kompostowniki, będące specjalnymi pojemnikami, 
w których przebiega kompostowanie. Są wykonane 
z różnego rodzajów materiałów i przybierają róż-
ne kształty, w zależności od inwestora. Najczęściej 
są wykonywane z drewna, metalu, plastiku, siatki 
drucianej, betonu. Kompostownik możemy kupić 
gotowy, najczęściej w sklepie ogrodniczym, lub wy-
konać sami. Dobre przefermentowany kompost to 
jeden z najlepszych nawozów naturalnych. Dlatego 
nie tylko wskazane jest mieć na każdej posesji kom-

chemiczne.
Wiele gmin już stosuje znacznie większe staw-

ki za odbiór odpadów od mieszkańców, którzy nie 
posiadają kompostownika. Nas to będzie również 
czekać, jeśli nie będziemy ściśle stosować się do wła-
ściwej nimi gospodarki. Kompostowanie to również 
rodzaj selektywnej zbiórki odpadów, zapobiegający 
rosnącym hałdom odpadów zmieszanych, z którymi 
firmy odbierające mają trudności i muszą się z nimi 
uporać. Jest to szczególnie utrudnione, gdy trzeba 
je ponownie segregować wskutek wielkiego zanie-
czyszczenia. Niekiedy wręcz wskutek zabrudzenia 
nie ma możliwości ich oddzielenia, selekcji. Gdy taka 
istnieje, to jest to bardzo kosztowny proces. Jeżeli 
sami nie zrozumiemy i nie będziemy rygorystycz-
nie przestrzegać naturalnych, właściwych zasad 
gospodarowania odpadami na swoich posesjach, 
to w śmieciach się utopimy, pomimo że będziemy 
ponosić coraz to większe koszty za odbiór.

Urząd Gminy Suszec
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Coś więcej niż obóz
„Suszec”, odwiedziłem okoliczne atrakcje, a nawet 
wybrałem się na wycieczkę rowerową. Przede wszyst-
kim jednak poznałem wielu wspaniałych ludzi. Byłem 
w Polsce 26 i 22 lata temu. Tym razem przyjechałem 
razem ze swoim najstarszym synem. Niesamowite jest 
widzieć zachodzące u Was zmiany, spotykać się z taką 
życzliwością, móc być częścią tego przedsięwzięcia. 
Polska jest piękna i z pewnością jest tu jeszcze wiele 
do zobaczenia – mówił Rob, który po raz pierwszy 
uczestniczył w English Camp.

W środę 26 lipca wszyscy uczestnicy obozu wy-
brali się na wycieczkę na Skrzyczne. I, mimo chłodnej 
aury, wyjazd okazał się strzałem w dziesiątkę. Ame-
rykanom bardzo podobał się ten zakątek naszego 
regionu. Z kolei na zakończenie English Campu, na 
hali sportowej, przygotowano występy artystyczne 
młodzieży.

Zaproszono także rodziców, aby mogli prze-
konać  się na własne oczy, czym przez tydzień zaj-
mowały się ich pociechy. Podczas spotkania dzieci 
śpiewały, tańczyły oraz prezentowały przygotowane 
przez siebie scenki i skecze. Otrzymały też zestaw 
upominków – w tym bransoletki, które mają im przy-
pominać o wspólne spędzonym czasie.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy obozu 
przenieśli się na tereny zielone przy remizo-świetlicy 
w Rudziczce. Tam odbył się piknik, przygotowany 
przez młodzież i ich rodziny. Była to okazja do roz-
mów, pożegnań i obietnic ponownego spotkania.

Warto bowiem zaznaczyć, że około połowa 
tegorocznych uczestników wzięła udział w English 
Camp po raz drugi albo trzeci. Młodych przyciąga 
niepowtarzalna atmosfera, życzliwi i otwarci lektorzy, 
a także okazja do podszlifowania swoich umiejętno-
ści językowych. Jak sami deklarują, z chęcią co roku 
wracają, aby wziąć udział w obozie. 

English Camp to naprawdę ciekawa i warta uwa-
gi inicjatywa.

Monika Panfil

Letni obóz językowy English Camp na stałe 
wszedł do wakacyjnej oferty GOK-u. Współorgani-
zują go Stowarzyszenie Fala, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Suszcu, Klub Działań Pozytywnych i Gminny 
Ośrodek Sportu w Suszcu. English Camps to program, 
w ramach którego odbywają się dzienne lub wyjaz-
dowe obozy języka angielskiego. Organizowane są 
one przez różne grupy młodzieżowe przy współpracy 
z grupami Native Speaker’ów (osób mówiących na 
co dzień w danym języku) z różnych krajów. Głów-
nie dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym. Obozy English Camp odbywają się 
w miesiącach letnich w wielu miastach w Polsce 
i całej Europie.

Jak twierdzą organizatorzy, poza nauką języka 
angielskiego, ogromną dawką zabawy, sportu i relacji 
z rówieśnikami z Polski i z zagranicy, młodzież ma też 
możliwość refleksji na temat wartości w dzisiejszym 
świecie. Celem obozów English Camp jest rozwój 
młodzieży w wielu sferach życia.

Tym razem obóz w Suszcu trwał tydzień. Rozpo-
czął się w niedzielę 23 lipca, a zakończył w sobotę 29 
lipca. Z roku na rok w naszej gminie rośnie popular-
ność takiej formy nauki i spędzania wakacji. Niewielki 
koszt i ogromna dawka radości oraz możliwość na-
wiązania nowych znajomości z pewnością stanowią 
ogromny atut letniego obozu językowego.  W tego-
rocznej edycji English Camp wzięło udział 52 uczest-
ników – w przeważającej większości była to młodzież 
z gminy Suszec w wieku 12-17 lat. Opiekowały się 
nimi m.in. członkinie KDP oraz młodzi wolontariusze 
z niemal wszystkich sołectw, a zajęcia prowadziło 16 
osób – mieszkańców Ameryki. 

Zajęcia odbywały się w hali sportowej oraz 
w szkole w Suszcu. Goście z USA przygotowali dla 
uczestników obozu liczne atrakcje. Jak zawsze, En-
glish Camp miał temat przewodni, obozową piosen-
kę i…napięty grafik! Młodzież podzielono na grupy 
(w tym roku aż 7), zależnie od poziomu ich umie-

jętności. Zajęcia opierały się na wspólnym śpiewie, 
nauce i rozmowach. Stanowiły także dobrą bazę do 
poruszenia istotnych kwestii. Jak mówił jeden z ani-
matorów:

- Podczas obozu i naszych spotkań z młodzieżą 
jednym z poruszanych tematów było pytanie: co by 
było, gdyby ktoś znał cię całkowicie, wszystko o tobie 
wiedział i nadal cię kochał? Ja tak myślę o Jezusie. On 

mnie kocha, jest moim przyjacielem, pomaga mi na 
nowo połączyć się z Bogiem. Ale to bardzo głęboki te-
mat. Szczególnie chciałbym podziękować rodzicom na-
szych uczestników. Dziękujemy wam za gościnność, za 
to, że pozwoliliście nam pracować z waszymi dziećmi. 
Pytaliśmy młodzież o to, kto jest dla nich „lustrem” – au-
torytetem do naśladowania. One często odpowiadały, 
że ich rodzice. Trwajcie w tym. Sprawiajcie, żeby rodzina 
była waszą bazą, waszą ostoją i stanowiła dla was wzór. 

Jak zawsze, lektorzy mieszkali z młodzieżą w ich 
domach. Dzięki temu mieli okazję poznać panujące 
u nas zwyczaje i kulturę.

- Sporo dowiedziałem się o Śląsku. Dzięki go-
ścinności rodziny, która mnie przyjęła, spróbowałem 
Waszych specjałów, poznałem pochodzenie nazwy 

Suszecki Festyn Motoryzacyjny
w Suszcu Koło nr 114. Wszyscy bardzo nam pomogli 
i przyczynili się do sukcesu naszej imprezy. Uważamy, że 
najwspanialsze było ogromne zainteresowanie dzieci. 
Nie spodziewaliśmy się, że maluchy będą aż tak zacie-
kawione tym motoryzacyjnym światem! Serdecznie 
wszystkim dziękujemy za przybycie, za ciepłe słowa, 
za uśmiechy na Waszych Twarzach. Mamy nadzieję, 
że przyszły rok przyniesie jeszcze większą frekwencję 
i razem pokażemy Polsce, jak bawią się na Suszeckim 
Festynie Motoryzacyjnym. 

Idea Festynu Motoryzacyjnego tak przypadła do 
gustu uczestnikom i organizatorom, że postanowili 
zamienić ją w cykliczną imprezę. Jak deklarują po-
mysłodawcy będzie się on odbywał co roku w lipcu 
na „Gwarusiu”! Padła nawet propozycja, aby z wyda-
rzenia jednodniowego, zamienić je w trwające cały 
weekend. Być może uda się to zrobić już w przyszłym 
roku. Podobno termin już ustalono.

Organizatorami Festynu byli: Klan FSO, Silesia 
Music Service, Gmina Suszec. 

Sponsorami i partnerami wydarzenia byli: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Suszcu, Gminny Ośrodek Spor-
tu w Suszcu, Hospicjum w Żorach im. Jana Pawła II, 
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, Ochotnicza 
Straż Pożarna Kryry, Ochotnicza Straż Pożarna Żory, 
Continental Żory, MayDay-Audio Mikołów, Bank BGŻ 
BNP Paribas, Roca Polska, McDoland's, Radio Express, 
Portal Bezpieczna Podróż, Positive Seo, Park Wod-
ny Aquarion Żory, Carchem Silesia, OSKP Diagneo 
Orzesze, Audio-Hit Orzesze, TuŻory.pl, Pless.pl, No-
winy Suszeckiej Gminy.

Oprac. Monika Panfil

Ubiegłoroczna impreza motoryzacyjna miała 
w tym roku swoją kontynuację. I to z rozmachem! 
9 lipca na Ośrodku Rekreacyjnym „Gwaruś” zebrało się 
mnóstwo wielbicieli tuningowanych samochodów. 
Można było z bliska zobaczyć naprawdę niebywałe 
okazy – i to nie tylko z naszego powiatu czy woje-
wództwa, ale i z całej Polski. Nic więc dziwnego, że 
przy sprzyjającej pogodzie, festyn okazał się praw-
dziwym sukcesem. 

Kilkadziesiąt samochodów, które można było 
podziwiać z zewnątrz i wewnątrz, ponad 1200 go-
ści i uczestników imprezy, piękna pogoda i tereny 
zielone przy „Gwarusiu”, na których można było po 
prostu wypocząć z rodziną – tak można podsumować 
niedzielny Festyn Motoryzacyjny.

Ale nie zabrakło także konkursów i atrakcji. 
Podczas imprezy przeprowadzono 4 konkursy dla 
uczestników – m.in. pomiary caraudio i głośności 
wydechu. Łączna pula nagród wyniosła około 1800 
zł. Za animacje, gry i zabawy dla dzieci odpowiadał 
zaś niezawodny Klub Działań Pozytywnych. O 18:00 
pokaz akcji ratunkowej na żywo (pokaz ratownictwa 
technicznego) przeprowadziły jednostki OSP Żory 
i OSP Kryry.

Punktem kulminacyjnym, kończącym Festyn był 
zaś pokaz sztucznych ogni, które wystrzeliły w niebo 
o 21:45. Organizatorzy zaplanowali także wieczorną 
dyskotekę w lesie, prowadzoną przez DJ Alexa & DJ 
Sharifa.

Festyn stał się okazją do przeprowadzenia róż-
nych akcji społecznych. Na „Gwarusiu” pojawił się am-
bulans RCKiK z Katowic, w którym można było oddać 

krew. Swoje stanowisko miał też DKMS, promujący 
ideę oddawania szpiku. Można było zarejestrować się 
w bazie dawców i dowiedzieć więcej na temat samej 
bazy. Nie zabrakło również wolontariuszy żorskiego 
Hospicjum Im. Jana Pawła II, którzy przeprowadzili 
zbiórkę na rzecz chorych na nowotwory w tej placów-
ce. Dzięki ofiarności uczestników Festynu udało się 
zebrać 1373,34 zł. Dodatkowo odbyła się zbiórka kar-
my dla zwierząt – podopiecznych fundacji „Arkadia”. 

Organizatorzy dziękowali wszystkim, którzy po-
mogli w przygotowaniu Festynu: 

- Wielkie słowa uznania kierujemy szczególnie do: 
pana Jana Musiolika, Zastępcy Wójt – pana Czesława 
Smusza, Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu – pana 
Marka Kreta, Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, 
strażaków OSP Kryry i OSP Żory oraz wędkarzy z PZW 
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Festyn Motoryzacyjny na „Gwarusiu”
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Zakończenie oboz English Camp na hali sportowej w Suszcu



Więcej informacji można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie:  32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: iwona@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Masz skończone 8 lat i kochasz tańczyć?
Marzą Ci się występy na dużych scenach?

Formacja taneczna czeka na Ciebie!

Prowadzenie zajęć: Karolina Głowińska
Koszt zajęć: 60 zł mies. / 162 zł kwartał
Wiek: od 8-13 lat
Zajęcia w każdy wtorek od 16:45 - 18:45
Miejsce: GOK Suszec

Zapraszamy!

FORMACJA
TANECZNA

30 lipca – 30 września
Kiedy ostatnio rozmawialiście ze swoimi sąsiadami?
Jak dawno temu udało Wam się wypić wspólną kawę?
Codziennie mijamy się z naszymi sąsiadami na schodach,
w drodze do pracy, ale nie zwracamy na siebie uwagi.
Zmieńmy to! Zróbmy wspólnego grilla, spotkajmy się
na kawie, przy ognisku, zobaczmy wspólnie film w plenerze.
Bo dobry sąsiad jest naszym najlepszym krewnym.
Masz pomysł na sąsiedzkie spotkanie? Oto 4 proste kroki:

1.
2.
3.
4.

Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 r.
Od 2004 r. sąsiedzkie święto obchodzone jest w całej Europie.

Zgłoś spotkanie sąsiedzkie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
lub na www.kulturasuszec.pl

Odbierz darmową PACZKĘ STARTOWĄ
(plakaty, widokówki, przypinki, balony itd.),
która pomoże Ci w organizacji spotkania.

Zaproś sąsiadów i zorganizuj spotkanie
– to Ty decydujesz jaki będzie miało charakter.

Zrób zdjęcie ze spotkania
ze swoimi sąsiadami i wyślij nam relację.

Więcej informacji można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie:  32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: dnisasiada@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie:  32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

SpOTkaNIa
Z kULtuRĄ
cYkL waRsZtaTóW tWóRcZyCh ŚląSkO-afRyKańSkICh 
dLa dZIecI od 6 do 10 laT, goDz. 18:00 – 19:30

MiEjSce:
KrYrY, reMIzo-ŚwIeTlICa: 4, 6, 11, 13.07
RudZIcZka, rEMizO-ŚwiETliCA: 18, 20, 25, 27.07
SusZEc, GOk: 8, 10, 14, 17.08
RadOStoWIce, sALki PAraFIalNE: 22, 24, 29, 31.08

ZajĘCiA są BEzPłaTnE! obOWiĄzuJĄ zaPIsY w Gok-U.

OrGanIZatOR: 
„EtNoAniMAtoRkI”, inICjaTyWA reALizOWanA W raMAcH
„KulTUraLnEGo wYdoByCIa”

Sołecko-gminne

3 września
Teren przy Szkole Podstawowej

im. Adama Mickiewicza
w Kobielicach, ul. Topolowa 61

DOŻYNKI
2017

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE:

Bezpłatne animacje Klubu Działań Pozytywnych,
bezpłatne dmuchańce, prezentacja Rybnickiego
Klubu Paralotniowego, wystawy maszyn i sprzętu
rolniczego, wystawa drobnego inwentarza.  

Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i gości
przed kościołem pw. NMP  Królowej Polski w Kobielicach.
Uroczysta Msza św. w kościele pw. NMP Królowej Polski 
w Kobielicach.
Przemarsz korowodu dożynkowego z udziałem
Orkiestry Dętej KWK „Krupiński” na teren uroczystości. 
Rozpoczęcie, ceremoniał dożynkowy, wręczenie wyróżnień.

12:30

13:00

14:15

15:00

15:30 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:45

16:50 – 17:00
17:00 – 17:10
17:15 – 18:30
18:35 – 19:00
19:00 – 20:30
20:45 – 24:00

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

PROGRAM ARTYSTYCZNY:
Występy artystyczne przygotowane przez uczniów SP Kobielice.
Występy grup tanecznych prowadzonych przez Karolinę Głowińską.
Występy gminnych zespołów: Chór „Pogodna Jesień”, Regionalny
Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, Zespół Śpiewaczy „ Mizerowianie”.
Występ słuchaczy UTW Żory w układzie BUTTERFLY.
Konkurs z nagrodami.
LARMODZIEJE.
Konkursy z nagrodami.
Zespół Regionalny HULAJNIKI.
Zabawa taneczna z zespołem AKORD.

AKCJA KRWIODAWSTA w godz. 12:00-16:00 organizowana
przez Klub Honorowych Dawców Krwi Krupiński gminy Suszec.
(Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem)



SPOTKANIA
Z KULTURĄ
cykl warsztatów twórczych
śląsko-afrykańskich dla dzieci
od 6 do 10 lat, godz. 18:00 – 19:30

Miejsce:
Suszec, GOK: 8, 10, 14, 17.08
Radostowice, salki parafialne:
22, 24, 29, 31.08

Zajęcia są bezpłatne

Organizator: „Etnoanimatorki”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

WARSZTATY
TANECZNE
dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat
31.08, godz. 9:00 – 13:00

Miejsce:
GOK Suszec

Prowadzi: Karolina Głowińska

NOCNIK - NOCNY
MARATON BAJEK
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
23.08, godz. 20:00 – 7:00

Miejsce:
GOK Suszec

Wydarzenie jest bezpłatne

WYCIECZKI
CAŁODNIOWE
dla dzieci od 7 r. ż. i młodzieży

9.08: Trójwieś Beskidzka:
spacery po górkach, Muzeum na Grapie,
warsztaty rękodzielnicze, Trzycatek

16.08: Kluczbork:
Pasieka i pałac w Maciejowie,
Muzeum Jana Dzierżonia, Park Wodny
w Tarnowskich Górach

Cena jednej wycieczki: 85 zł,
zawiera: ubezpieczenie, transport,
bilety wstępu, obiad, opiekę.

PODWÓRKOWE
SZALEŃSTWA
gry i zabawy dla dzieci od 3 do 10 lat
godz. 10:30 – 12:00

Miejsce:
Suszec, plac zabaw przy GOK: 
8.08
Rudziczka, teren przy remizo-świetlicy: 
10.08
Kobielice, teren przy SP:
22.08
Radostowice, teren przy parafii: 
17.08
Kryry, teren przy remizo-świetlicy: 
24.08
Mizerów, teren przy remizo-świetlicy: 
29.08

Zajęcia są bezpłatne

Organizatorzy:
Klub Działań Pozytywnych i GOK Suszec

LATO TEATRALNE
„POD GOŁYM
NIEBEM”
warsztaty teatralne i spektakle
dla starszych dzieci, młodzieży
i dorosłych
4 – 6.08

Miejsce:
tereny zielone przy GOK w Suszcu

WARSZTATY
SURVIVALU
I BUSHCRAFTU
dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych
18 – 20.08

Miejsce:
Lasy Suszeckie

Koszt: 60 zł

Organizatorzy:
GOK Suszec i GOS Suszec

NA WSZYSTKIE
ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY W BIURZE GOK

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

AKTYWNE

WAKACJE
    2017

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:

Zajęcia w Radostowicach:

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:

Balet

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Piątek

Piątek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Środa

Środa

Czwartek

Czwartek

Piątek

Chór
„Pogodna Jesień”

Formacja taneczna

Teatr Emigracji
Niespokojnych Dusz

„Enigma”

Gitarowo

Gitarowo

Mali projektanci

Studio projektowe

Mali projektanci

Babska pracownia

Godomy po naszymu
(zajęcia z gwary śląskiej)

Mała filharmonia

Aktywny senior

Rytmika

Język angielski
dla dorosłych

(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)

„Z Karolinką przez
  świat”

„Robokids”
(labolatorium kreaty-
wności i robotyka dla 

dzieci z klockami LEGO)

„Robokids”
(labolatorium kreaty-
wności i robotyka dla 

dzieci z klockami LEGO)

Język angielski
dla dzieci

Klub Jasia i Małgosi

Szafa gra

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

„Tańczące brzdące”

Taniec nowoczesny
Freesmile

Taniec nowoczesny

Maluszkowo

Maluszkowo

Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”

Aktywny senior

Aktywny senior

Klub Jasia i Małgosi

Taniec nowoczesny
Chill Out

Klub Jasia i Małgosi

Aktywny senior

Aktywny senior

Aktywny senior

Mali projektanci

Majsterkowanie

Taniec nowoczesny
Point Squad

Klub Jasia i Małgosi

Klub Jasia i Małgosi

Regionalny Zespół
Śpiewaczy

„Radostowianki”

Dzieci od 5 do 9 lat
17:40 – 18:40

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 0 do 2 lat
10:00 – 11:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
18:00 – 20:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 0 do 2 lat
11:30 – 12:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 r.ż.
18:00 – 20:00

Płatne u prowadzącego

Dzieci od 7 r.ż.
18:00 – 20:00

Płatne u prowadzącego
Sala widowiskowa

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Młodzież gimnazjalna i starsza
18:00 – 20:00

Zajęcia bezpłatne
Sala widowiskowa

10:00 – 12:00
Sala widowiskowa

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne
Sala nr 14

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
17:00 – 17:45

Zajęcia bezpłatne
Sala nr 67

Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45

Zajęcia bezpłatne
Sala nr 67

Dzieci od 3 do 7 lat
14:30 – 16:00

Zajęcia bezpłatne

Grupa I  - dzieci od 4 do 6 lat
12:40 – 13:30

Grupa II  - dzieci od 6 do 8 lat
13:30 – 14:30

Grupa III  - dzieci od 9 do 11 lat
14:30 – 15:30

Grupa IV  - dzieci od 11 do 15 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Dzieci od 6 do 10 lat
17:00 – 18:30

20 zł / miesiąc, 54 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 7 do 11 lat
15:15 – 16:30

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
16:00 – 17:30

40 zł / miesiąc, 108 zł / kwartał

Zajęcia międzypokoleniowe
17:00 – 19:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Dzieci od 8 do 12 lat
19:00 – 20:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
17:00 – 18:30

20 zł / miesiąc, 54 zł / kwartał

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne
Sala widowiskowa / GCI

Spotkania na godz. 20:00

Spotkania na godz. 17:00

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Sobota

Poniedziałek i środa

Sobota

Warsztaty
sensoryczne

„Świat zmysłów”

Chór
„Canticum Novum”

Kurs prawa jazdy

Zapraszamy młodzież gimnazjalną,
licealną oraz studentów z całej gminy

Próby od godziny 10:00
Zajęcia bezpłatne

Sala nr 67
Zajęcia będą raz na dwa miesiące.
Rodzice uczestniczą w zajęciach.
Grupa I  - dzieci od 1 do 2,5 r.ż.

10:00 – 10:45
Grupa II  - dzieci od 3 do 5 lat

10:45 – 11:30
Grupa III  - dzieci od 6 do 7 lat

11:30 – 12:15
30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Sala nr 67

17:30 – 19:00
Płatne u prowadzącego

Sala GCI

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

„Z Karolinką przez
  świat”

„Z Karolinką przez
  świat”

9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45,
11:00 – 11:45

Oferta dla przedszkoli i szkół
z terenu Gminy Suszec  - 2 zł / os.

Sala widowiskowa

09:00 – 12:00
Oferta dla przedszkoli i szkół

z terenu Gminy Suszec
  - raz w miesiącu 2 zł / os.

Sala widowiskowa

Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 8 do 13 lat
16:45 – 18:45

60 zł / miesiąc, 162 zł / kwartał
Sala widowiskowa

Dzieci od 7 do 10 lat
16:00 – 16:45

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 3,5 do 7 lat
16:15 – 17:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala widowiskowa

Młodzież i dorośli
17:00 – 20:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 14

Młodzież od 12 do 19 lat
17:00 – 19:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I (początkująca)

15:15 – 16:00
Grupa II 16:00 – 16:45
Grupa III 16:45 – 17:45

40 zł / miesiąc, 108 zł / kwartał
Sala widowiskowa

Dzieci od 4 do 10 lat
Gr I 15:15 – 16:00 (początkująca)

Gr II 16:15 – 17:00
Gr III 17:00 – 17:45

(kontynuacja z możliwością dołączenia)
30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Sala nr 67

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
Grupa I (początkująca)

- 15:30 – 17:00
Grupa II (kontynuacja)

- 16:00 – 16:45
40 zł / miesiąc, 108 zł / kwartał

Sala nr 14

Grupa I 16:45 – 18:15
Grupa II 18:30 – 20:00

70 zł / miesiąc, 189 zł / kwartał
Sala nr 14

Harmonogram zajęć
W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem
zajęciowym, przedstawiamy harmonogram dla dzieci,
młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2017-2018.

Zapisy na zajęcia rozpoczynamy już 7 sierpnia.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć będzie można
uzyskać podczas Dnia Otwartego 7 września od godziny 
17:00 do 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22 oraz na stronie internetowej:
www.kulturasuszec.pl.

na sezon
Uwaga! 10 % zniżki
na wszystkie karnety miesięczne zakupione 7 września
podczas Dnia Otwartego.
Na wszystkie zapisy obowiązują zapisy w biurze GOK.
Więcej informacji: iwona@kulturasuszec.pl

ZAPISY
2017-2018

ZAPISY
2017-2018

na zajęcia

Zapisy od 7 sierpnia 2017
Dzień Otwarty - 7 września 2017 
Zapisy od 7 sierpnia 2017
Dzień Otwarty - 7 września 2017 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć! 

NOWINY SUSZECKIEJ GMINY / SIERPIEŃ 2017 10 INFORMACJE



SPOTKANIA
Z KULTURĄ
cykl warsztatów twórczych
śląsko-afrykańskich dla dzieci
od 6 do 10 lat, godz. 18:00 – 19:30

Miejsce:
Suszec, GOK: 8, 10, 14, 17.08
Radostowice, salki parafialne:
22, 24, 29, 31.08

Zajęcia są bezpłatne

Organizator: „Etnoanimatorki”,
inicjatywa realizowana w ramach
„Kulturalnego Wydobycia”

WARSZTATY
TANECZNE
dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat
31.08, godz. 9:00 – 13:00

Miejsce:
GOK Suszec

Prowadzi: Karolina Głowińska

NOCNIK - NOCNY
MARATON BAJEK
dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
23.08, godz. 20:00 – 7:00

Miejsce:
GOK Suszec

Wydarzenie jest bezpłatne

WYCIECZKI
CAŁODNIOWE
dla dzieci od 7 r. ż. i młodzieży

9.08: Trójwieś Beskidzka:
spacery po górkach, Muzeum na Grapie,
warsztaty rękodzielnicze, Trzycatek

16.08: Kluczbork:
Pasieka i pałac w Maciejowie,
Muzeum Jana Dzierżonia, Park Wodny
w Tarnowskich Górach

Cena jednej wycieczki: 85 zł,
zawiera: ubezpieczenie, transport,
bilety wstępu, obiad, opiekę.

PODWÓRKOWE
SZALEŃSTWA
gry i zabawy dla dzieci od 3 do 10 lat
godz. 10:30 – 12:00

Miejsce:
Suszec, plac zabaw przy GOK: 
8.08
Rudziczka, teren przy remizo-świetlicy: 
10.08
Kobielice, teren przy SP:
22.08
Radostowice, teren przy parafii: 
17.08
Kryry, teren przy remizo-świetlicy: 
24.08
Mizerów, teren przy remizo-świetlicy: 
29.08

Zajęcia są bezpłatne

Organizatorzy:
Klub Działań Pozytywnych i GOK Suszec

LATO TEATRALNE
„POD GOŁYM
NIEBEM”
warsztaty teatralne i spektakle
dla starszych dzieci, młodzieży
i dorosłych
4 – 6.08

Miejsce:
tereny zielone przy GOK w Suszcu

WARSZTATY
SURVIVALU
I BUSHCRAFTU
dla młodzieży od 12 r. ż. i dorosłych
18 – 20.08

Miejsce:
Lasy Suszeckie

Koszt: 60 zł

Organizatorzy:
GOK Suszec i GOS Suszec

NA WSZYSTKIE
ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY W BIURZE GOK

tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

AKTYWNE

WAKACJE
    2017

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suszcu, ul. Ogrodowa 22:

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Mizerowie,
ul. Wyzwolenia 279:

Zajęcia w Radostowicach:

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Rudziczce,
ul. Pszczyńska 24:

Zajęcia w Remizo-świetlicy w Kryrach,
ul. Wyzwolenia 116:

Zajęcia w SP w Kobielicach,
ul. Topolowa 61:

Balet

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Piątek

Piątek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Środa

Środa

Czwartek

Czwartek

Piątek

Chór
„Pogodna Jesień”

Formacja taneczna

Teatr Emigracji
Niespokojnych Dusz

„Enigma”

Gitarowo

Gitarowo

Mali projektanci

Studio projektowe

Mali projektanci

Babska pracownia

Godomy po naszymu
(zajęcia z gwary śląskiej)

Mała filharmonia

Aktywny senior

Rytmika

Język angielski
dla dorosłych

(kontynuacja z możliwością
dołączenia do grupy)

„Z Karolinką przez
  świat”

„Robokids”
(labolatorium kreaty-
wności i robotyka dla 

dzieci z klockami LEGO)

„Robokids”
(labolatorium kreaty-
wności i robotyka dla 

dzieci z klockami LEGO)

Język angielski
dla dzieci

Klub Jasia i Małgosi

Szafa gra

Klub Malucha
„Chatka Puchatka”

„Tańczące brzdące”

Taniec nowoczesny
Freesmile

Taniec nowoczesny

Maluszkowo

Maluszkowo

Zespół Śpiewaczy
„Mizerowianie”

Aktywny senior

Aktywny senior

Klub Jasia i Małgosi

Taniec nowoczesny
Chill Out

Klub Jasia i Małgosi

Aktywny senior

Aktywny senior

Aktywny senior

Mali projektanci

Majsterkowanie

Taniec nowoczesny
Point Squad

Klub Jasia i Małgosi

Klub Jasia i Małgosi

Regionalny Zespół
Śpiewaczy

„Radostowianki”

Dzieci od 5 do 9 lat
17:40 – 18:40

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 0 do 2 lat
10:00 – 11:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
18:00 – 20:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 0 do 2 lat
11:30 – 12:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 r.ż.
18:00 – 20:00

Płatne u prowadzącego

Dzieci od 7 r.ż.
18:00 – 20:00

Płatne u prowadzącego
Sala widowiskowa

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Młodzież gimnazjalna i starsza
18:00 – 20:00

Zajęcia bezpłatne
Sala widowiskowa

10:00 – 12:00
Sala widowiskowa

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 3 do 7 lat
16:30 – 18:00

Zajęcia bezpłatne
Sala nr 14

Dzieci od 20 m-ca do 3 lat
17:00 – 17:45

Zajęcia bezpłatne
Sala nr 67

Dzieci od 3 do 5 lat
18:00 – 18:45

Zajęcia bezpłatne
Sala nr 67

Dzieci od 3 do 7 lat
14:30 – 16:00

Zajęcia bezpłatne

Grupa I  - dzieci od 4 do 6 lat
12:40 – 13:30

Grupa II  - dzieci od 6 do 8 lat
13:30 – 14:30

Grupa III  - dzieci od 9 do 11 lat
14:30 – 15:30

Grupa IV  - dzieci od 11 do 15 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Dzieci od 6 do 10 lat
17:00 – 18:30

20 zł / miesiąc, 54 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 7 do 11 lat
15:15 – 16:30

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
16:00 – 17:30

40 zł / miesiąc, 108 zł / kwartał

Zajęcia międzypokoleniowe
17:00 – 19:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Dzieci od 8 do 12 lat
19:00 – 20:00

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
15:30 – 16:30

Zajęcia bezpłatne

Dzieci od 6 do 10 lat
17:00 – 18:30

20 zł / miesiąc, 54 zł / kwartał

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne
Sala widowiskowa / GCI

Spotkania na godz. 20:00

Spotkania na godz. 17:00

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

Sobota

Poniedziałek i środa

Sobota

Warsztaty
sensoryczne

„Świat zmysłów”

Chór
„Canticum Novum”

Kurs prawa jazdy

Zapraszamy młodzież gimnazjalną,
licealną oraz studentów z całej gminy

Próby od godziny 10:00
Zajęcia bezpłatne

Sala nr 67
Zajęcia będą raz na dwa miesiące.
Rodzice uczestniczą w zajęciach.
Grupa I  - dzieci od 1 do 2,5 r.ż.

10:00 – 10:45
Grupa II  - dzieci od 3 do 5 lat

10:45 – 11:30
Grupa III  - dzieci od 6 do 7 lat

11:30 – 12:15
30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Sala nr 67

17:30 – 19:00
Płatne u prowadzącego

Sala GCI

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

(Co 3 tygodnie)
10:00 – 12:00

Zajęcia bezpłatne

„Z Karolinką przez
  świat”

„Z Karolinką przez
  świat”

9:00 – 9:45, 10:00 – 10:45,
11:00 – 11:45

Oferta dla przedszkoli i szkół
z terenu Gminy Suszec  - 2 zł / os.

Sala widowiskowa

09:00 – 12:00
Oferta dla przedszkoli i szkół

z terenu Gminy Suszec
  - raz w miesiącu 2 zł / os.

Sala widowiskowa

Dzieci od 7 do 11 lat
15:30 – 16:30

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 8 do 13 lat
16:45 – 18:45

60 zł / miesiąc, 162 zł / kwartał
Sala widowiskowa

Dzieci od 7 do 10 lat
16:00 – 16:45

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 3,5 do 7 lat
16:15 – 17:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala widowiskowa

Młodzież i dorośli
17:00 – 20:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 14

Młodzież od 12 do 19 lat
17:00 – 19:00

30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał
Sala nr 67

Dzieci od 4 r.ż.
Grupa I (początkująca)

15:15 – 16:00
Grupa II 16:00 – 16:45
Grupa III 16:45 – 17:45

40 zł / miesiąc, 108 zł / kwartał
Sala widowiskowa

Dzieci od 4 do 10 lat
Gr I 15:15 – 16:00 (początkująca)

Gr II 16:15 – 17:00
Gr III 17:00 – 17:45

(kontynuacja z możliwością dołączenia)
30 zł / miesiąc, 81 zł / kwartał

Sala nr 67

Dzieci od 6 r.ż. i młodzież
Grupa I (początkująca)

- 15:30 – 17:00
Grupa II (kontynuacja)

- 16:00 – 16:45
40 zł / miesiąc, 108 zł / kwartał

Sala nr 14

Grupa I 16:45 – 18:15
Grupa II 18:30 – 20:00

70 zł / miesiąc, 189 zł / kwartał
Sala nr 14

Harmonogram zajęć
W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem
zajęciowym, przedstawiamy harmonogram dla dzieci,
młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2017-2018.

Zapisy na zajęcia rozpoczynamy już 7 sierpnia.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć będzie można
uzyskać podczas Dnia Otwartego 7 września od godziny 
17:00 do 20:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu,
ul. Ogrodowa 22 oraz na stronie internetowej:
www.kulturasuszec.pl.

na sezon
Uwaga! 10 % zniżki
na wszystkie karnety miesięczne zakupione 7 września
podczas Dnia Otwartego.
Na wszystkie zapisy obowiązują zapisy w biurze GOK.
Więcej informacji: iwona@kulturasuszec.pl

ZAPISY
2017-2018

ZAPISY
2017-2018

na zajęcia

Zapisy od 7 sierpnia 2017
Dzień Otwarty - 7 września 2017 
Zapisy od 7 sierpnia 2017
Dzień Otwarty - 7 września 2017 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć! 
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Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie: 32 212 44 91 
w biurze GOK, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

„GdYBy
 hARrY…”

PrEMiERa SzTUkI tEAtRU EMiGRaCJi NiESpOKoJNyCH DUsZ „EnIGmA”
4.08.2017 R., gODz. 19:00,  SAlA wIDoWIsKOwA gOK W sUSzCU

TwórCA SCeNArIUsZA: mATeUSz MrUKwA
ReżySErIA I kREaCJa ZbIOrOWa ZeSPołu
OpIEkA iNStRUkTOrSKa: aDAm RaDOsZ

 

WsTęp WoLNy!

„GdYBy
 hARrY…”

Gminny Ośrodek kultury w Suszcu zaprasza na bezpłatne spektakle
w ramach LATA TEATRALNEGO „Pod Gołym Niebem”
4.08.2017 
- godz. 19:00 – spektakl „Gdyby Harry…” Teatru Emigracji Niespokojnych Dusz ENIGMA 
           (spektakl w sali widowiskowej)
- godz. 20:00 – spektakl  „Ciemny Las” Laboratorium Praktyk teatralnych CREATORIUM
           (spektakl w sali widowiskowej)
- godz. 21:00 – spektakl „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” 
           Laboratorium Praktyk teatralnych CREATORIUM (spektakl w plenerze)

5.08.2017 
- godz. 21:00 – spektakl „Towarzysz Smitch” na podstawie powieści G. Orwella „Rok 1984”
           Teatru Eksperymentalnego Poszukiwań Twórczych EPIDEMIA (spektakl w plenerze)

WSTĘP NA WSZYSTKIE SPEKTAKLE JEST BEPŁATNY !
Spektakle odbywają się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu
lub w plenerze wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Ognisko Muzyczne 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu ogłasza nabór
na rok szkolny 2017/2018. 

Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych nauką gry na pianinie 
i organach elektronicznych odbędzie się w dniu 08.09.2017 (piątek) o godzinie 17.00
 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 21 24 491 

Ja to bym ..., czyli Twój pomysł na zajęcia w domu kultury!

Droga Sąsiadko! Drogi Sąsiedzie! Nie znajdujesz dla siebie zajęć w przygotowanej 
przez nas propozycji na sezon 2017/2018?  
Masz pomysł na jakąś ciekawą aktywność? Czekamy na Ciebie i Twoich bliskich
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.
Wpadnij do nas ze swoimi pomysłami, zadzwoń lub napisz.

Kontakt: iwona@kulturasuszec.pl, tel.(32) 212 44 91, www.kulturasuszec.pl

Lato Teatralne
„Pod Gołym Niebem”

czyli warsztaty i spektakle teatralne

Przegląd adresowany jest do
amatorskich teatrów starszodziecięcych,

młodzieżowych oraz amatorskich
teatrów skupiających osoby dorosłe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lipca 2017 r.

Organizatorzy: Partnerzy:

Karty zgłoszeń oraz regulamin wydarzenia znajdują się na stronie www.kulturasuszec.pl 
Szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie: 
32 212 44 91 w biurze GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:00 do 16:00 osobiście lub telefonicznie:  32 212 44 91
w biurze GOK, ulica Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 3 lipca do 10 września 2017 r.

Ogłoszenie wyników I etapu do 25 września 2017 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwalifikowały

do II etapu do 15 października 2017 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 4 listopada 2017 r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:

www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.
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Wiktoria Urbaniec wyróżniona w konkursie
sadzili się tujami, by zadbać o jeszcze większą pry-
watność. Kościół miałam tuż pod nosem. Jedyne, co 
się nie zmieniło, to tylko jedna piekarnia. Oczywiście 
obowiązkowo musiały być zrobione chodniki, gdyż 
zaczęło jeździć coraz więcej samochodów. To nato-
miast stało się też głównym powodem zaprzestania 
zabaw na ulicy. A może dzieci w moim wieku wolały 
spędzać czas przed komputerem, tabletem czy tele-
fonem. Przykra prawda. Zresztą prawda boli bardziej 
niż miliony kłamstw, ale poboli i przejdzie. Wyrzuty 
sumienia zostaną. Dobrze, że razem z koleżankami 
spotykałyśmy się co weekend. Kiedy tak spacero-
wałyśmy wiosną, widziałyśmy jedynie najmłodsze 
dzieci bawiące się na placu zabaw, a na boisku kilku 
chłopaków grających w piłkę. Gdy przychodziło lato, 
ludzi – nawet tych starszych – pojawiało się coraz 
więcej, jedynak dalej nie były to jakieś wielkie ilości. 
Czasami ktoś przechadzał się ulicą, jeździł na rowerze 
czy na rolkach. Niestety, zdecydowana większość 
wolała spędzać czas przed kolorowym ekranem. Co-
raz mniej ludzi dostrzegało piękno miejsca, w którym 
żyjemy. Wiesz, uwielbiałam biegać drogą otoczoną 
polami żółciutkiej kukurydzy. Zawsze zatrzymywa-
łam się w moim ulubionym miejscu, moim własnym 
punkcie widokowym, gdzie całe Kryry ukazywały 
się od najpiękniejszej strony. Nigdy nie chcę zapo-
mnieć tego widoku. Nigdy nie chcę, by moja rodzina 
zapomniała kiedykolwiek o naszej małej ojczyźnie.

Proszę Cię, spraw, by ta tradycja trwała dalej. 
Opowiedz swoim dzieciom, w jak cudownym miej-
scu się urodziłaś i jakie miałaś szczęście tu dorastać. 
Choć mieszkasz daleko, staraj się przyjeżdżać do 
Kryr ze swoją rodziną jak najczęściej, by sami mogli 
się przekonać o pięknie naszej miejscowości. Mam 
nadzieję, że pamięć o Kryrach nigdy nie umrze, bo 
my umrzemy wtedy razem z nią.

Twoja ukochana mama Wiktoria, mieszkanka 
Kryr – najpiękniejszego zakątka na ziemi

P.S. Twój dziadek powiedział kiedyś bardzo 
ważne słowa:

"Najpiękniejsze są wspomnienia, one życie umila-
ją, Kiedy oczy przymrużymy, one szybko się zjawiają.

Najpiękniejsze są wspomnienia, w chwilach smut-
ku i radości, Najpiękniejsze są wspomnienia, wtedy 
miłość w sercu gości"

Pamiętaj o nich, bo tylko one pozwolą nam nie 
zapomnieć.

Wiktoria Urbaniec
 
Jak mówi o sobie sama Wiktoria:
- Mam wiele pasji: aktorstwo, śpiew, gra na gitarze 

oraz taniec. Lubię także pisać.  W 2015 roku napisałam 
moją pierwszą książkę pod tytułem „Przywódczyni 
wbrew sobie”, a już niedługo pojawi się jej kontynu-
acja. Uczestnictwo w konkursach daje mi możliwość 
pokazania się, ale również sprawdzenia samej siebie. 
W IV edycji organizowanego przez „Gazetę Pszczyńską” 
konkursu im. A. Wojtali” wzięłam udział, bo pomyśla-
łam, że skoro lubię pisać, to powinnam spróbować 
swoich sił. Jakiś czas zastanawiałam się nad tematem 
pracy, bo chciałam być oryginalna.

Właśnie ukończyłam Gimnazjum Publiczne w Kry-
rach i dostałam się do II Liceum Ogólnokształcące-
go im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku. 
Myślę, że dzięki temu będę mieć łatwiejszy dostęp do 
teatru. Moim marzeniem jest zostać aktorką. Granie 
w filmach wydaje się być dla mnie czymś niezwykle 
pasjonującym. 

Wiktoria ma na swoim koncie książkę i wiele 
opowiadań. Bierze udział w wielu konkursach lite-
rackich, odnosząc znaczące sukcesy. Gratulujemy 
Wiktorii i życzymy kolejnych sukcesów i realizacji 
planów.

Oprac. Monika Panfil

„Gazeta Pszczyńska” co roku organizuje Konkurs 
Dziennikarski im. Agnieszki Wojtali. W tym roku jego 
najmłodszą uczestniczką była pochodząca z Kryr 
Wiktoria Urbaniec. Poniżej prezentujemy pracę 
Wiktorii, która otrzymała wyróżnienie w IV edycji 
konkursu.

Kochana córeczko!
Kryry, 10.02.2053 r.

Każdy ma swoje tradycje. Niektóre dopiero kieł-
kują, a inne trwają już od wielu lat i są pielęgnowane 
przez każde pokolenie. Tak właśnie jest w naszym 
przypadku, począwszy od prababci, a skończywszy 
na mojej mamie. Właśnie w tym liście chciałabym 
wypełnić moją „część zadania” – przedłużyć nasz 
rodzinny zwyczaj.

Początki historii naszej rodziny sięgają lat 50., 
początku XX wieku. Wtedy we wiosce ważnym zawo-
dem zaraz po rolniku był kołodziej. Mój prapradzia-
dek Karol Pojda był nim i miał dosyć duży warsztat 
w Kryrach. Praca ta polegała na robieniu różnego 
rodzaju drewnianych wozów (furmanek, bryczek) 
oraz przedmiotów przydatnych w codziennym ży-
ciu (taborety, miski). W tym samym czasie we wsi 
działał także kowal – Józef Ziebura. Oprócz podków 
wyrabiał on również narzędzia rolnicze. Moja babcia 
pamięta, że jej tata po skończonej pracy wybierał się 
z kolegami pograć w karty. Siadali na drewnianych 
klockach, a jako stół służył im ścięty pień drzewa. 
Jej mama natomiast „darła” pierze na poduszki lub 
pościel. Listonosze jeździli po wiosce na rowerze 
z wielką torbą.

Świat bardzo szybko się zmienia, ludzie też, nie 
zawsze wychodzi im to na dobre. Najważniejsze, aby 
w dzisiejszych czasach nie zapominać o przeszło-
ści. Twoją, jak również moją są Kryry – mała wioska, 
w której obie dorastałyśmy, uczyłyśmy się jak żyć, 
upadać i znowu się podnosić. To właśnie tam za-
częłyśmy pisać naszą historię. Dlatego też pragnę 
Ci opowiedzieć, jak zapamiętałam to niesamowite 
miejsce, gdy byłam mała. Podobny list dostałam od 
swojej mamy, ona zaś od babci. Dzięki temu wiemy 
naprawdę wiele o przeszłości. Nie tylko swojej, ale co 
najważniejsze, naszych przodków. Przeczytaj uważ-
nie o części swojego życia, która zawsze nią będzie, 
niezależnie gdzie się udasz.

Kiedy moja mama była dzieckiem, Kryry wyglą-
dały całkiem inaczej niż za moich czasów. Stało zale-
dwie kilkadziesiąt domów, a większość powierzchni 
zajmowały łąki i pola. Wtedy każda rodzina miała 
swój kawałek do uprawy roślin czy wypasu krów, 
owiec i innych zwierząt. Wiesz jakie smaczne były 
własne warzywa i owoce? Sąsiedzi nie oddzielali się 
ogrodzeniami, więc dzieci mogły bawić się to na 
jednym podwórku, to na drugim. Ludzie nie bali się 
tak bardzo. Ufali sobie nawzajem, bo dobrze się znali. 
Chciałabym, aby teraz można było żyć bez stresów 
i nerwów, nie obawiając się drugiego człowieka.

Wracając do tematu, brakowało chodników, 
jednak niewiele pojazdów przejeżdżało przez naszą 
wieś. Jedyny sklep przyciągał tłumy ludzi. Stał on 
przy ulicy Wyzwolenia i należał do Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc chłopska”. Natomiast pierwsze 
wzmianki o piekarni pochodzą z 1995 r. Założyli ją 
państwo Natalia i Józef Bielowie. XIX-wieczny kościół 
zawsze był wypełniony po brzegi. Powstał on w 1843 
r., na początku jako kaplica. Mama chodziła do szko-
ły, która została wybudowana w 1840 r. Niestety, 
brakowało sali gimnastycznej, więc kiedy było ciepło, 
uczniowie ćwiczyli na podwórku, ale podczas mro-
zów musieli wykonywać ćwiczenia na korytarzu lub 
odsuwać ławki, robiąc sobie dzięki temu przestrzeń 
do lekcji wf-u. Ok. 1994 r. zbudowano nową szkołę 

z większą liczbą klas oraz dwiema salami gimna-
stycznymi. W wolne dni dzieciaki budziły się wraz ze 
wschodem słońca, by nie tracić cennego czasu. Czy 
współcześnie ktoś wystawia nos spod kołdry przed 
dziesiątą rano, gdy nie ma takiej potrzeby? Wtedy 
dzień trwał dłużej, ale żaden maluch się nie nudził.

Moja mama wraz ze swoimi przyjaciółkami spę-
dzała całe dnie na zabawach ulicznych. Grały w klasy, 
w berka, bawiły się w chowanego. Huśtały się na 
huśtawce, skakały przez skakankę... Po prostu nigdy 
się nie nudziły. Czasami chodziły na boisko (którym 
były pastwiska) kibicować swoim kolegom, a na-
wet grywały z nimi w piłkę. Kryry, choć to maleńka 
miejscowość, posiadały swoją bibliotekę, w której 
znajdowały się nie tylko książki, lecz również pił-
karzyki oraz stół do ping-ponga. Dzieci nawet bez 
komputerów czy komórek potrafiły dobrze się bawić.

Niemożliwe? A jednak! Kiedyś nie umiałabym 
sobie tego wyobrazić, jednak chyba dorosłam do 
tego etapu, gdzie zdaję sobie sprawę, że życie kiedyś 
było piękniejsze. Na przykład, mogłabym Ci wysłać 

e-mail zamiast tej zwykłej kartki papieru, zwykłego 
listu, ale tego nie zrobiłam. Dlaczego? Bo warto zo-
stawić niektóre rzeczy takimi, jakimi są. Nie zmieniać 
ich, nie modernizować, aby nie stały się tylko wspo-
mnieniem. Poza tym, pozostawiam Ci pamiątkę – ten 
list, który jest tradycją naszej rodziny.

Wydaje mi się, że mama miała świetne dzieciń-
stwo. Często nazywa naszą wieś „swoją małą ojczy-
zną”. Chociaż wielu rzeczy, które są teraz niezbędne 
nie było, to życie w tamtych czasach wydawało się 
wspaniałe i beztroskie. Czas płynął znacznie wolniej 
niż dziś. Można było zrobić tyle ciekawych rzeczy, 
odkryć wszystkie zakątki tej małej, niezwykłej wioski. 
Szkoda, że jedyne, co możemy po sobie pozostawić, 
to wspomnienia oraz pamiątki. Szkoda, że nie mogę 
zabrać Cię do tych czasów, byś mogła zobaczyć, jak 
żyłam. No nic, nie pozostaje mi więc nic innego, jak 
opowiedzenie Ci o moim dzieciństwie, abyś mogła 
spróbować je porównać z młodością Twojej babci.

Było bardziej nowocześnie (oczywiście nie tak, 
jak teraz, bo technika wciąż pędzi do przodu). Cho-
dziłam już do nowej szkoły. Starą zburzyli, a na jej 
miejscu powstał nasz przykościelny parking. Ludzie 
pobudowali ogrodzenia. Niektórzy dodatkowo ob-
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Informacje działu świadczeń rodzinnych GOPS Suszec
towymi za członka rodziny może być także uznany 
rodzic nie pozostający we wspólnym gospodarstwie 
domowym (matka/ojciec dziecka).

Poniżej podajemy komunikat Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian 
w przepisach przy ustalania prawa do powyższych 
świadczeń. 

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla 
rodzin.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach 
rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów – wprowadzone przez uchwaloną przez 
Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie nie-
których ustaw związanych z systemami wsparcia ro-
dzin - konieczność ustalenia alimentów na dziecko 
od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się 
o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie 
wychowującą dziecko.

Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 usta-
wy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie 
przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej 
dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 
13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego 
dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne 
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

Przypominamy świadczeniobiorcom pobiera-
jącym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia 
rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od wrze-
śnia 2017 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych 
o konieczności dostarczenia do 10 września br. 
zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających 
naukę dzieci w tych szkołach.

Przypominamy również, że 30 września br. 
kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świad-
czenia wychowawczego (Program 500+), a 31 paź-
dziernika br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący 
wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych 
świadczeń.

Aby nadal otrzymać powyższe świadczenia 
– ZŁÓŻ WNIOSEK.

Wnioski można składać od 1 sierpnia (poniżej 
podajemy harmonogram wydawania i przyjmowania 
uzupełnionych wniosków). 

HARMONOGRAM WYDAWANIA I PRZYJMOWA-
NIA WNIOSKÓW: ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUN-
DUSZ ALIMENTACYJNY, PROGRAM 500 Plus

MIEJSCE: GOPS Suszec, biuro nr 2. 

Wnioski będą wydawane i przyjmowane od po-
niedziałku do czwartku, jednak w celu usprawnienia 
realizacji zadania, GOPS Suszec zwraca się z prośbą 
o dostosowanie się do poniższego harmonogramu:

UWAGA!!! Informujemy, iż godziny przyjmowania 
wniosków mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. 
Prosimy śledzić strony internetowe Urzędu Gminy Su-
szec oraz GOPS Suszec.

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do 
świadczeń na nowy okres 2017/2018 jest rok 2016 
(z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Nie zmieniają się kryteria dochodowe upraw-
niające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
świadczenia wychowawczego (Program 500+) oraz 
świadczeń rodzinnych. Nadal świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, świadczenie 
wychowawcze (500+) jeżeli dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza kwoty 800 zł (a przy dziecku 
niepełnosprawnym – 1200 zł).  

Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzi-
nom, w których miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku niepełno-
sprawnym – 764 zł).  

PRZYPOMINAMY, że w przypadku, gdy osoba 
uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej 
osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, wniosek wraz z dokumentami prze-
kazuje się do marszałka województwa.

Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do 
innego kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego – zgodnie z przepisami wspólno-

2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimen-

tacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do pono-

szenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie 
zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia ali-
mentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod 
opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną 
w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy oso-
ba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do 
świadczenia wychowawczego w stosunku do danego 
dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego 
dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjne-
go na podstawie tytułu wykonawczego pochodzą-
cego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawcze-
go, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze 
przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego w stosunku do tego 
dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarcze-
nie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarcze-
nia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów 
poświadczających okoliczności, o których mowa 
w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym 
terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje 
od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są 
pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozo-
stawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowują-
ca dziecko nie dostarczy w ww. terminie tytułu wyko-
nawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez 
sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od 
jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ 
sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy 
udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg 
terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. usta-
wy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu 
wykonawczego lub innych dokumentów poświad-
czających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 
2 pkt 1–5 ustawy.

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze 
przysługuje:

1) od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej 
niż od miesiąca, od którego rodzic został zobo-
wiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są 
pozostałe warunki uprawniające do świadczenia – 
w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

2) od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione 
są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia 
– w przypadku dostarczenia dokumentów poświad-
czających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 
2 pkt 1–5.                    

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania 
prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia się dziecka.  

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie 
po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadcze-
nia wychowawczego na okres rozpoczynający się 
1 października 2017 r., prawa do zasiłku rodzinnego 
na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. oraz 
prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka od 1 listopada 2017 r.

Nowe regulacje dotyczące stosowania prze-
pisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

   Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie 
nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodzi-
ny, które będą miały zastosowanie do przyznawania 
świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a tak-
że uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, 
tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuń-
czego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 
1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym 
zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

   Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepi-
sów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sy-
tuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny 
utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności 
gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty 
dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego 
pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzie-
ło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność 
gospodarczą.

Nowe, opisane wyżej regulacje są zawarte 
w następujących przepisach ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych 
regulacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów):

Art. 7 ust. 3a: „Przepisów o utracie i uzyskaniu 
dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu 
wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działal-
ności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko 
pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili 
dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od 
dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego 
pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego 
dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą dzia-
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Dzień tygodnia Sołectwo Godzina

Poniedziałki Radostowice + Kobielice 8:00 – 16:30

Wtorki Kryry + Mizerów 8:00 – 16:30

Środy Rudziczka + Suszec ulica Piaskowa 8:00 – 16:30

Czwartki Suszec (bez ulicy Piaskowej) 8:00 – 16:30

Piątki Weryfikacja wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych -
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Utonięcie – czego o nim nie wiemy?
lub kąpieli obserwujmy swoje otoczenie i zwracajmy 
szczególną uwagę na poniższe oznaki:

- głowa w wodzie, usta na poziomie lustra wody,
- głowa przechylona do tyłu i otwarte usta,
- szklane oczy i puste spojrzenie,
- zamknięte oczy,
- próby płynięcia na plecach,
- włosy opadające na czoło lub oczy,
- nogi nie pracują, pozycja pionowa,
- gwałtowne łapanie powietrza,
- nieudane próby płynięcia w określonym kie-

runku.
Kiedy widzimy osobę, która nie potrafi wydostać 

się na powierzchnię, nie potrafi złapać oddechu lub 
zachowuje się w sposób opisany wyżej – nie bójmy 
się reagować. Nie mamy wiele czasu, żeby uratować 
czyjeś życie. Na wypoczynek wybierajmy zaś bez-
pieczne miejsca i strzeżone kąpieliska.

Oprac. Monika Panfil

Lato to czas odpoczynku i wycieczek – nawet 
tych jednodniowych. Często przy sprzyjającej po-
godzie decydujemy się na wypoczynek nad wodą. 
Rokrocznie podczas kąpieli życie traci wiele osób. 
Najczęściej do tragedii dochodzi w rzekach, jezio-
rach, stawach oraz zalewach. O wiele rzadziej – na 
strzeżonych kąpieliskach i basenach. Przyczynami 
tragedii najczęściej są: lekkomyślność, brak wyobraź-
ni, brawura, kąpiel w miejscach niestrzeżonych oraz 
kąpiel po spożyciu alkoholu.

Służby bezpieczeństwa apelują o rozwagę i prze-
strzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa 
podczas wypoczynku nad wodą. Ważne, aby kąpać 
się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie nad 
naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Pod 
żadnym pozorem nie powinniśmy wchodzić do wody 
po spożyciu alkoholu. Zwróćmy także szczególną 
uwagę na dzieci bawiące się w wodzie i na brzegach 
rzek i zbiorników wodnych.

Jak wygląda utonięcie?
Krzyki, wymachiwanie rękoma, rozpaczliwe wo-

łanie o pomoc, rozbijanie wody rękoma, zanurzanie 
się i wypływanie – tak większość z nas wyobraża 
sobie tonięcie.

Nie dajmy się jednak zwieść. Jak twierdzą spe-
cjaliści, najczęściej toniemy po cichu. Po kilku, kilku-
nastu sekundach daremnej walki o utrzymanie się na 
powierzchni, niezauważenie schodzimy na dno. Tak 
naprawdę różnicę między beztroską zabawą a walką 
o życie dostrzegają nieliczni – głównie profesjonalnie 
wyszkoleni ratownicy.

A czy my potrafilibyśmy rozpoznać tonącą 
osobę? Na co zwrócić uwagę, żeby w porę do-
strzec zagrożenie? 

Może nam w tym pomóc zestaw zachowań cha-
rakterystycznych dla tonących. Zostały one opraco-
wane przez amerykańskiego naukowca i ratownika 
wodnego Francesca A. Pia. Podczas pobytu nad wodą 

łalność gospodarczą.” (przepis dotyczy wyłączenia 
stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych 
przypadkach).

Art. 18 ust. 5a: „W przypadku przyznania świadcze-
nia wychowawczego po uwzględnieniu utraty dochodu 
z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, 
ustalone prawo do świadczenia wychowawczego we-
ryfikuje się z uwzględnieniem art. 7 ust. 3a. Przepisy 
art. 20 ust. 1 stosuje się.” (przepis dotyczy obowiązku 
weryfikacji świadczenia wychowawczego po upływie 
3 miesięcy od dnia utraty dochodu).

Art. 25 ust. 2 pkt 1a: „Za nienależnie pobrane 
świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie 
wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem 
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, 
że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 
3a:” (przepis dotyczy uzupełnienia katalogu nienależnie 
pobranych świadczeń o sytuacje związane z zastoso-
waniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).”

Nowe zasady ustalania dochodu z działalno-
ści podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne.

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie 
definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła defini-
cja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów – zgodnie z jej nowym 
brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działal-
ności podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już 
ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, 
lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia 
z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez 
osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą 
do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpo-
wiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu 
ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienni-
ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane 
w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

Ustalając dochód z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w ro-
ku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 
przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 
dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwiesz-
czenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każ-
dego roku.

   Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 
13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy 
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku 
dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika 
urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 
rozliczających się na podstawie przepisów o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, za-
wierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku 
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, 

na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wycho-
wawczego.

Ww. przepisy dotyczące ustalania dochodu 
z działalności opodatkowanej w formach ryczał-
towych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy 
przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowaw-
czych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający 
się 1 października 2017 r., oraz uzależnionych od 
dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Ważne: Ustalenie, czy członek rodziny w roku 
„bazowym” osiągał dochód z działalności podlega-
jącej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta 
podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjono-
wanych) i tym samym, czy dotyczy go ww. procedura 
ustalania dochodu, dokonywane będzie w oparciu 
o deklarację wnioskodawcy zawartą we wniosku 
o dane świadczenie (w przypadku wniosku o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego – w pkt. 
7.2 przykładowego wzoru wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego zamieszczonego 
na stronie internetowej MRPiPS).

Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnio-
skodawcę.

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie 
oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatko-
wanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za po-
szczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli 
wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadcze-
nie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia 
rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego 
dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Dotyczy to także, składanych od dnia 1 sierpnia 

2017 r. jeszcze na obecny okres zasiłkowy/świad-
czeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny 
obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o de-
klarowanych dochodach osiąganych przez osoby 
podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne.

Nowe formularze wniosków.
Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków 

o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzin-
ne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
załączników do ww. wniosków, nie będą już określa-
ne w formie powszechnie obowiązujących wzorów 
zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do 
odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. 

W nowych, procedowanych obecnie, rozporzą-
dzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną 
obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie 
określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postę-
powania oraz – co jest nowym rozwiązaniem – pod-
stawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte 
we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń 
oraz załączników.

   Ważne: Powyższe dotyczy także wzorów 
wniosków i załączników składanych od dnia 
1 sierpnia 2017 r. na obecny okres trwający do 
30 września 2017 r. (w przypadku świadczenia 
wychowawczego oraz świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego) oraz trwający do 31 października 
2017 r. (w przypadku świadczeń rodzinnych).

Ważne: Przykładowe, zalecane do wykorzysta-
nia przez organy właściwe realizujące świadczenia, 
wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków 
(zarówno na obecny, jak i nowy okres), opracowane 
w oparciu o znany już i ostateczny stan prawny 
uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmia-
nie niektórych ustaw związanych z systemami 
wsparcia rodzin, zamieszczone są na stronie Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod 
adresem:

www.mpips.gov.pl zakładka WSPARCIE DLA 
RODZIN Z DZIEĆMI -> WZORY WNIOSKÓW O ŚWIAD-
CZENIA DLA RODZIN 

Finalnie, po podpisaniu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i publikacji ustawy 
o zmianie niektórych ustaw związanych z syste-
mami wsparcia rodzin w Dzienniku Ustaw RP, ww. 
wzory wniosków i załączników zostaną opubli-
kowane także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
– link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.
nsf/nazwa/1625_u/$file/1625_u.pdf 

GOPS Suszec
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
W niedzielę 30 lipca na boisku sportowym  

przy ul. Piaskowej 33 odbył się Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta. W turnieju zagrały cztery drużyny 
z terenu gminy Suszec: UKS Czapla Kryry, Rudziczka, 
GKS Krupiński Suszec oraz Osiedle Suszec. Poniżej 
prezentujemy wyniki Turnieju:

Rudziczka – UKS Czapla Kryry – 0:6
GKS Krupiński Suszec – Osiedle Suszec – 8:0
Rudziczka – GKS Krupiński Suszec – 2:0
UKS Czapla Kryry – Osiedle Suszec – 13:0
Rudziczka – Osiedle Suszec – 6:0
UKS Czapla Kryry – GKS Krupiński Suszec – 1:1
I miejsce – UKS Czapla Kryry
II miejsce – Rudziczka

III miejsce – GKS Krupiński Suszec
IV miejsce – Osiedle Suszec
Najlepszy piłkarz turnieju – Kamil Szweda (UKS 

Czapla Kryry)
Najlepszy bramkarz turnieju – Mateusz Bąk (GKS 

Krupiński Suszec).

Zwycięski skład UKS Czapla Kryry: Biolik Damian, 
Góra Wojciech, Góra Łukasz, Gorzko Michał, Gruszka 
Dariusz, Folek Szymon, Tomala Jakub, Tomala Konrad, 
Goliasz Jakub, Czwiorok Daniel, Palarczyk Krzysztof, 
Gołek Michał, Białoń Mirosław, Świerkot Mateusz, 
Szweda Kamil, Samulczyk Karol, Niedzielski Bartosz, 
Czech Mateusz.

GOS Suszec

Kurs instruktora turystyki 
kwalifikowanej

Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu planuje zor-
ganizowane kursu instruktora turystyki kwalifikowa-
nej. Jest to kurs dwudniowy, składający się z części 
teoretycznej (wykłady/warsztaty) oraz praktycznej 
(egzamin w formie wycieczki rowerowej).

Odbędzie się on w dniach 7-8 października 2017 
r. w Radostowicach. 

Program kursu obejmuje m.in. prawne aspekty 
organizacji imprez turystyki kwalifikowanej, organi-

Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Suszec, który odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 
o godz. 16:00 na boisku przy Placu Panda (Osiedle 
w Suszcu). 

Szczegółowe informacje na temat turnieju moż-
na uzyskać u p. Andrzeja Tomasika oraz w Gminnym 
Ośrodku Sportu w Suszcu. Regulamin znajduje się na 
stronie internetowej hali sportowej w Suszcu.

GOS Suszec

Regulamin utrzymania czystości i porządku - gmina Suszec
i opakowania wielomateriałowe,

3) zielony z napisem „Szkło” – z przeznaczeniem 
na szkło,

4) brązowy z napisem „Bio” – z przeznaczeniem 
na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym

uwzględnieniem bioodpadów.
4. Uwzględniając średnią ilość odpadów ko-

munalnych wytwarzanych w gospodarstwach do-
mowych, bądź w innych źródłach oraz liczbę osób 
korzystających z pojemników wymienionych w ust. 
2, ustala się minimalną pojemność pojemników, 
worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych:

1) na nieruchomości, na której liczba osób korzy-
stających z pojemników, worków wynosi 1-2 osób:

a) pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na 
odpady komunalne zmieszane lub popiół,

b) worek o minimalnej pojemności 80 l na każdy 
rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w sposób

selektywny za wyjątkiem popiołu,
2) na nieruchomości, na której liczba osób korzy-

stających z pojemników, worków wynosi 3-4 osoby:
a) pojemnik lub pojemniki o minimalnej po-

jemności 240 l na odpady komunalne zmieszane 
lub popiół,

b) dwa worki o minimalnej pojemności 80 l na 
każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych 
w sposób selektywny za wyjątkiem popiołu,

3) na nieruchomości, na której liczba osób ko-
rzystających z pojemników, worków wynosi powyżej 
4 osób:

a) jak w § 4 ust. 4 pkt 2) lit. a) niniejszego re-
gulaminu oraz dodatkowo pojemnik lub pojemniki 
o minimalnej pojemności 120 l na każde kolejne 1 do 
2 osoby korzystające z pojemników,

b) jak w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. b) niniejszego regula-
minu oraz dodatkowo worek lub worki o minimalnej

pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów ko-
munalnych odbieranych w sposób selektywny za 
wyjątkiem popiołu, na każde kolejne 1 do 2 osoby 
korzystające z pojemników,

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości.
§ 1.

1. Właściciele nieruchomości prowadzą selek-
tywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą 
rodzaje odpadów wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5, 
6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zwanej dalej ustawą.

2. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbie-
ranie popiołu, przez który należy rozumieć żużle, 
popioły paleniskowe i pyły z kotłów.

3. Rodzaje odpadów wymienione w ust. 1 i 2 są 
również przyjmowane w punkcie selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych. Odpady zielone, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz popiół przyjmowane są w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów w ilości określo-
nej w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.
Właściciele nieruchomości wykonują obowią-

zek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, z za-
chowaniem przepisów prawa sąsiedzkiego i prawa 
ochrony środowiska nie powodując zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów.

§ 3.
Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie 

pojazdów samochodowych w miejscach utwardzo-
nych oraz wykonywanie drobnych napraw pojazdów 
samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją, 
z zachowaniem przestrzegania przepisów prawa są-
siedzkiego i prawa ochrony środowiska.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemni-

ków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na 
drogach publicznych, warunki rozmieszczenia 

tych pojemników i ich utrzymania w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym.
§ 4.

1. Odpady komunalne zmieszane i selektywnie 
gromadzone odpady komunalne w pojemnikach 
oraz selektywnie zebrany popiół powstający na tere-
nie nieruchomości winny być gromadzone odrębnie 
w pojemnikach i kontenerach przystosowanych (nie 
dotyczy worków) do obsługi przez specjalistyczne 
środki transportu.

2. Określa się rodzaje pojemników, worków prze-
znaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki zamykane o pojemności od 120 l 
do 1100 l przeznaczone do zbierania odpadów ko-
munalnych zmieszanych lub selektywnie zebranego 
popiołu,

2) kontenery zamykane o pojemności od 5 m³ 
do 10 m³ przeznaczone do zbierania odpadów ko-
munalnych zmieszanych lub selektywnie zebranego 
popiołu,

3) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 
od 80 l do 120 l do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych,

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych o pojemności od 
120 l do 2500 l, 

5) pojemniki przeznaczone na zmieszane 
i selektywnie gromadzone odpady komunalne przy 
drogach publicznych o minimalnej pojemności 10 l 
umożliwiające zastosowanie wkładu z worków z two-
rzywa sztucznego.

3. Pojemniki, worki do selektywnej zbiórki od-
padów wymienione w ust. 2 pkt 3, 4 i 5 winny być 
oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:

1) niebieski z napisem „Papier” – z przeznacze-
niem na papier,

2) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 
– z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale 
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Zacięta rywalizacja w trakcie turnieju

zację imprez turystyki rowerowej, bezpieczeństwo 
w turystyce rowerowej czy metodykę prowadzenia 
wycieczek rowerowych. 

Wymagania wobec kandydata to: niekaralność 
za przestępstwa umyślne; ukończony 18 r.ż. i mini-
mum średnie wykształcenie.

Szczegółowe informacje na temat kursu moż-
na uzyskać w Gminnym Ośrodku Sportu: e-mail: 
mk@hala-suszec.pl, tel. 32 449 11 14.

GOS Suszec
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4) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
odpowiednio jak w § 4 ust. 4 pkt 1), 2), 3) niniejszego

regulaminu,
5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej:
a) pojemniki i kontenery o minimalnej pojemno-

ści 1100 l na odpady komunalne zmieszane,
b) pojemniki przeznaczone do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych o minimalnej pojem-
ności 1100 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych 
odbieranych w sposób selektywny wymienionych 
w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu.

§ 5.
1. Do zbierania odpadów komunalnych przy dro-

gach publicznych należy stosować pojemniki okre-
ślone w § 4 ust. 2 pkt 5 i ust 3 niniejszego regulaminu.

2. Odległość pomiędzy pojemnikami określo-
nymi w § 4 ust. 2 pkt 5 niniejszego regulaminu, roz-
stawionymi przy drogach publicznych powinna być 
dostosowana do występującego na danym terenie 
ruchu pieszych. Na przystankach komunikacji po-
jemniki należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia 
przystanku.

§ 6.
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunal-

nych na terenie nieruchomości należy usytuować 
w granicach nieruchomości, w miejscach zgodnych 
z przepisami prawa budowlanego.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunal-
nych należy okresowo oczyszczać, myć i dezynfeko-
wać, w miarę potrzeb dokonywać napraw.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się od-

padów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów prze-

znaczonych do użytku publicznego.
§ 7.

1. Zmieszanych odpadów komunalnych należy 
pozbywać się z terenu nieruchomości zamieszkałych

z następującą częstotliwością:
1) jeden raz w miesiącu dla budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych
wielorodzinnych,
2) dwa razy w tygodniu dla budynków miesz-

kalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy 
ul. Piaskowej.

2. Z terenów przeznaczonych do użytku publicz-
nego odpadów komunalnych należy pozbywać się 
jeden raz w miesiącu, a z pojemników przy drogach 
publicznych jeden raz w tygodniu w okresie od 
czerwca do sierpnia i dwa razy w miesiącu w pozo-
stałych miesiącach roku.

3. Selektywnie zbieranych odpadów komunal-
nych obejmujących rodzaje odpadów wymienionych

w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy pozbywać się 
z terenu nieruchomości zamieszkałych z następującą 
częstotliwością:

1) jeden raz w miesiącu dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z wyłączeniem odpadów ulegają-
cych biodegradacji,

2) dwa razy w tygodniu dla budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy 
ul. Piaskowej, z wyłączeniem odpadów zielonych.

4. Selektywnie zebranego popiołu należy się 
pozbywać z terenu nieruchomości zamieszkałych 
z następującą częstotliwością:

- jeden raz w miesiącu w miesiącach od września 
do maja dla budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

5. Popiół w miesiącach od czerwca do sierpnia 
może być oddawany przez właścicieli nieruchomości

zamieszkałych w punkcie selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych lub przekazywany 
uprawnionemu przedsiębiorcy.

6. Z terenu pozostałych nieruchomości, odpa-
dów komunalnych należy pozbywać się z częstotli-
wością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe od-

bierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych 
z następującą częstotliwością:

1) jeden raz w roku dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych,

2) cztery razy w roku dla budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy 
ul. Piaskowej,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilo-
ściach limitowanych są przyjmowane od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w punkcie selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych lub prze-
kazywane uprawnionemu przedsiębiorcy. Z terenu 
pozostałych nieruchomości pozbywać się ich nale-
ży nie rzadziej niż jeden raz w roku przekazując je 
uprawnionemu przedsiębiorcy.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilościach 
limitowanych z nieruchomości zamieszkałych zbie-
rane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub mogą być przekazywane upraw-
nionemu przedsiębiorcy. Odpady budowlane i roz-
biórkowe z pozostałych nieruchomości przekazywa-
ne będą uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych należy pozbywać się 
nie rzadziej niż jeden raz w roku.

9. Odpady ulegające biodegradacji należy 
w pierwszej kolejności kompostować we wła-
snym zakresie w kompostowniku i wykorzystywać 
w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. 
W przypadku braku możliwości kompostowania wła-
ściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani 
są dostarczać odpady ulegające biodegradacji do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
z ograniczeniem ilości odpadów zielonych lub prze-
kazywać uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpady 
ulegające biodegradacji z nieruchomości pozostałych 
przekazywane będą uprawnionemu przedsiębiorcy. 
Odpadów ulegających biodegradacji należy się po-
zbywać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okre-
sie od maja do września a w pozostałym okresie co 
najmniej raz na kwartał.

10. Chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
opony z nieruchomości zamieszkałych zbierane są 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych lub należy je przekazywać uprawnionemu 
przedsiębiorcy. Z nieruchomości pozostałych odpady 
te należy przekazywać uprawnionemu przedsiębior-
cy z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż jeden raz w roku.

11. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych 
mogą pozbywać się przeterminowanych leków wrzu-
cając je do pojemników znajdujących się w aptekach 
na terenie gminy Suszec oraz w punkcie selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych.

§ 8.
1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady 

komunalne zbierane selektywnie, odbierane będą 
przez uprawnionego przedsiębiorcę.

2. Nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbior-
nikach bezodpływowych należy pozbywać się po-
przez ich odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę 
z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie 
zbiornika i gwarantującą ochronę gruntów, wód 
i środowiska przed zanieczyszczeniem.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami.

§ 9.
1. Promuje się przetwarzanie odpadów biode-

gradowalnych na terenie nieruchomości, w wyniku 
którego powstaje pełnowartościowy i bezpieczny 
dla środowiska kompost do dalszego wykorzystania.

2. Prowadzi się edukację ekologiczną promującą 
zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe 
postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także 
promowanie wykorzystywania produktów wytwa-
rzanych z materiałów odpadowych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mające na celu ochronę przed zagro-
żeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku.

§ 10.
1. Właściciele utrzymujący zwierzęta domowe 

są zobowiązani do:
1) dbałości o to, aby zwierzęta nie stwarzały 

uciążliwości lub zagrożenia dla ludzi i otoczenia,
2) dołożenia wszelkich starań w sprawowaniu 

właściwej opieki nad zwierzętami zgodnie z obo-
wiązującą ustawą o ochronie zwierząt a także do 
zachowania wszelkich środków ostrożności zapew-
niających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,

3) do natychmiastowego usuwania zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzęta domowe po-
przez wrzucenie ich w szczelnym opakowaniu do 
pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

2. Właścicielom zwierząt domowych zabrania 
się:

1) wypuszczania psów bez dozoru oraz bez 
oznakowania umożliwiającego identyfikację wła-
ściciela lub opiekuna poza lokal lub nieruchomość, 
na której są utrzymywane,

2) wprowadzania zwierząt domowych na tereny 
przeznaczone na place gier i zabaw, siłowni tereno-
wych, do piaskownic dla dzieci oraz na tereny rekre-
acyjne, za wyjątkiem psów asystujących i zwierząt 
wykorzystywanych w terapiach.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwie-

rząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich 
utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach.
§ 11.

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania 
zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w tym 
w lokalach znajdujących się w budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych i w pomieszczeniach do 
nich przynależnych.

§ 12.
Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

na gruntach wyłączonych z produkcji rolniczej innych 
niż wymienione w § 11 niniejszego regulaminu pod 
następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony 
w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez 
te zwierzęta,

2) gromadzenia i usuwania powstających 
w związku z utrzymaniem zwierząt odpadów i nieczy-
stości w sposób zgodny z prawem, nie powodujący 
zanieczyszczenia środowiska.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

i terminy jej przeprowadzania.
§ 13.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane budynkami mieszkalnymi wie-

lorodzinnymi,
2) zabudowane obiektami i magazynami wyko-

rzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywa-
nia produktów rolno-spożywczych,

3) inne, w razie wystąpienia nadmiernego roz-
woju populacji szczurów.

§ 14.
Deratyzację na obszarach wymienionych w § 13 

pkt 1-2 niniejszego regulaminu należy przeprowadzić 
raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku 
oraz niezwłocznie w razie wystąpienia nadmiernego 
rozwoju populacji szczurów a na obszarach, o któ-
rych mowa w § 13 pkt 3 niniejszego regulaminu nie-
zwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia nadmiernego 
rozwoju populacji szczurów.

Urząd Gminy Suszec
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bolącz-
ka

krwawe
rządy
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Ważne telefony: 
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999 lub 112
Straż Pożarna tel.: 998 lub 112
Policja tel.: 997 lub 32 449 32 00
Policja – numery do dzielnicowych: 
Wojciech Szymura (Kryry, Mizerów,
Rudziczka) tel. 723 644 210,
Krzysztof Biela (Suszec) tel. 723 643 749 
Radosław Cemor (Kobielice, Radostowice)
tel. 723 643 715
Pogotowie gazowe
tel.: 32 210 33 14 lub 992
Pogotowie energetyczne
tel.: 32 210 37 00 lub 991
Awarie oświetlenia ulicznego
Referat infrastruktury UG Suszec 
tel. 32 449 30 74
Urząd Gminy Suszec tel. 32 449 30 50
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
tel. 32 212 44 91
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
tel. 32 448 86 92 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 32 449 30 82 lub 449 30 83
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
tel.: 32 448 80 70 lub 32 212 42 14 (BOK) 
Alarmowy numer PGK tel. 723 665 663
Sołtysi:
T. Paszek (Suszec) tel. 723 440 449
S. Godziek (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
L. Budziszak (Mizerów) tel.  723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
B. Matula (Radostowice) tel. 723 440 443
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
tel. 32 449 23 00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
tel. 32 210 47 20
Urząd Skarbowy w Pszczynie
tel. 32 449 22 00
ZUS w Pszczynie tel. 32 210 11 33
Szpital w Pszczynie
tel.: 32 210 30 22 lub 32 210 50 02,
całodobowy telefon zawałowy 603 809 801
Sanepid Tychy tel.: 32 227 52 47
lub alarmowy 512 370 717
Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
tel.: 33 822 18 35 do 37
Informacja PKS Pszczyna tel. 32 210 41 31 
Informacja PKP tel. 32 428 88 88
Ogólnokrajowe Biuro Numerów
tel.: 118 913 lub *72 913 (z tel. kom.)
Centralne Biuro Napraw Telefonów
tel. 96 96 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 32 449 23 28 
Rzecznik Praw Dziecka tel. 22 696 55 50  

Miesięcznik Gminy Suszec
Redaktor naczelna: Monika Panfil
e-mail: nowiny.suszec@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich 
tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie-
zamówionych. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zastrzegamy, że 
dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyj-
nych zarówno w formie elektronicznej, jak i pa-
pierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójta Gminy Suszec o pierwszych publicznych prze-

targach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Suszec

1. Przedmiotem przetargów jest część nieruchomo-
ści gruntowej zapisanej w KW KA1P/00032358/4 pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie. Część 
nieruchomości przeznaczona do zbycia stanowi 
cztery lokale mieszkalne wraz z udziałem w działce 
oznaczonej zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budyn-
ków: obręb: Kryry, nr 2082/303, karta mapy 1, Po-
wierzchnia: 0,0822 ha, Użytek: Bi. 

Lokal mieszkalny nr 1 – udział w działce w wy-
sokości 6339/25344.

Lokal mieszkalny nr 2 – udział w działce w wy-
sokości 6337/25344.

Lokal mieszkalny nr 3 – udział w działce w wy-
sokości 6347/25344.

Lokal mieszkalny nr 4 – udział w działce w wy-
sokości 6321/25344.

2. Cena wywoławcza wynosi:
Lokal nr 1 – 78.500,00 zł (słownie siedemdzie-

siąt osiem tysięcy pięćset złotych),
Lokal nr 2 – 72.000,00 zł (słownie siedemdzie-

siąt dwa tysiące złotych),
Lokal nr 3 – 72.000,00 zł (słownie siedemdzie-

siąt dwa tysiące złotych),
Lokal nr 4 – 78.500,00 zł (słownie siedemdzie-

siąt osiem tysięcy pięćset złotych).
3. Nieruchomości zabudowane zwolnione są 

z podatku VAT.
4. Wysokość wadium: 
Lokal nr 1 – 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy 

złotych),
Lokal nr 2 – 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy 

złotych),
Lokal nr 3 – 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy 

złotych),
Lokal nr 4 - 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy 

złotych).
W tytule wpłaty wadium należy podać nr lokalu, 

którego dotyczy wadium.
5. Przedmiotem przetargów są 4 lokale mieszkal-

ne położone w budynku znajdującym się w Kryrach 
przy ul. Nierad 84. Lokale zlokalizowane są na parterze 

i piętrze budynku, posiadają jednakowy układ funk-
cjonalny – każdy o powierzchni 60,70 m2 , składający 
się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. 
Wejście do wszystkich pomieszczeń z przedpokoju. 
Lokale posiadają po dwa tarasy lub balkony. Każdy 
z lokali posiada piwnicę.

6. Działka, będąca przedmiotem zbycia, poło-
żona jest na terenie obowiązywania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwa-
ła nr XLVI/47/369/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 
26 czerwca 2014  r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
obszar sołectwa Kryry w gminie Suszec. Zgodnie 
z wyżej wymienionym planem przedmiotowa działka 
oznaczona jest symbolem: B6U – tereny zabudowy 
usługowej.

7. Przedmiotowe lokale mieszkalne nie są za-
mieszkane, w związku z tym nie są obciążone prawem 
pierwszeństwa na rzecz dotychczasowych najemców. 
Brak jest też innych osób, którym zgodnie z art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieru-
chomości.

8. Działkę przeznaczoną do sprzedaży dotyczy 
decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w Pszczynie nakazująca wykonanie określonych 
robót budowlanych ze względu na stan techniczny 
budynku. Termin wykonania tych prac został wyzna-
czony do dnia 31.12.2018 r. Ponadto nowonabywcy 
działki nr 2082/303 zobowiązani będą do nieodpłat-
nego ustanowienia służebności przesyłu z tytułu po-
sadowienia urządzeń wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Suszcu. Poza w/w ob-
ciążeniami część nieruchomości, będąca przedmio-
tem zbycia, nie jest obciążona w żaden sposób, ani 
nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

9. Każdy lokal stanowi odrębny przedmiot 
przetargu. Przedmiotem zbycia będzie każdy z czte-
rech lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią 
gruntu. Przy zbywaniu lokali podczas umowy no-
tarialnej nastąpi ustanowienie odrębnej własności 
samodzielnych lokali mieszkalnych i zbycie lokali oraz 
zbycie ułamkowych części prawa własności działki nr 
2082/303 jako nieruchomości wspólnej.

10. Umowy sprzedaży lokali zostaną zawarte pod 
warunkiem, że wszystkie cztery lokale będą miały 
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Terminy otwarcia punktu 
dla osób niepełnospraw-
nych w 2017 r.

W drugiej połowie 2017 r. punkt Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ryb-
niku w pszczyńskim starostwie będzie czynny w każ-
dy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

W kwietniu 2015 r. w pszczyńskim Starostwie 
Powiatowym (ul. 3 Maja 10, parter, pokój nr 10) ruszył 
punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Od tego 
momentu niepełnosprawni mieszkańcy powiatu 
pszczyńskiego nie muszą fatygować się do Rybnika 
po to, by np. złożyć wniosek o kartę parkingową, jak 
również odebrać gotowy dokument, a także złożyć 
wnioski o wydanie innych dokumentów – orzeczenia 
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności 
oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

Punkt Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w dru-
giej połowie 2017r. będzie czynny w każdy pierwszy 
i trzeci wtorek miesiąca w godz. 8:30 - 13:00 (przerwa 
w godz. 11:00 - 11:20), w dniach:

18 lipca 2017 r.
1 i 16 (środa) sierpnia 2017 r.
5 i 19 września 2017 r.
3 i 17 października 2017 r.
7 i 21 listopada 2017 r.
5 i 19 grudnia 2017 r.

Punkt Obsługi Klienta mieści się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 
43-200 Pszczyna, parter, pokój nr 10, tel: 32 44 92 378. 

Powiat Pszczyński

Pamiętaj o wniosku na 
500+

Przypominamy wszystkim mieszkańcom korzy-
stającym lub planującym skorzystać ze świadczeń 
500+, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 
2017/2018 można składać w Dziale Świadczeń Ro-
dzinnych GOPS w Suszcu od dnia 1 sierpnia 2017 r. 

Godziny wydawania i przyjmowania uzupełnio-
nych wniosków:

- poniedziałki – godz. 11:30 – 16:30,
- wtorki – godz. 11:00 – 15:00,
- środy – godz. 11:00 – 15:00,
- czwartki – godz. 8:00 – 12:00,
- piątki – godz. 8:00 – 12:00.

Przypominamy, że wnioski można składać także 
przez Internet.

GOPS Suszec

Zwrot podatku 
akcyzowego - wnioski

Informuje się rolników, że od dnia 1 sierpnia 
do dnia 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, potwier-
dzającymi zakup oleju napędowego do produkcji 
rolnej w okresie od dnia 1 lutego do  dnia 31 lipca 
2017 r. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dostępne 
są w Urzędzie Gminy, pokój Nr 6 (Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa).

Urząd Gminy Suszec

Wykaz nieruchomości do 
dzierżawy pod ustawienie 
reklamy poza pasem 
drogowym

Wójt Gminy Suszec informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod 
ustawianie reklamy poza pasem drogowym na okres 
do 3 lat. W wykazie znajduje się działka nr 310/12 
położona przy skrzyżowaniu ul. Św. Jana z ul. Psz-
czyńską w Suszcu. 

Lokalizacja reklamy zostanie ustalona indywidu-
alnie na podstawie dostarczonego projektu reklamy. 
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Biuro 
Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomo-
ściami pokój nr 3 tel. (32) 449 30 73.

Urząd Gminy Suszec

Przetargi na dzierżawę 
pomieszczeń użytkowych

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 
pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych 
na najem pięciu samodzielnych pomieszczeń użyt-
kowych  na czas oznaczony do 3 lat zlokalizowanych 
na piętrze w budynku położonym w Suszcu przy 
ul. Wyzwolenia 2. 

Przedmiot najmu przeznaczony jest do prowa-
dzenia działalności usługowej. Przetargi odbędą się 
23 sierpnia 2017 r. 

Termin wpłaty wadium do 21 sierpnia 
2017 r. Bliższe informacje można uzyskać w pok. 
nr 3 – tel. 032 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.

Urząd Gminy Suszec

swoich nabywców. W przypadku braku nabywców 
na wszystkie cztery lokale mieszkalne Gmina Suszec 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lo-
kali bez żadnych roszczeń ze strony osób wyłonionych 
w drodze przetargów jako nabywców poszczegól-
nych lokali mieszkalnych. W przypadku odstąpienia 
przez Gminę Suszec od sprzedaży lokali mieszkalnych 
wpłacone wadium zostanie zwrócone. Osoba wyło-
niona w przetargu jako nabywca lokalu mieszkalnego 
może żądać od Gminy Suszec odstąpienia od zawarcia 
umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego i zwrotu wa-
dium w przypadku gdy po upływie terminu 6 miesię-
cy od dnia pierwszego publicznego przetargu Gmina 
Suszec nie znalazła nabywców na pozostałe lokale.     

11. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu 
Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1 w dniu 31 sierpnia 
2017 roku wg harmonogramu:

Lokal nr 1 – godz. 9:00
Lokal nr 2 – godz. 10:30
Lokal nr 3 – godz. 12:00
Lokal nr 4 – godz. 13:30
12. Wadium należy wpłacić do dnia 25 sierp-

nia 2017 r. na konto Gminy Suszec prowadzone 
przez Bank Spółdzielczy w Żorach Oddział Suszec 
nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 - decyduje 
data wpływu na konto.

13. Wadium zwraca się niezwłocznie na wskaza-
ny rachunek bankowy po odwołaniu albo zamknię-
ciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 
3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, 
zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, za-
kończenia przetargu wynikiem negatywnym.

14. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawar-
cia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Przetarg prowadzony będzie zgodnie z pro-
cedurami ustalonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2016r., 
poz. 2147 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

16. Nabywca zobowiązany jest wpłacić na 
konto Gminy Suszec pozostałą kwotę nabycia 
nieruchomości w terminie do dwóch dni robo-
czych przed wyznaczonym terminem zawarcia 
notarialnej umowy sprzedaży oraz uiścić wszelkie 
koszty związane z przeniesieniem prawa własności. 

17. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, jednak nie może ono wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

18. Organizator przetargu może odwołać prze-
targ z ważnych powodów lub unieważnić przetarg.

19. Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści 
wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny Suszec i opublikowane na stronie internetowej 
www.suszec.pl

20. Szczegółowe informacje dotyczące 
w/w nieruchomości można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Suszec przy ul. Lipowej 1, pok. Nr 3, 
tel. 32 449 30 73.



* 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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