
Listopadowe refleksje - 
Okiem Wójta
KWK Krupiński: czas na 
rewitalizację
Nowoczesne hale 
produkcyjne i więcej 
miejsc pracy
Laury   
Przedsiębiorczości
,,Akcja Zima”
Polsko-niemiecka 
wymiana młodzieży
Apel: dbajmy o swoje 
posesje!
11 listopada… Jak 
zdefiniować wolność?
10. Jubileuszowa 
Suszecka Jesień 
Kulturalna!
Oferta zajęć GOK-u
Zdjęcia 
pierwszoklasistów
Noc Bibliotek 2019
Trojaczki rosną      
zdrowo
Uroczysty Dzień Edukacji 
Narodowej
Rowerowe     
mistrzostwa
Liderzy inwestycji?

Ani się obejrzeliśmy, a 11 listopada ponownie 
będziemy świętować kolejną – 101 już – rocznicę odzy-
skania niepodległości. W pamięci tkwią jeszcze zapewne 
piękne uroczystości sprzed roku. Godnie więc przeżyjmy 
po raz kolejny ten dzień.

Listopadowy numer przynosi nam informacje 
na temat dalszych losów terenów po kopalni Krupiński, 
10. Suszeckiej Jesieni Kulturalnej, niechlubnym rankingu 

Polskiego Alarmu Smogowego. Znajdziemy również relacje 
z Dnia Edukacji Narodowej i zapowiedzi – zwłaszcza spor-
towych – wydarzeń.

Powracamy także do tradycyjnego publikowania zdjęć 
pierwszoklasistów z gminnych szkół. Dzieci zdążyły się już 
oswoić ze szkolną rzeczywistością, dlatego na fotografiach 
wypadły wyjątkowo pięknie!

Miejsce dla pierwszoklasistów
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Listopadowe refleksje

Sesja Rady Gminy

Listopad to miesiąc zadumy. Szczególnie dla 
naszego narodu, bo w tym miesiącu 11 listopada 
obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepod-
ległości, okupioną milionami istnień ludzkich. 

Kiedy żółte liście opadają na pola i mogiły, 
a szron pokrywa nagrobki, zamiera życie w przyro-
dzie, czas poddać się refleksji nad istotą życia, bycia. 
Trudno uniknąć zadumy nad sensem życia i przemija-
nia. Współczesna kultura nie lubi słowa ,,śmierć’’ bo to 
nie przynosi kasy. Uwielbianie swojego życia i siebie 
w dzisiejszym świecie jest wyjątkowo destrukcyjnym 
działaniem. Każdego z nas czas się kończy, tak to jest 
na tym świecie, wcześniej czy później docieramy do 
ściany. Kiedy przychodzi nam to sobie uzmysłowić, 
gdy ciało odmawia posłuszeństwa wtedy przychodzi 
stanąć w prawdzie i podsumować swoje życie. Nie-
jednokrotnie okazuje się ona okrutna.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nikt nie wie 
kiedy stanie wobec chwili ostatecznej próby, wobec 
śmierci.

Znicze zapłoną nie tylko na grobach naszych 
bliskich, ale i przy tysiącach krzyży na polach pełnych 
grobów ofiar zawieruch wojennych, ofiar sporów 
politycznych. Oddajemy cześć, honory, bohaterom 
męczennikom, których historia objęła zapominając, 
że takich bezimiennych bohaterów było miliony.

Pomimo tak oczywistej prawdy naszego życia, 
prawdy o przemijaniu ten miesiąc, a w szczególności 
11 listopada, co trzeba stwierdzić z wielkim smutkiem 
i przykrością, będzie dla wielu rodaków kolejną oka-
zją, aby dać upust swojej pysze, arogancji, bo te przy-
mioty nawet u przywódców dzisiejszego świata nie 
mają granic. Mnożą się akty nienawiści i pogardy dla 
kultury, dla korzeni z których nasze narody wyrosły.

Jak to jednoznacznie stwierdził jeden z francu-
skich pisarzy i to ateistycznych, że w chwili ostatecznej 
próby morałami spisanymi przez dzisiejszych ideolo-
gów, etyków zapisanymi na kartach wielu ksiąg może-
my się co najwyżej ,,podetrzeć’’. Każdy z nas pozostawia 
po sobie ślady. Tak naprawdę śmierć nie dotyka tego 
co pozostawiamy po sobie trwałego, jakie wartości 
wnieśliśmy do naszej wspólnoty. Dobre czyny, wszelkie 
dobro, które pozostawiamy po sobie w całym i szer-
szym wymiarze będzie zawsze wydawać plon, który 
będzie rósł i pęczniał i będzie silniejszy od śmierci.

XIII sesja Rady Gminy Suszec odbyła się 
w czwartek, 31 października z udziałem 15 radnych. 

Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji, 
radni w pierwszej kolejności głosowali nad zmianą 
uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2019 oraz 
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2026.

Podczas sesji, radni jednogłośnie przyjęli uchwa-
ły w sprawie sposobu: sprawienia pogrzebu przez 

Obecnie śmierć stała się domeną medycyny 
wręcz wypierana naszej świadomości, co ma i będzie 
mieć negatywne skutki dalekosiężne dla przyszłych 
pokoleń. Choćby osiągnięcia medyczne przedłużyły 
nasze ziemskie życie nawet do 1000 lat to czymże 
jest ta liczba w obliczu wieczności, nieskończoności. 

Większość nie myśląc w ogóle o przemijaniu nie 
przejmuje się na co dzień zupełnie prawdą swojego 
bytu ziemskiego, co na pewno obróci się przeciwko 
ludzkości w przyszłości. Poczucie nieśmiertelności 
każe podejmować zachowania, które wyzbywają się 
odpowiedzialności za całą wspólnotę - naszą wspól-
notę losu. Nie nadaje się życiu sensu. Świadomość 
ludzkiej śmiertelności, ograniczonego czasu prze-
bywania na ziemskim padole dotychczas gro istot 
ludzkich kierowała na tory czynienia dobra .

Zdawali sobie sprawę, że te wszystkie doczesne 
cacka, zdarzenia, emocje nie mają żadnej wartości 
w obliczu nieuchronnego końca.

To właśnie śmiertelność przemijalność dla na-
szych przodków była paliwem aby jak najwięcej 
zdziałać za życia dla siebie, a przede wszystkim dla 
całej wspólnoty tu i teraz .

Bez radykalnej zmiany naszego postępowania, 
a dotyczy to wszystkich, kolejne pola zapełnią się 
prędzej czy później mogiłami kolejnych ofiar nie-
nawiści, ale tym razem nie liczonych w tysiącach ale 
milionach.

Taka jest prawda. Niestety obecne nasze po-
kolenie wyrosłe w czasach pokoju doświadczając 
tylko śmierci medycznej szykuje swoim dzieciom 
swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem kolejną 
hekatombę. Z obserwacji i z faktów to co się dzieje 
w dzisiejszym świecie to z przeszłości znane nam gu-
łagi, obozy koncentracyjne będą małymi epizodami 
w historii w stosunku do tego, co może się stać, do 
czego dążymy.

gminę Suszec, nadania nazwy ulicy położonej w Gmi-
nie Suszec (ul. Kombatantów w Rudziczce), wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie części działki gruntowej 
oraz części budynku położonych w Kryrach przy ul. 
Wyzwolenia 116, określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości i wysokości rocznych sta-
wek podatku od środków transportowych (szerzej 
napiszemy o tym w grudniowym numerze). Radni 
zapoznali się także z informacją Przewodniczącego 
Rady Gminy nt. złożonych oświadczeń majątkowych 

Śmiertelna choroba nienawiści, niestety znów 
się rozszerza, a przebudzenia nie widać. Wszyscy 
jesteśmy zaproszeni do odpowiedzialnej wolności, 
a nie do męczeństwa. To od nas tu i teraz zależy jak 
pokierujemy naszym losem i naszych dzieci. Świat, 
Europa, szczególnie ten syty znów o tym zapomniał.

Co zrobili bohaterowie – wiemy. Są symbo-
lem odwagi i poświęcenia trudnym do pojęcia, dla 
obecnego pokolenia, szczególnie, które nie rozumie 
związku wolności z odpowiedzialnością. 

Trzeba sobie uzmysłowić, że korowód wolnych 
ludzi, którzy walczyli o Polskę to nie tylko męczenni-
cy, ale także Ci, którzy krzewili dziedzictwo wolności 
obywatelskiej i odwagi w jej obronie. To miliony!

Prawdziwi bohaterowie, którzy kształtują losy 
narodu to są ci, którzy uczciwie pracują dla ojczyzny 
w czasie pokoju. 

To harujący przedsiębiorcy, przemysłowcy, ban-
kierzy, wynalazcy itd. zawsze decydują o rozwoju 
każdego kraju. Oni kształtują siłę i dostatek państwa, 
a to zapewnia pokój wewnętrzny i zewnętrzny. Czy 
o nich pamiętamy? W ogóle! Nikt nie słucha ludzi, 
którym leży na sercu dobro całej wspólnoty, bo za-
ślepienie konsumpcjonizmem, użyciem jest silniejsze 
od minimum zdrowego rozsądku. Czy aby odzyskać 
niepodległość trzeba było poświęcić tysiące, miliony 
istnień ludzkich, którzy oddawali życie nieraz z góry 
stając na straconej pozycji. Czy musieli na szali życia, 
ryzyka położyć swoje osobiste miłości, plany, bezpie-
czeństwo. To nieodpowiedzialność, która szczególnie 
rozpanoszyła się w Polsce za czasów Saskich dopro-
wadziła docelowo do wielkiej tragedii utraty niepod-
ległości. Uświadommy sobie, ile małych państw z ma-
łymi terytoriami potrafiło stworzyć dobrobyt swoim 
mieszkańcom i pokój. Państwa o wielkich obszarach 
czego przykładem Rosja czy Ukraina itd. są posiane 
milionami grobów ludzi, którzy oddali życie walcząc 
w większości przypadków z bezprawiem i wyzyskiem, 
systemem totalitarnym, który niestety sami stworzyli. 
A mogliby żyć w dostatku i pokoju. Tylko siła miłości 
do ludzi jest silniejsza niż śmierć i prowadzi zawsze 
do wolności. Sens życia bowiem odnajdujemy w do-
brych czynach. Ale to tylko zależy od nas samych. 
Samo na lepsze nic się nie zmieni. Tylko dobre czyny 
mają w sobie rdzeń nieśmiertelności.

Wójt Gminy Suszec

radnych oraz informacją Wójta Gminy na temat zło-
żonych oświadczeń majątkowych pracowników 
zobowiązanych do ich składania. Na zakończenie 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił rad-
nym wyniki przeprowadzonej kontroli ws. umowy 
na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.

Obrady rady gminy można oglądać „na żywo” 
oraz pod ich zakończeniu w serwisie YouTube – na 
oficjalnym profilu Gmina Suszec.

wk

Tylko siła miłości do ludzi jest 
silniejsza niż śmierć i prowadzi zawsze 

do wolności. Sens życia bowiem 
odnajdujemy w dobrych czynach.

Jak zostać wolontariuszem WOŚP
Sztab w Suszcu zaprasza w swoje szeregi! 

28. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 12 stycznia 
2020 r. Tym razem będziemy zbierać środki na 
zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji.

Rejestracja wolontariuszy ruszy po 12 listopada 
2019 r.

Jak się zarejestrować ?
- rekrutacja online - wolontariusz ma moż-

liwość zgłoszenia się za pomocą strony wolonta-

riusze.wosp.org.pl i samodzielnego uzupełnienia 
formularza zgłoszeniowego. 

Uwaga! Po wysłaniu zgłoszenia musisz udać 
się do Sztabu aby potwierdzić dane, które zostały 
wpisane do formularza. Pamiętaj, że każdy Sztab ma 
ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenie niepotwierdzo-
ne może zostać odrzucone.

- rekrutacja w sztabie - standardowa, do-
tychczasowa forma - wolontariusz kontaktuje się 
ze sztabem i udaje się na spotkanie ze wszystkimi 
niezbędnymi danymi i swoim zdjęciem:

a. należy pobrać ANKIETĘ WOLONTARIUSZA, 

wypełnić ją czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) 
(ankieta będzie wkrótce dostępna na stronie 
www.kulturasuszec.pl)

b. przygotuj ZDJĘCIE wyłącznie w wersji elek-
tronicznej w rozdzielczości 800x800 pikseli, format 
jpg. Pamiętaj zdjęcie na identyfikatorze będzie 
wyglądało dokładnie tak samo, jak zdjęcie, które 
dostarczysz.

c. wypełnioną ankietę oraz zdjęcie należy złożyć 
w terminie wskazanym na ankiecie w biurze GOKu!

Wszelkich informacji udziela p. Katarzyna 
Krzempek, 32 212 44 91 lub kasia@kulturasuszec.pl

GOK Suszec
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KWK Krupiński: czas na rewitalizację
W piątek, 4 października w Jastrzębiu-Zdroju 

podpisano porozumienie dotyczące rewitalizacji te-
renów po byłej kopalni „Krupiński”. To wypełnienie 
zobowiązania wobec Gminy Suszec, jakie podjęła 
Jastrzębska Spółka Węglowa zbywając kopalnię do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Porozumienie 
wiąże się z inwestycjami na pogórniczych terenach 
oraz tworzeniem nowych miejsc pracy w gminie.

Porozumienie w sprawie rewitalizacji zostało 
podpisane przez czterech sygnatariuszy. Są to JSW 
Innowacje, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Gmina 
Suszec oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
– Porozumienie pokazuje, jak ważnym partnerem dla 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej są samorządy – zaznaczył 
Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA. – To 
również wskazanie, że górnictwo może być społecznie 
odpowiedzialne.

Przed podpisaniem porozumienia odbyły się kon-
sultacje i liczne spotkania, dotyczące zakresu prac nie-
zbędnych do przeprowadzenia projektu. W rezultacie 
ustalono m.in., że niezbędna jest zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i nowe po-
działy geodezyjne oraz opracowanie wstępnej koncepcji 
zagospodarowania terenu. Zgodnie z treścią porozu-
mienia ustalono też, że podczas rewitalizacji kluczowe 
będzie pozyskanie inwestorów dla terenów objętych re-
witalizacją, co przyczyni się do aktywizacji gospodarczej 
gminy i powstania nowych miejsc pracy – co jest jednym 
z zadań realizowanych przez Spółkę Restrukturyzacji Ko-
palń. – Wykorzystamy swoje wieloletnie doświadczenia 
przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania te-
renu, dokonamy też podziałów geodezyjnych zgodnie 
z przyjętymi założeniami podpisanego porozumienia – 
podkreślił Janusz Gałkowski, prezes SRK. – Współpraca 
przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych pozwoli za-
inicjować rozwój terenów po KKW „Krupiński” w Suszcu. 
Służyć też będzie pozyskaniu inwestorów w obszarze 
planowanej strefy ekonomicznej – dodał.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna prze-
prowadzi m.in. analizy uwarunkowań geodezyjnych, 
własnościowych i funkcjonalnych nieruchomości są-
siadujących z terenami byłej kopalni „Krupiński”, a tak-
że przygotuje opis terenów, które mają być objęte 

strefą ekonomiczną i spełnią wymogi inwestycyjne. 
Eksperci KSSE opracują również propozycję układu 
komunikacyjnego na tych terenach. – Tereny byłej 
kopalni „Krupiński” mają duży potencjał przemysło-
wy i mogą być atrakcyjne dla nowoczesnych inwe-
stycji. Jestem przekonany, że dobre przygotowanie 
tego terenu przez wszystkich partnerów zaowocuje 
utworzeniem nowych miejsc pracy i powstaniem 
w tym miejscu wysoko technologicznych i innowa-
cyjnychfirm – ocenił dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

– Dzisiejszy dzień jest mocnym podkreśleniem, że 
dla terenów po byłej kopalni „Krupiński” szukamy aktyw-
nych, dobrych i skutecznych rozwiązań. To porozumienie 
pokazuje, że te nowe propozycje są nie tylko realne, ale 
też pozwolą wszystkim gminom, które utraciły potencjał 
wydobywczy, odnaleźć nowe kierunki rozwoju – po-
wiedział podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju Adam 
Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Dziś na terenach po byłej kopalni „Krupiński” dzia-
łają Jastrzębskie Zakłady Remontowe – spółka z Grupy 
Kapitałowej JSW, która – w ramach rewitalizacji – wdra-
ża program JZR Rozwój. Jego celem jest zwiększenie 
potencjału spółki poprzez utworzenie na terenie byłej 
kopalni nowoczesnego zaplecza produkcyjno-remon-
towego. Chodzi głównie o budowę nowych obiektów 
przemysłowych wraz nowoczesnym zapleczem tech-
nologicznym umożliwiającym wytwarzanie urządzeń 
górniczych na rzecz JSW SA. – Bardzo się cieszę, że tak 

nowoczesna firma rozwija się w Suszcu. To szansa na 
miejsca pracy, ale też dowód na to, że w Polsce – i to 
właśnie u nas – będą rozwijały się nowe technologie – 
mówił Marian Pawlas, wójt Gminy Suszec.

Zespół Projektowy programu JZR Rozwój 
opracował koncepcję nowoczesnego kompleksu prze-
mysłowego. Przygotowano plan wyposażenia hal pro-
dukcyjnych w zautomatyzowane urządzenia produkcyj-
ne, a także zabudowę OZE (powstanie m.in. instalacja 
fotowoltaiczna, pompy ciepła, centralna wentylacja). 
Przeprowadzono już postępowanie przetargowe na 
realizację prac projektowo-budowlanych i wyłoniono 
Generalnego Wykonawcę – firmę Budimex S.A. Prace 
projektowe nowych obiektów budowlanych już się 
zakończyły, pozwolenie na budowę wkrótce się upra-
womocni. Ruszyły już pierwsze prace wyburzeniowe 
związane z likwidacją hal. Równolegle trwają prace ko-
misji przetargowych, związane z zakupem pierwszych 
maszyn i urządzeń, których nabycie jest konieczne, aby 
uruchomić produkcję. Prowadzone są również działa-
nia mające na celu przeprowadzenie postępowania 
przetargowego w zakresie pozyskania finansowania 
zewnętrznego na zakup maszyn i urządzeń, niezbęd-
nych do uruchomienia produkcji. Zgodnie z założe-
niami, pozwolenie na użytkowanie budynków spółka 
uzyska prawdopodobnie we wrześniu przyszłego roku. 
– Inwestycja JZR w Suszcu będzie pierwszą inwestycją 
na tym terenie, która ma szansę na skorzystanie z in-
strumentów oferowanych przez Ustawę o Wspieraniu 
Nowych Inwestycji. Zakłady, jako pierwszy inwestor, 
może stać magnesem przyciągającym kolejnych przed-
siębiorców – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes 
zarządu JSW SA.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe prowadzą tak-
że prace projektowe nad nowymi maszynami i urzą-
dzeniami, które wytwarzane będą w Suszcu. Spółka 
zaprezentowała już pierwsze zunifikowane urządze-
nia kompleksu odstawy, które przekazano do kopalni 
zespolonej na Ruch „Borynia”. Urządzenia stanowią 
kompleks podścianowy składający się z przenośnika 
zgrzebłowego podścianowego typu PPJZR-850, kru-
szarki urobku KUJZR-4z, urządzenia przekładkowego 
UPJZR-KP1200 oraz stacji zwrotnej linowej PTJZR-SZL1.

wk; źródło: JSW

Nowoczesne hale produkcyjne i więcej miejsc pracy
W Suszcu – na terenach po byłej kopalni 

„Krupiński” trwają intensywne prace związane 
z przygotowaniem terenu pod budowę nowocze-
snych hal produkcyjnych. Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe – spółka z Grupy Kapitałowej JSW 
– w ten sposób realizują program JZR Rozwój.

Inwestycja JZR to utworzenie na terenie byłej 
kopalni nowoczesnego zaplecza produkcyjno-re-
montowego. Chodzi głównie o budowę nowych 
obiektów przemysłowych wraz z nowoczesnym za-
pleczem technologicznym umożliwiającym wytwa-
rzanie urządzeń górniczych. Budowa hal produkcyj-
nych ruszy w lipcu przyszłego roku. – W tych halach 
będą produkowane najnowocześniejsze urządzenia 
górnicze, transportowe i sekcje obudowy zmechani-
zowanej do nowo budowanej kopalni „Bzie Dębina”. 
To pokazuje również, że nasz program dla górnictwa 
obejmuje nowe gałęzie rozwijającego się przemysłu 
– powiedział podczas odwiedzin na terenie byłej 
kopalni Adam Gawęda, sekretarz stanu w Minister-
stwie Energii. A wójt gminy Suszec, Marian Pawlas 
dodał: - To będzie zakład oparty o najnowszą myśl 
technologiczną, w pełni innowacyjny. Dzięki niemu 
Suszec będzie się rozwijał. Liczymy na to, że po-
wstanie tu mała Dolina Krzemowa, bo innowacje 
to przyszłość.

Koszt budowy nowych hal sięgnie 100 mln zł. 
Pieniądze na inwestycję pochodzą przede wszystkim 

z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która podniosła ka-
pitał zakładowy JZR o 60 mln zł. – Udało nam się 
przekonać zarząd JSW, abyśmy z firmy remontowej 
przekształcili się w producenta sprzętu. Jeszcze dwa 
lata temu na tym terenie zatrudnialiśmy 52 osoby, 
za dwa lata chcemy tu mieć ponad 280 pracowni-
ków – wyjaśniał Rafał Rychter, prezes zarządu JZR. 
Zatrudnienie to kluczowa kwestia dla mieszkańców. 
– Bardzo cieszymy się, że powstaną tu nowe miejsca 
pracy w nowoczesnej firmie, bo to jest najważniejsze 
dla naszej społeczności lokalnej – powiedziała radna 
Marcela Kanafek-Lewandowska.

Dziś cztery hale produkcyjne Zakładów mają 
5100 m2 powierzchni, wkrótce zostaną rozbudowane 

do 13 tys. m2. Generalnym wykonawcą inwestycji jest 
Budimex SA w formule „Projektuj i buduj”. – Ten teren 
zyskuje nowe życie. Produkowany tu sprzęt umożliwi 
wydobywanie w kopalni „Bzie Dębina” tego cenne-
go dla Unii Europejskiej surowca, jakim jest węgiel 
koksujący – powiedziała Izabela Kloc, posłanka do 
Parlamentu Europejskiego.

Inwestycja Jastrzębskich Zakładów Remontowych 
to jednak dopiero początek zmian zagospodarowania 
terenów po byłej kopalni „Krupiński” w Suszcu. W tym 
celu podpisano porozumienie pomiędzy gminą a Ka-
towicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, JSW Innowacje 
i Spółką Restrukturyzacji Kopalń.

wk; źródło: JSW
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Wójt Marian Pawlas mówił pozytywnie o inwestycji
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Politycy odwiedzili teren byłej kopalni
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Porozumienie podpisano 4 października br.
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Laury Przedsiębiorczości
Już po raz 11 najlepsi przedsiębiorcy powiatu 

pszczyńskiego otrzymali Laury Przedsiębiorczości. 
Statuetki trafiły do prężnie działających i dynamicz-
nie rozwijających się firm.

11. Gala Przedsiębiorczości, podczas której wrę-
czane zostały Złote Laury Przewodniczącego Rady 
Powiatu Pszczyńskiego oraz Starosty Pszczyńskiej dla 
najlepszych przedsiębiorców powiatu pszczyńskiego, 
odbyła się 27 września w sali lustrzanej pszczyńskiego 
zamku. W wydarzeniu wzięli udział nominowani i ich 
rodziny, laureaci poprzednich edycji, parlamentarzyści 
oraz samorządowcy i społecznicy.

Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego byłego sta-
rostę pszczyńskiego Józefa Tetlę, który był inicjatorem 
przyznawania nagród dla najlepszych przedsiębiorców 
naszego powiatu.

Uroczystość otworzyli starosta pszczyńska, Bar-
bara Bandoła oraz przewodniczący Rady Powiatu, 
Paweł Sadza. – Franczyza, outsourcing, startup, korpo-
racja, beneficjent, mikro i średnie przedsiębiorstwa to 
wszystko pojęcia ze współczesnego słownika języka 
polskiego, bowiem przedsiębiorczość weszła w naszą 
codzienność. A tak zwyczajnie po śląsku: dobra robota 
przedsiębiorców tej ziemi i dla tej ziemi to jest to, co nas 
tu dzisiaj przywiodło. Laury Przedsiębiorczości to wy-
jątkowe święto nas wszystkich – nie przedsiębiorców, 
nie samorządowców, to święto mieszkańców powiatu 
pszczyńskiego. Bo to wyniki wytężonej, ciężkiej pracy 
przedsiębiorców wpływają na dobrobyt mieszkańców 
tego powiatu – mówił Paweł Sadza, przewodniczący 
Rady Powiatu Pszczyńskiego.

- Świętujemy nieprzeciętne sukcesy naszych przed-
siębiorców, które spowodowały, że oni sami mają ra-
dość z tego, co robią i ludzie, którym dają pracę również 
mają z tego dużą satysfakcję – dodała starosta Barbara 
Bandoła.

Nagrodę w kategorii „Produkcja” otrzymała firma 
„Krystmar” Przetwórstwo Owoców, Warzyw i Pie-
czarek Krystyny Sieradzak z Rudziczki. – Najbardziej 
dziękuję swojej załodze, bez niej nie osiągnęlibyśmy 
tak wiele. Dziękuję także synowi Maciejowi, który zgo-
dził się przejąć część moich obowiązków – podkreślała 
Krystyna Sieradzak.

Złoty Laur w kategorii „Handel” kapituła przyznała 
Zakładowi Wędliniarskiemu MIR-MAX Penkala 
z Pielgrzymowic. Nagrodę odbierali bracia Mirosław 
i Grzegorz Penkalowie. – Dziękujemy rodzicom, którzy 
20 lat temu zdecydowali się na dywersyfikację działal-
ności rolniczej, dzięki czemu powstał zakład mięsny 
i agroturystyka. Dziękujemy pracownikom, którzy są 
największą wartością naszego zakładu – podkreślali.

Nagrodę w kategorii „Usługi” odebrała firma 
Tomasz Sobocik Fryzjerstwo z Pawłowic. – Dziękuję 
pracownikom, bo marka Tomasz Sobocik Fryzjerstwo 
to nie tylko ja, ale także moi pracownicy. 

Dziękuję za wsparcie żonie Justynie, która tak dziel-
nie znosiła moje wyjazdy. Kiedy odbierałem nominację 
do tej nagrody, byłem świeżo upieczonym mistrzem 
Polski. Dzisiaj stoję tu jako mistrz świata, zdobywca Pu-
charu Świata i powiat pszczyński ma w tym swój udział, 
ponieważ wsparł mój wyjazd. Serdecznie dziękuję za 
to, że stoję tutaj dzisiaj jako laureat tej nagrody, za to, 
że we mnie uwierzyliście i dopingowaliście mnie, że 
mogłem sławić powiat pszczyński na paryskich taflach 
mistrzostw świata – mówił Tomasz Sobocik.

Laur Specjalny kapituła przyznała Lokalnej Grupie 
Działania „Ziemia Pszczyńska”. – Nie byłoby tego wy-
różnienia, gdyby nie pracownicy naszego biura, którzy 
mrówczą pracą doprowadzili do tego, że pozyskaliśmy 
30 mln zł na wsparcie przedsiębiorców oraz inicjatywy 
prospołeczne – podkreślała Renata Dyrda, prezes za-
rządu LGD.

Od ośmiu lat Rada Powiatu Pszczyńskiego 
przyznaje medale „Za zasługi dla Powiatu Pszczyńskie-
go”. W tym roku przyznała medal braciom – Dawidowi 
i Szymonowi Godźkom z Suszca, których pasją są 
ewolucje akrobatyczne na rowerach. Długa lista ich 
sukcesów sprawia, że są szczególnymi ambasadorami 
powiatu pszczyńskiego, przyczyniając się do promocji 
powiatu na arenie międzynarodowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przyznał 
dodatkowe wyróżnienia dla młodych i dynamicz-
nych mikroprzedsiębiorstw, działających od ponad 36 
miesięcy, które środki na otwarcie działalności otrzy-
mały ze środków publicznych lub europejskich. Wy-
różnienia otrzymały: firma „Elektromax” Bogdana 
Adamczyka z Goczałkowic-Zdroju, która utrzymuje 
się na rynku nieprzerwanie od 10 lat od otrzymania 

dotacji przyznanej przez PUP oraz Szkółka Jeździecka 
„Hellada” Ewy Sojki z Suszca, która działa od pięciu 
lat po debiucie.

O oprawę muzyczną gali zadbały Joanna Gryz – 
nauczycielka Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
oraz podopieczne: Ewa Wrona i Maja Kitrasiewicz. 
Piosenki z repertuaru Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar 
wykonała w recitalu „Wymyśliłam pejzaż ten” Barbara 
Broda-Malon z zespołem.

Tegorocznych laureatów wybrała kapituła w skła-
dzie: Paweł Sadza (przewodniczący kapituły) – prze-
wodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Ban-
doła – starosta pszczyński, Grzegorz Wanot – członek 
Zarządu Powiatu, Waldemar Lipus – przewodniczący 
Komisji Finansów, Zdzisław Grygier – przewodniczący 
Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Michał Pudełko – przewodniczący Komisji Spraw Spo-
łecznych, Bernadeta Sojka-Jany – dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Pszczynie, Adam Malcharek 
– kierownik inspektoratu ZUS w Pszczynie oraz Janusz 
Kasza – prezes Centrum Przedsiębiorczości w Woli.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości 
oraz popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych 
przedsiębiorców w powiecie pszczyńskim. Nagrodzeni 
otrzymują statuetkę „Laur Przedsiębiorczości”, której au-
torem jest goczałkowicki plastyk, Stanisław Hochuł. Lau-
reatami konkursu są przedsiębiorcy, dla których celem są 
nie tylko sukcesy biznesowe, ale również działania mające 
na celu wspieranie i rozwój lokalnych społeczności oraz 
promocja powiatu w kraju i za granicą. W dotychczaso-
wych edycjach uhonorowanych zostało 40 firm mających 
swoją siedzibę w powiecie pszczyńskim.

wk; źródło: Powiat Pszczyński
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W gali wziął udział Dawid Godziek wraz z rodzicami

Zaproszenie dla przedsiębiorców
Zaproszenie dla przedsiębiorców prowadzą-

cych sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach 
gastronomicznych i placówkach handlowych na 
terenie Gminy Suszec

Urząd Gminy w Suszcu informuje, że w dniu 
18.11.2019 r. w godzinach 16:00 – 18:00 w Kawiarni 
„Cafe Gaudi” przy ul. Ogrodowej 22 w Suszcu (miesz-
cząca się w GOK-u) odbędzie się szkolenie w zakresie 
sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa. W związku z powyższym prosi 
się o umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu wszystkich 
sprzedawców napojów alkoholowych z danej placówki 
i lokalu. Koszty szkolenia pokrywa Urząd Gminy Suszec.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:
-  Podstawowe akty prawne
- Omówienie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

w zakresie:
- Sprzedaż alkoholu małoletnim (problem 
  dowodów tymczasowych)
- Sprzedaż alkoholu nietrzeźwym (problem
  braku alkomatów)
- Sprzedaż alkoholu na kredyt lub pod zastaw
- Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania
  napojów alkoholowych (definicja najbliższej
  okolicy i obręb sklepu)
- Reklama i promocja napojów alkoholowych
- Zasady dostarczania napojów alkoholowych
  do miejsc sprzedaży
- Obowiązkowe tabliczki

- Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych:

- Procedura ubiegania się o zezwolenie, ze
 zwróceniem uwagi na terminowość,
 kompletność składanych dokumentów, 

 obowiązki przedsiębiorców w zakresie 
  dokonywania opłat za zezwolenia oraz skutki
  naruszenia tych obowiązków
- Wniosek o wydanie zezwolenia

- Wygaśnięcie zezwolenia
- Przesłanki do cofnięcia zezwolenia:

- Kontrola punktów sprzedaży
- Zagrożenia związane z piciem alkoholu
- Problem uzależnienia, picia ryzykownego 
   i szkodliwego
- Problem FAS czyli konsekwencji picia alkoholu
  podczas ciąży
- Mity i fakty dotyczące spożywania alkoholu

- Asertywna odmowa:
- Dbanie o dobre imię lokalu
- Techniki odmawiania sprzedaży alkoholu
   osobom małoletnim i nietrzeźwym
- Problem agresywnego klienta UG Suszec
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,,Akcja Zima”  - wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania
Rejon Zakres Wykonawca (kontakt)

Rejon 1
Suszec I

ul. Akacjowa, Astrów, Brylantowa, Bukowa, Bursztynowa, Cegielniana, Diamentowa, Deszczowa, Garbarska, Jabłoniowa, Jodłowa, 
Klonowa, Lipowa, Miła, Modrzewiowa, Mokra, Narcyzów, Nowa, Ogrodowa (w tym dojazd do oczyszczalni ścieków), P. Godźka, Perłowa, 
Pszczyńska (boczna), Srebrna,  Stawowa, Szklarniowa, Słoneczna, Św. Jana (dojazd do GS), Tulipanów, Wielodroga (do p. Beczała), Wąska, 
Wiosenna, Złota, dojazd do Gwarusia

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 2
Suszec II

ul. Brzozowa (od # ul. Dolną do # z ul. Św. Jana), Błękitna, Cicha, odcinek boczny ul. Dolnej, Kolonia Podlesie, Kopcowa, Ks. R. Kulika, 
L. Witoszy,, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Okrężna, Polna, Pszczela, Skromna, Skryta, Szkolna (od parkingu przy ul. Szkolnej do ul. Kolonia 
Podlesie), Środkowa, Zagrodowa

Michał Baron 
Usługi w Zakresie Prac Ziemnych  

i Transportowych
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 3
Rudziczka

ul. A. Napieralskiego, Baraniok, Barwna, Drozdów, Kleszczowska, Kombatantów, Krucza, Kwiatowa, Łąkowa, Turkusowa, Pawia, 
Pogodna, Spółdzielcza, Strażacka, Szkolna (do # z ul. Piaskową), dojazd do oczyszczalni ścieków, Słowików, Tęczowa, Woszczycka 
(od torów w kierunku ul. Łąkowej), Wąska

Michał Baron 
Usługi w Zakresie Prac Ziemnych  

i Transportowych
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 4
Kobielice

ul. Borowa (do skrzyżowania z ul. Dworcową w Radostowicach), Dobra, Graniczna, dojazd do oczyszczalni ścieków, Kościelna, 
Krzywa, Księżycowa, Leśna, Pańska (od # z ul. Jana Pawła II do nr 16) i od # z ul. Równą do końca zabudowań), Pochyła, Rolna, 
Równa, Sołecka, Spacerowa, Sportowa, Stara Droga, Topolowa (od # z ul. Graniczną do nr 83), Wiejska, Zacisze, Zakątek, Zbożowa

PUH LIBKOP Liberka Józef
ul. Leśna 24, 43-211 Czarków

Rejon 5
Radostowice

ul. Bartnicza, Bażantów, Brzymowa, Czarkowska, Dębowa, Graniczna, Jemiołowa, Jesionowa, Kleparska, Kocankowa, Krzywa, 
Ks. Żydka, Ks. Popiełuszki, Łączna, Malinowa, Orzechowa, odcinki boczne ul. Pszczyńskiej, Sosnowa, Sporna (od # z ul. Porębską do 
nr 16), Spólnik, Stara Droga, Studzienka, Wrzosowa, Wysoka

Usługi Transportowo-Rolnicze  
Mirosław Kozik

ul. Łączna 15, 43-262 Radostowice

Rejon 6
Kryry

F. Klimy, Herbowa, Jasna, Kasztanowa, Krótka, Kręta, Nierad, Nierad-Parking, Owocowa, P. Garusa, Pocztowa, Rolnicza, Rolnicza - 
Parking, Skotnicza, Spokojna, Wielodroga (do p. Beczała), Wilcza, Wodna, dojazd do dworku Branickiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Rejon 7
Mizerów

ul. Boczna, Borki, Dworska, Folwarczna, Grobla, Grzybowa, Hetmaniok, Lipki (od # z ul. Wyzwolenia w kierunku PGR), Mały Dwór, 
Młyńska, Nadrzeczna, Nowowiejska, Potoczek, odc. boczny  ul. Potoczek, Prosta, Średni Dwór, Uczniowska

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,

43-180 Orzesze

Rejon 8
Place, parkingi

ul. Cmentarna, Klubowa, Ks. M. Jesionka, Piaskowa (dojazd do garaży), Św. Jana (od # z ul. Szkolną do # z ul. Cichą i odcinek boczny 
– łącznik pomiędzy placem Św. Jana a ul. Szkolną), parking przy probostwie, parking przy pomniku, parking przed kościołem, Plac 
Ks. Jesionka, Plac Św. Jana, parking przy ul. Klubowej, parkingi przy kaplicy cmentarnej, plac przy ul. Piaskowej, parkingi o plac przy 
GOK, parking przy Urzędzie Gminy, parking przy Ośrodku Zdrowia, parking przy ul. Piaskowej, parking przy ul. Szkolnej (Plac Odnowy), 
plac manewrowy przy OSP Suszec, plac przy ul. Piaskowej (rejon przystanku MZK)

Michał Baron 
Usługi w Zakresie Prac Ziemnych  

i Transportowych
ul. Ks. Barona 23, 43-267 Rudziczka

Rejon 9
 trasa MZK

Dolna (od # z ul. Pszczyńską do # z ul. Powstańców Śląskich), Królówka, Piaskowa (od # z ul. Dolną do # z ul. Brzozową), Poprzeczna, 
Szkolna (od # z ul. Św. Jana do # z ul. Piaskową i od # z ul. Św. Jana do parkingu przy ul. Szkolnej), ul Brzozowa (od # z ul. Piaskową 
do # z ul. Dolną)

MARBUD Marek Dobosiewicz
ul. J. Poniatowskiego 6,

43-180 Orzesze

Rejon 10
Chodniki

Chodniki przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych: ul. Jana Pawła II w Kobielicach, ul. Porębskiej w Radostowicach, ul. Dworcowa w Radostowicach, ul. Baranowicka 
w Suszcu, ul. Branica w Suszcu, ul. Św. Jana w Suszcu, ul. Stacyjna w Suszcu, ul. Zgońska w Suszcu, ul. Dolna w Suszcu, od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich 
w kierunku skrzyżowania z ul. Królówka i ul. Zgońską w Suszcu, ul. Powstańców Śląskich w Suszcu, ul. Na Grabówki w Suszcu, ul. Piaskowa w Suszcu, od skrzyżowania 
z ul. Pszczyńską w kierunku skrzyżowania ul. Brzozową, ul. Ks. Józefa Barona w Rudziczce, ul. Woszczycka w Rudziczka, od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do torów, 
ul. Mleczna w Mizerowie, ul. Lipki w Mizerowie, od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w kierunku skrzyżowania z ul. Wodzisławską, a także chodników w ciągu dróg 
wojewódzkich nie zostało przekazane Gminie Suszec w związku z czym zadanie to będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w razie uwag do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników wymienionych w niżej przedstawionej tabeli 
w pierwszej kolejności należy kontaktować się z koordynatorem „Akcji Zima” tj.: PANEM ADAMEM ORSZULIKIEM pod numerem telefonu: 693-204-203.

ZUS: niższy podatek, wyższe świadczenie
Uwaga emeryci i renciści: od października 

zmieniła się stawka podatku dochodowego dla 
osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym 
idzie zmieniła się również miesięczna zaliczka na 
podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od 
kilku do kilkudziesięciu złotych.

Z 1 października stawka podatku dochodowego 
dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł 
rocznie zmniejsza się z 18 do 17 proc. Z obniżonej 
stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają 

podatek dochodowy na ogólnych zasadach czyli, 
także emeryci i renciści. Zmiany w wysokości progu 
podatkowego, a tym samym zmiany w wysokości 
świadczenia netto świadczeniobiorcy ZUS odczu-
ją już w świadczeniu wypłaconym za październik. 
Świadczenie będzie wyższe od kilku do kilkudzie-
sięciu złotych miesięcznie, a co za tym idzie od kil-
kudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. 

Dzięki obniżeniu stawki podatkowej osoby 
otrzymujące najniższe gwarantowane przez pań-
stwo świadczenie tj. 1,1 tys. zł brutto (935 zł netto) 

zyskają „na czysto” 8 zł, gdyż ich świadczenie netto 
wzrośnie do 943 zł. Zakład automatycznie będzie 
stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich swoich 
klientów z dochodem do 85.528 zł. 

Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie 
natomiast wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 
9 miesięcy ze stawką 18 proc. i 3 miesiące ze stawką 
17 proc. Klienci Zakładu mogą składać wnioski o roz-
liczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyska-
nych w okresie od października do grudnia.

wk; źródło: ZUS

Usuwanie folii rolniczych
Wójt Gminy Suszec informuje, że Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ogłosił nabór wniosków w ramach programu 
priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Program przewiduje dofinansowanie w formie do-
tacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjen-
tami programu są jednostki samorządu terytorialnego, 
a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze 
odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pocho-
dzących z działalności rolniczej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie 
koszty transportu ze wskazanych przez Gminę miejsc 
do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz 
koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów:

- z folii rolniczych,
- z siatki i sznurka do owijania balotów,
- opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu 

Gminy Suszec, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. 
Wnioski są dostępne w urzędzie gminy i na stronie 

internetowej www.suszec.pl w zakładce Informacje/ 
Zasady Gospodarki Odpadami Komunalnymi/Program: 

,,Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów z działalności 
rolniczej”.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznacz-
ne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% 
kosztów usuwania foli rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nie-
otrzymania przez Gminę Suszec dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych od-
padów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie 
nie będzie realizowane.

UG Suszec
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Smogowi liderzy – ranking polskich miast
Polski Alarm Smogowy podsumował wyniki 

pomiarów jakości powietrza Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska za ostatni rok. Tym 
razem liderem pod względem stężeń rakotwór-
czego benzo(a)pirenu jest Nowy Targ w woj. ma-
łopolskim (1800 % normy). W Pszczynie z kolei 
wystąpiło najwięcej dni, kiedy stężenia pyłu PM10 
przekroczyły normy – mieszkańcy tej miejscowo-
ści oddychali zanieczyszczonym powietrzem aż 
przez jedną trzecią roku*.

Z opublikowanego rankingu wynika interesujący 
wiosek: w Polsce najbardziej zanieczyszczone są miasta 
małe i średniej wielkości. W minionym roku niechlub-
nym rekordzistą jest Pszczyna – miasto o największej 
liczbie dni z powietrzem przekraczającym dopuszczal-
ne normy. W tym mieście liczba dni smogowych była 
prawie czterokrotnie większa od dopuszczalnej. Zaraz 
za Pszczyną, uplasował się Rybnik i Wodzisław Śląski, 
gdzie dni smogowych było po 110 (przy dopuszczal-
nych przez prawo 35). Niewielki Godów (1922 miesz-
kańców) ma powietrze o wyższym średniorocznym 
stężeniu pyłów PM10 niż uznawany za stolicę polskiego 
smogu Kraków czy stolica Śląska, Katowice.

Jednak wysokie stężenia pyłów w okresie 
grzewczym to niejedyny problem polskiego powie-
trza. W naszym kraju występują również najwyższe 
stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu spośród 
wszystkich państw unijnych. Rekordowy Nowy Targ 
przekracza dopuszczalną normę tej rakotwórczej 
substancji aż o 1800%! Nie lepiej jest w pozostałych 
miejscowościach: na drugim i trzecim miejscu znaj-
dują się małopolska Sucha Beskidzka oraz Rybnik ze 
stężeniem 13-krotnie przekraczającym dopuszczalną 
normę. W Żywcu znajdującym się na 14 pozycji war-
tości BaP stanowią 800% normy.

Polski Alarm Smogowy przeliczył stężenia wdy-
chanego benzo(a)pirenu na ekwiwalent palonych pa-
pierosów. I tak mieszkańcy Nowego Targu „wypalają” 
w ten sposób aż 22 „papierosy” dziennie! Mieszkańcy 
Zakopanego i odwiedzający miasto turyści – 10 „pa-
pierosów” na dobę.

Dramatyczna sytuacja w małych i średnich 
miejscowościach wynika ze spalania węgla i drew-
na w „kopciuchach”, które są podstawowym źródłem 

ciepła w ponad czterech milionach polskich domów. 
To właśnie emisja z ogrzewania gospodarstw do-
mowych odpowiada za około połowę emitowa-
nych w Polsce pyłów PM10 i aż 84% rakotwórczego 
benzo[a]pirenu. Dlatego też wdrożenie sprawnego 
programu dopłat do wymiany „kopciuchów” powin-
no stanowić podstawowe antysmogowe działanie 
rządu. Niestety, Program Czyste Powietrze, który 
oferuje tego typu dopłaty, nie działa jak należy. Od 
uruchomienia programu we wrześniu 2018 roku 
podpisano jedynie 35 000 umów na wymianę ko-
tłów, realizując około 1 % celu. Rząd musi również 
pilnie uruchomić wsparcie do wymiany kopciuchów 
w domach wielorodzinnych – obecnie mieszkańcy 
kamienic nie mogą skorzystać z dotacji na wymianę 
ogrzewania, a w wielu miejscowościach z czołówki 
rankingu znaczna ilość „kopciuchów” znajduje się 
właśnie w domach wielorodzinnych.

- Jakość powietrza w naszym kraju podczas se-
zonu grzewczego jest wciąż dramatyczna – mówi 
Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. 
– Niestety, taka sytuacja jest powszechna nie tylko 
w dziesiątkach polskich miast i miasteczek, w których 
mierzona jest jakość powietrza, ale również w ty-
siącach tych, gdzie nie ma stacji pomiarowej. Nasz 
ranking nie służy temu by piętnować „rekordzistów” 
ponieważ jesteśmy przekonani, że podobnych miej-
scowości jest w Polsce tysiące, z tą tylko różnicą, że 
nikt nie mierzy tam jakości powietrza. – dodaje.

Miasta o najwyższym średniorocznym stężeniu 
rakotwórczego benzo[a]pirenu w 2018 r. (wartość 
w ng/m3), norma: 1 ng/m3

1. Nowy Targ 18 (22 papierosy/dzień)
2. Sucha Beskidzka 13 (16 papierosów/dzień)
3. Rybnik 13 (16 papierosów/dzień)
4. Nowa Ruda 11 (13 papierosów/dzień)
5. Nowy Sącz 10 (12 papierosów/dzień)
6. Tuchów 10 (12 papierosów/dzień
7. Wschowa 10 (12 papierosów/dzień)
8. Zdzieszowice 10 (12 papierosy/dzień)
9. Godów 9 (11 papierosów/dzień)
10. Pszczyna 9 (11 papierosów/dzień)
11. Sulęcin 9 (11 papierosów/dzień)
12. Zakopane 8 (10 papierosów/dzień)

13. Oświęcim 8 (10 papierosów/dzień)
14. Żywiec 8 (10 papierosów/dzień)

Miasta o najwyższym średniorocznym stę-
żeniu pyłów PM10 w 2018 r. (wartość w ug/m3), 
norma: 40 ug/m3

1. Pszczyna - 55
2. Rybnik - 51
3. Myszków - 49
4,. Wodzisław Śląski - 48
5. Nowy Targ - 47
6. Żywiec - 47
7. Godów - 46
8. Zabrze - 45
9. Żory - 45
10. Oświęcim - 44
11. Sucha Beskidzka - 44
12. Lubań - 44
13. Katowice - 43,5 (średnia ze stacji)
14. Nowa Ruda - 43
15. Kraków - 42,3 (średnia ze stacji)

Miasta o najwyższej liczbie dni z powietrzem 
przekraczającym dopuszczalną normę średnio-
rocznym stężeniu pyłów PM10 w 2018 r.

Dopuszczalna liczba dni - 35
1. Pszczyna - 125
2. Rybnik - 110
3. Wodzisław Śląski - 110
4. Nowa Ruda - 107
5. Nowy Targ - 106
6. Myszków - 105
7. Zabrze - 103
8. Sucha Beskidzka - 101
9. Kraków - 96 (średnia ze stacji)
10. Żory - 94
11. Godów - 94
12. Katowice - 93 (średnia ze stacji)
13. Gliwice - 92
14. Lubań - 92
15. Oświęcim - 91
*Informacje o jakości powietrza w polskich 

miastach odnoszą się tylko do tych miejscowości, 
w których znajdują się stacje pomiarowe GIOŚ.

wk; źródło: mat. prasowe

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

7 dni (25.09-1.10.2019) trwało spotkanie 
uczniów Szkoły Podstawowej w Suszcu z kole-
gami z niemieckiej szkoły w Nortorf. W tym cza-
sie realizowano wspólny program w Suszcu oraz 
podczas wycieczek. 

Uczestnicy wymiany zwiedzili Pszczynę, 
Wieliczkę, Kraków i Bielsko-Białą. Wyjechali też koleją 
gondolową na Szyndzielnię, skąd przeszli do schro-
niska na Klimczoku. W szkole wspólnie uczestniczy-
li w warsztatach tanecznych oraz lekcjach, a także 
poznawali się w czasie zabaw integracyjnych i gier 
terenowych. 

Na zakończenie odbyło się pożegnalne spotka-
nie z udziałem rodziców, dyrekcji szkoły oraz wójta 
Gminy Suszec Mariana Pawlasa. Suszeccy ucznio-
wie razem z niemieckimi kolegami zaprezentowali 
poloneza, tańce śląskie i belgijkę.

Wymianę młodzieży zorganizowały Alicja 
Pastuszka-Koczar i Aleksandra Kuzia-Gottwald, 
a ze strony niemieckiej opiekę nad uczniami sprawo-
wały: Alla Pufahl oraz Elke Briesemeister.

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Nie-
miecką Współpracę Młodzieży.

Organizatorzy wymiany składają serdeczne 
podziękowania panu Romanowi Slaczałkowi za 
ufundowanie upominków dla gości z Niemiec oraz 
Gminie Suszec i Starostwu Powiatowemu w Pszczynie 
za gadżety promocyjne.

A. Kuzia-Gottwald
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Młodzież podczas jednej z wycieczek
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Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, 

to ogólnopolska kampania edukacyjno-informa-
cyjna na temat zagrożeń związanych z możliwo-
ścią powstania pożarów w mieszkaniach lub do-
mach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem 
węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju 

w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do 
nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. 
W tym samym okresie odnotowywany jest także 
wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „ci-
chym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma 
smaku, ani zapachu. Kampania jest skierowana do 
społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do 
seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą in-
westycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi 
w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. 
Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, 
informacji i promocji. 

Celem głównym kampanii jest zmniejsze-
nie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla 
w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. 
Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu 
wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem 
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagro-
żeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia 
właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania 
służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie 
odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą 
zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu 
i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jedno-
rodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom 
i zarządcom budynków obowiązku okresowego do-
konywania przeglądów i czyszczenie przewodów ko-
minowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii
Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach 

powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy 
zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz 
dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się 
najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie 
największa liczba osób, a ofiarami pożarów są naj-
częściej ich sprawcy.

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest 
on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku wę-
gla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania 
pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach miesz-
kalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia 
grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem 
opałowym.

Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe 
okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów komi-
nowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalo-
wanie czujek dymu i tlenku węgla.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o obo-
wiązku właściwego utrzymania stanu technicznego 
czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę bate-
rii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc 
w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich 
baterii.

Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na 
fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu 
technicznego przewodów wentylacyjnych i komi-
nowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak nie-
bezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas pro-
cesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. 
Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powie-
trza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że 
tlenek węgla jest:

- bezwonny,
- bezbarwny,
- pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, po-

przez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie 
(czerwonych krwinkach), powodując przy długo-
trwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem 
węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach miesz-
kalnych jest niesprawność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie 
może wynikać z:

- nieszczelności,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniejącego systemu wenty-

lacji do standardów szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi 
na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), 
w obiektach, w których odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spali-
nowych:

- cztery razy w roku w domach opalanych pali-
wem stałym (np. węglem, drewnem),

- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem 
ciekłym i gazowym,

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczysz-
czenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców blo-
ków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do 
okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i wentyla-
cyjnych).

RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
- Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność 

i wykonuj przeglądy techniczne przewodów komi-
nowych.

- Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, 
zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzew-
czych.

- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyj-
nych.

- W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź 
poprawność działania wentylacji, nowe okna są 
najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i za-
wroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przy-
spieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, 
że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz po-
mieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij 
porady lekarskiej.

wk; źródło: KG PSP

NUMER 11 (304)

GOPS w Suszcu pomoże w okresie zimowym

Apel: dbajmy o swoje  posesje!

Pierwsze jesienne przymrozki oraz zbliżają-
cy się okres zimowy skłaniają nas do zwrócenia 
szczególnej uwagi na problem zagrożenia dla 
zdrowia, a nawet życia niektórych mieszkańców 
naszej Gminy.

Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
najbardziej dotykają bezdomnych, jednak nie mo-
żemy zapominać o osobach samotnych, starszych, 

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy 
oraz bezpieczeństwo pożarowe, proszę właścicieli 
nieruchomości, którzy nie widzą potrzeby wyka-
szania traw na działkach niezabudowanych o ich 
systematyczne wykaszanie. 

Zachwaszczone i zaniedbane działki  przyczy-
niają się do zwiększania zagrożenia pożarowego, 
stają się również siedliskiem chwastów, szkodników 

chorych czy niepełnosprawnych, które własnymi 
staraniami nie radzą sobie z problemami.

Gminny Ośrodek Pomoc y Społecznej 
w Suszcu, w związku ze zbliżającym się sezo-
nem zimowym 2019/2020 zwraca się z prośbą 
do mieszkańców naszej Gminy, żeby zwrócili 
uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsia-
dów – w szczególności właśnie na osoby starsze, 
samotne, chore, niepełnosprawne, bezdomne, 

i chorób, powodując jednocześnie uciążliwości dla 
działek sąsiednich. Zaniechanie wykonywania za-
biegów agrotechnicznych oraz stosowania metod 
zwalczania chwastów doprowadza do nadmiernego 
zarastania działek oraz zwiększenia się ilości szko-
dników, bądź czynników chorobotwórczych, które 
mogą potencjalnie zagrażać uprawom na gruntach 
sąsiednich. 

Narażony na uciążliwości sąsiad  może wystąpić 

niezaradne życiowo, które narażone są na różne 
niebezpieczeństwa związane z okresem zimowym 
i mogą wymagać pomocy. 

W razie potrzeby prosimy o kontakt osobi-
sty lub telefoniczny na nr telefonu GOPS Suszec 
32 449 30 83 lub 691 121 126.

Pomoc uzyskać można również dzwoniąc na 
numer interwencyjny oraz numery alarmowe. 

GOPS w Suszcu

na drogę postępowania cywilnego, zgodnie z art. 144 
ustawy z dnia 23.04.1964 r.  Kodeksu Cywilnego, który 
mówi, że właściciel nieruchomości powinien przy 
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od 
działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomo-
ści sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych.                                                            

Wójt Gminy Suszec
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11 listopada… Jak zdefiniować wolność?

10. Jubileuszowa Suszecka Jesień Kulturalna!

Wolność. Niezawisłość. Niepodległość. Tyle 
razy słyszeliśmy te wyrazy. Docierały one do 
naszych uszu w wielu rozmaitych sytuacjach. 
„Jesteśmy wolnym narodem”, „Jestem wolnym 
człowiekiem”, „To tylko moja decyzja i mój wybór” 
– podobne słowa wielokrotnie padały z ust nie-
jednego z nas. Jednakże, co ów „czczony” wyraz 
właściwie znaczy? Czy należy go rozumieć w jeden 
ustalony sposób, czy może każdy interpretuje 
go inaczej? 

Owszem, z pewnością dla różnych ludzi pod po-
jęciem wolności kryje się coś innego, coś, co zależy 
od indywidualnych doświadczeń danej osoby oraz 
czasów, w których przypadło jej żyć na tym świecie. 
Również ja, piętnastolatka z dwudziestego pierwsze-
go wieku rozumiem to słowo na swój własny sposób. 
Co takiego ono dla mnie oznacza? Ja uznaję wolność 
za warunek godnego życia każdego stworzenia, za 
podstawę ludzkiego rozwoju, ale też za swoistego ro-
dzaju „siłę”, która odróżnia człowieka od innych istot 
żywych. Żeby dokładnie wyjaśnić, na czym polega 
moja interpretacja wspomnianego wyrazu, posłużę 
się pewnymi przykładami pochodzącymi z literatury, 
sztuki filmowej oraz życia codziennego, z którymi 
większość z nas zapewne się spotkała.

Zacznijmy od tego, że żadne żywe stworzenie 
– jeśli jest zniewolone – nie jest w stanie zaspokoić 
swojej naturalnej, niższej potrzeby bezpieczeństwa. 
Zapewne każdy, komu udało się w dzieciństwie 
schwytać latającego nad kwiatami motyla, usłyszał, 
aby prędko wypuścić go na wolność – dlaczego? 
Otóż, jak nietrudno się domyślić, zwierzę, które nie 
pozostaje pod niczyją kontrolą, czuje się pewnie, 
swobodnie oraz komfortowo – samo może się za-
troszczyć o swoje potrzeby, dostosowuje się tylko 
do swoich indywidualnych wymagań, działa jedy-
nie pod wpływem instynktu. Dobrym przykładem 
może być lew sawannowy, który, jeżeli przebywa 
na wolności, samodzielnie poluje oraz pełni funkcję 
przywódcy stada. 

W przypadku człowieka, istoty bardziej rozwi-
niętej intelektualnie, sprawa wygląda tak samo: jeśli 
ktoś (lub coś) próbuje nim kierować, ten buntuje się 
przeciwko takiej zależności. Nie trzeba daleko szukać, 
aby odnaleźć dowód ludzkiej „niepokory” – wystarczy 
spojrzeć na karty historii chrześcijan oraz samej Pol-
ski. Nasz naród, mimo wielu kryzysów, stawiał opór 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza 
wielbicieli kultury na jubileuszową 10. SUSZECKĄ 
JESIEŃ KULTURALNĄ!

Tegoroczną Suszecką Jesień Kulturalną zainau-
guruje Turniej Zespołów Ludowych im. M. Cieśli 
„Jak ze Susca powandruje”, który odbędzie się po 
raz XVI. Na Turniej zapraszamy 3 listopada o godz. 
15:00. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest 
tematyka kultury regionalnej. Wstęp wolny.

Jak co roku zapraszamy także na prapremierę 
spektaklu Amatorskiego Zespołu Teatralnego 
działającego przy suszeckim Kole Związku Gór-
nośląskiego pt. „Kawaler z odzysku”, która odbę-
dzie się 10 listopada o godz. 15:00 i 18:00 oraz na 
premierę w dniu 11 listopada o godz. 18:00. Spek-
takl autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława 
Musiolika. Zapraszamy tym bardziej, że Amatorski 
Zespół Teatralny świętuje 20-lecie swojego istnienia. 
Bilety w cenie 10 zł można nabyć w sekretariacie 
GOK-u w Suszcu lub na portalu biletyna.pl

W kolejny weekend zapraszamy Państwa na 
niezwykły wieczór – Wieczór Wolności, który odbę-
dzie się 24 listopada o godz. 18:00. Podczas wieczo-
ru wręczymy nagrody laureatom ogólnopolskiego 

i wytrwale walczył przez 123 lata zaborów, podczas 
hitlerowskiej okupacji oraz w czasach komunizmu, 
podporządkowania ZSRR po to, aby uzyskać suwe-
renność, móc bez strachu przed aresztowaniem czy 
torturami wyrażać swoją opinię, decydować o wła-
snych sprawach i interesach, pielęgnować długie 
tradycje, wyznawać wiarę, troszczyć o swój dobytek 
kulturowy, po prostu żyć godnie (lub, jak określiliby-
śmy to dzisiaj, „żyć jak ludzie”).

Wielu Polaków poświęciło swoje zdrowie i życie, 
zostawiło majątki, rodziny, porzuciło plany dla tejże 
idei – należeli do nich m. in. Rudy, Alek i Zośka (opisa-
ni w „Kamieniach na szaniec” Aleksandra Kamińskie-
go), a także fikcyjny bohater filmu Andrzeja Wajdy 
pt. „Katyń”, rotmistrz Andrzej, który w imię honoru 
oraz służby walczącej ojczyźnie opuścił żonę Annę 
i córkę Weronikę, a następnie zginął w lesie katyńskim 
w kwietniu 1940 roku z rąk Sowietów (wolał przelać 
krew, aniżeli zdradzić swych rodaków). To właśnie 
dzięki takim szlachetnym, godnym czci i wielkiego 
szacunku postaciom udało się osiągnąć zamierzo-
ny cel, gdyż, jak wiadomo, mieszkamy dziś w bez-
piecznym kraju, gdzie członkowie społeczeństwa 
mogą bez obaw kształcić się i uczestniczyć w życiu 
publicznym, nie martwiąc się o to, że wygłoszenie 
określonych poglądów skończy się dla nich śmiercią. 
Jesteśmy więc obywatelami niepodległego państwa, 
którego wolność może być „fundamentem” do roz-
woju innego rodzaju wolności – wolności osobistej. 

Najpierw zadajmy sobie pytanie: czym właściwie 
jest ta wolność osobista? Jest to jeden z naszych przy-
wilejów, który pozwala nam podejmować decyzje 
o nas samych w różnych, nawet tych najprostszych 
sytuacjach – przecież nie ma osoby, która nie czuje 
się wygodnie, gdy samodzielnie może wybrać i zjeść 
na śniadanie to, na co ma ochotę. Ponadto każdy 
człowiek, jeśli żadna sfera jego życia nie jest zagro-
żona ani kontrolowana, ma możliwość „wykorzysta-
nia” swej wolności osobistej w celu samorealizacji; 
może poszerzać swoją wiedzę, spełniać się zawodo-
wo oraz prywatnie, zdobywać nowe doświadczenia, 
odkrywać własne pasje i uzdolnienia (a jednocześnie 
hobby), aktywnie działać na rzecz społeczeństwa, na 
rzecz innych ludzi. Idealnym wręcz przykładem na to 
może być istnienie kół zainteresowań, wolontariatu 
oraz stowarzyszeń charytatywnych w placówkach 
oświatowych, gdzie młode pokolenie edukuje się 
i przygotowuje do dorosłego życia, a także klubów 

konkursu „Moje Podróże Małe i Duże”. Wieczór Wol-
ności, będzie stanowić wyraz podziękowania dla 
firm, liderów społecznych, mieszkańców za współ-
pracę i okazane wsparcie na rzecz propagowania 
działań kulturalno-społecznych w naszej gminie. 
O ucztę muzyczną zadba zespół MÓW. Wstęp 
wolny. 

W związku z przypadającymi w tym roku ob-
chodami 100-lecia Powstań Śląski zapraszamy na 
wzruszający monodram „Mianujom mie Hanka” 
Teatru Korez. Wystąpi Grażyna Bułka, reżyseruje 
Mirosław Neinert. Monodram oparty na tekście Aloj-
zego Lyski – „Opowieść górnośląska”. Po spektaklu 
zapraszamy do wspólnej dyskusji z gośćmi: Alojzym 
Lysko, dr Krystianem Węgrzynkiem i Grzegorzem 
Franki. Spektakl odbędzie się 29 listopada o godz. 
18:00. Bilety w cenie 30 zł można nabyć w sekreta-
riacie GOK-u w Suszcu lub na portalu biletyna.pl.

W ramach realizowanego KURSU NA SZTUKĘ 
zapraszamy do udziału w Wieczorze z muzyką 
rozrywkową. Będzie to nie lada okazja dla osób 
50+, aby wziąć udział we wspólnej zabawie an-
drzejkowej. Wieczór odbędzie się 30 listopada, 
rozpoczęcie się o godz. 17:00. Wydarzenie ma 
charakter otwarty, zachęcamy do przyniesienia 

tematycznych, domów opieki, szkół muzycznych, 
tanecznych, sportowych itd. Fakt ten jednoznacznie 
wskazuje na to, że gdyby nie nasza wolność osobista, 
nie bylibyśmy w stanie rozwijać swojego intelektu, 
uczyć się określonych wzorców zachowań, nawyków, 
zwyczajów, poznawać otaczającego świata i praw 
nim rządzących, a także kształtować własnych poglą-
dów oraz wyrażać myśli, z czym związany jest jeszcze 
jeden, bardzo specyficzny typ wolności, który można 
by zdefiniować jako „moc człowieka”.

Jak wiadomo, siłę dzieli się na fizyczną oraz 
psychiczną. Do tego drugiego rodzaju mogliby-
śmy zaliczyć wspomnianą niezależność, której nie 
posiada żadne zwierzę ani roślina – jedynie istota 
rozumna. Ona bowiem jako jedyna ma zdolność 
wyznawania określonych, przyjętych przez siebie 
wartości, obrony własnych przekonań i ustosunko-
wywania się do poglądów innych. Nie wszyscy jed-
nak, wbrew pozorom, potrafią w pełni wykorzysty-
wać tę umiejętność – dziś tyle słyszy się w mediach 
o uległości (zwłaszcza wśród nastolatków), chęci 
zaimponowania, podleganiu czyjemuś słowu… Wła-
śnie w tym momencie nasuwa się pytanie: „I gdzie 
tutaj wolność?”. Wolność od podporządkowania cu-
dzym osądom o rzeczywistości, wolność od niepo-
żądanych wpływów innych, wolność, siła, to znaczy 
umacnianie swojej wiary w dane wartości i wierność 
wyznawanym przez siebie zasadom – każdy jest 
w stanie korzystać z tej niezależności, jednak robią 
to tylko ci, dla których nie liczy się sława czy uznanie 
przez pewne grupy społeczne. Ów rodzaj wolności 
osiąga jedynie ten, kto obiera własne cele i konse-
kwentnie do nich dąży, tak jak przed laty opisani 
bohaterowie, „ojcowie niepodległości” wytrwale 
walczyli dla niezawisłości ojczyzny – dla podstawy, 
bez której żaden rodzaj ludzkiej wolności nie byłby 
w stanie istnieć. 

Na zakończenie, „uwieńczenie” mojego wy-
wodu, mogłabym powiedzieć: „Wolność rodzi wol-
ność”. Niepodległość narodu, tak często kojarzona 
z biało-czerwoną flagą i orłem w złotej koronie to 
również nasza wolność osobista: wolność wyboru 
i rozwoju, brama do stawania się lepszym, bardziej 
wartościowym człowiekiem świadomym wagi swoich 
przekonań i tożsamości. 

Tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli pojąć 
ją w tak dogłębny sposób…

Oliwia Skaźnik

smakołyków, którymi będzie można poczęstować 
pozostałych uczestników. Należy odebrać bezpłat-
ne wejściówki w sekretariacie GOKu lub na portalu 
biletyna.pl

Jubileuszową Jesień Kulturalną zakończy-
my spektaklem Bajka na Niepogodę, takiej bajki 
jeszcze nie widzieliście! „Bajka na Niepogodę" 
to spektakl dla dzieci przygotowany z inicjaty-
wy i z udziałem samorządowców z powiatu psz-
czyńskiego. Wszystko po to, by zebrać pieniądze 
na zakup specjalistycznego sprzętu dla Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie – głowicy do ultraso-
nografu wykorzystywanego na oddziale neona-
tologicznym. Spektakl odbędzie się 1 grudnia 
o godz. 17:00. Bilety-cegiełki na to wydarzenie 
można kupić w cenie 10 zł w sekretariacie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Suszcu. Całkowity dochód 
z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup 
sprzętu. 

Wszystkie imprezy odbędą się w sali GOK 
w Suszcu. Bilety można zakupić w sekretariacie GOK 
od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 
18:00 lub na portalu bieltyna.pl. Kontakt: 32 212 44 91 
wew. 23, kasia@kulturasuszec.pl.

wk
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Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

7 grudnia 2019, godz. 16:00 i 19:30
cena: 60, 70, 80 zł, sala widowiskowa GOK w Suszcu

AKTYWNY
SENIOR
AKTYWNY
SENIOR Jesteś seniorem? Nie musisz siedzieć w kapciach przed telewizorem!

Spędź z nami aktywnie czas, bądź po prostu przyjdź i napij się z nami kawy / herbaty.
Zajęcia odbywają się w każdym sołectwie naszej Gminy.
Każdorazowo spotkania rozpoczynają się o godz. 10:00.

Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE.

MIEJSCA I NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ:

Remizo-Świetlica w Kryrach:
18.12

Remizo-Świetlica w Mizerowie:
19.11, 11.12

pomieszczenie Rady Sołeckiej
w Kobielicach 
(przy Szkole Podstawowej):
21.11, 12.12

salki przy kościele w Radostowicach:
14.11, 05.12

Remizo-Świetlica w Rudziczce:
13.11, 04.12

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu:
19.12

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Niedziela
z Bajką

Niedziela
z Bajką

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

Reżyseria i scenariusz:

Muzyka:
Występują:

Karina Abrahamczyk-Zator
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
Jarosław Hanik
Karina Abrahamczyk-Zator
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Bilety dostępne na portalu

24.11.2019, godz. 18:00
Wieczór Wolności z zespołem MÓW
Wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego 
konkursu „Moje Podróże Małe i Duże”. 
Wernisaż wystawy. 
Koncert zespołu MÓW.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

29.11.2019, godz. 18:00
Monodram Teatru Korez 
„Mianujom mie Hanka”
Wystąpi Grażyna Bułka, reżyseruje Mirosław Neinert. 
Monodram oparty na tekście Alojzego Lysko – 
„Opowieść górnośląska”.
Po spektaklu zapraszamy do wspólnej dyskusji 
z gośćmi: Alojzym Lysko, dr Krystianem Węgrzynkiem
i Grzegorzem Franki.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 30 zł

30.11.2019, godz. 17:00
Wieczór z muzyką rozrywkową
dla osób 50+
sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

1.12.2019, godz. 17:00
Bajka na Niepogodę
Samorządowcy-Dzieciom, czyli spektakl 
charytatywny dla dzieci z udziałem 
Samorządowców Powiatu Pszczyńskiego

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł 
(dostępne wyłącznie w sekretariacie GOK-u)

JUBILEUSZOWA

SUSZECKA JESIEŃ

KULTURALNA10 03.11-01.12.2019

3.11.2019,  godz. 15:00
XVI Turniej Zespołów Ludowych
im. M. Cieśli 
„Jak ze Susca powandruje”
sala widowiskowa GOK w Suszcu, wstęp wolny

10.11.2019, godz. 18:00
Prapremiera spektaklu 
„Kawaler z odzysku”
autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława 
Musiolika w wykonaniu Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku 
Górnośląskiego w Suszcu.

Jubileusz 20-lecia istnienia Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku 
Górnośląskiego w Suszcu.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł
 

11.11.2019, godz. 18:00
Premiera spektaklu 
„Kawaler z odzysku”
autorstwa Moniki Panfil, w reżyserii Bogusława 
Musiolika w wykonaniu Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku
Górnośląskiego w Suszcu.

Jubileusz 20-lecia istnienia Amatorskiego Zespołu 
Teatralnego działającego przy Kole Związku 
Górnośląskiego w Suszcu.

sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 10 zł



Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Zespół

WIECZÓR  WOLNOŚCI
Wernisaż ogólnopolskiej wystawy
„Moje Podróże Małe i Duże 2019” 
24.11.2019, godz. 18:00, sala GOK, wstęp wolny

PROJEKT
LIDER
PROJEKT
LIDER

Kontakt: tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

ZDOBĄDŹ ŚRODKI NA 
REALIZACJĘ SWOJEGO
POMYSŁU!

Wszystkie spotkania i warsztaty 
są bezpłatne i prowadzone przez 
specjalistów oraz praktyków.

DZIAŁASZ NA RZECZ SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI?
AKTYWNIE ROBISZ COŚ DLA INNYCH?

WEŹ UDZIAŁ 
W CYKLU SPOTKAŃ
I WARSZTATÓW:
- odkryj swoje zasoby i talenty,
- rozwiń pozytywną energię
   do działania,
- naucz się jak działać 
   profesjonalnie i skutecznie.

PAŹDZIERNIK 2019 / WRZESIEŃ 2020

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji JSW.

KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

„Jak pies z kotem”
reż. Janusz Kondratiuk

4 grudnia 2019 r. godz. 18:15
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

„Duże zwierzę”
reż. Jerzy Stuhr

13 listopada 2019 r. godz. 18:15
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Szczegóły na stronie www.kulturasuszec.pl
WSTĘP WOLNY

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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Degustacja potraw
stołu wigilijnego przygotowanych

przez KGW w Rudziczce

Gorący posiłek„Dla każdego”
(żurek oraz barszcz z uszkami)

przygotowany przez KGW w Suszcu

Pajda gorącego chleba ze smalcem
i ogórkiem oraz grzańcem

dla „zmarzniętych”

Choinka „dla każdego”
mieszkańca gminy Suszec

(choinki rozdaje Wójt do wyczerpania
zapasów)

Zmagania sportowe dla dzieci i młodzieży
z atrakcyjnymi nagrodami

Test wiedzy świątecznej
z nagrodami

Stoiska z rękodziełem

Ciepłe napoje „dla każdego”
(kawa, hebrata)

Występy
zespołów dziecięcych

(kolędy)

Stoisko dla smakoszy wędlin

Uroczyste rozświetlenie choinki
świątecznej przez Wójta Gminy Suszec

Konkurs plastyczny „Moje święta”
z nagrodami

Konkurs „Malowanie bombki”
z nagrodami

Fabryka Świętego Mikołaja

Kolędowanie na góralską nutę
- występ kapeli „Maliniorze” z Brennej

Stoiska pszczelarzy z gminy Suszec

„Żywa stajenka”

14.12.201914.12.2019od godz. 14:00
Plac Odnowy Wsi w Suszcu

od godz. 14:00
Plac Odnowy Wsi w Suszcu

Projekt współfinansowany
ze środków Fundacji JSW.

Organizatorzy:



Remizo-Świetlica w Mizerowie

wstęp wolny

„Spotkanie Kolędowe
w Mizerowie”

„Spotkanie Kolędowe
w Mizerowie”

4 stycznia 2020, godz. 16:00

Goście:
Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”,

Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki”,
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”.

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Na plakacie wykorzystano fragment pracy autorstwa
Julii Raszki nadesłanej na konkurs plastyczny 
pt. „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” 
- ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Suszcu w 2017 roku.  

Zapraszamy na
SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE 
wszystkich naszych domowników.
Podczas spotkania odbędzie się 
KONCERT KOLĘDOWY zespołu
AF MUSIC.

P.S. 
Zachęcamy do przyniesienia
(w miarę możliwości) 
na spotkanie smakołyków, 
którymi będzie można 
poczęstować pozostałych 
uczestników.

Wigilijka w GOK-uWigilijka w GOK-u
17.12.2019 r., godz. 17:0017.12.2019 r., godz. 17:00
sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl



Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Alojzy Lysko

Na scenie

Grażyna Bułka
Reżyseria

Mirosław Neinert
Oprawa muzyczna

Stanisław Szydło
Obrazy

Grzegorz Chudy

MIANUJOM MIE HANKA
29.11.2019, godz. 18:00  sala widowiskowa GOK w Suszcu, cena biletu: 30 zł
Po spektaklu zapraszamy do wspólnej dyskusji z gośćmi: Alojzym Lysko, dr Krystianem Węgrzynkiem i Grzegorzem Franki.

BOŻONARODZENIOWĄ
KONKURS NA KARTKĘ

Szczegóły w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu oraz na www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Szczegóły w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
oraz na www.kulturasuszec.pl

Kontakt: tel. 32 212 44 91, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

1 GRUDNIA, GODZINA 17:00
SALA WIDOWISKOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie GOK w Suszcu



17WYDARZENIA / INFORMACJE

Noc Bibliotek 2019
Za nami 14 biblioteczna „nocka”, w tym 3. Noc 

Bibliotek. W tym roku na miejsce zbiórki dotarło 
48 uczniów gminnych placówek oświatowych - 
dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

Tradycyjnie nasz wieczór uświetnili aktorzy z Te-
atru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Oczy-
wiście spektakl promował czytelnictwo, zachęcał naj-
młodszych do regularnego odwiedzania biblioteki 
oraz wypożyczania książek, miał na celu kształtowanie 
szacunku wobec książki i ukazywał, jak ważną rolę 
w życiu każdego człowieka pełni czytanie, a poza tym 
może też dostarczać sporo rozrywki. 

Dzieci poznały prof. Książeczkę, dzięki swojej 
wyobraźni miały możliwość zobaczenia Czerwone-
go Kapturka, Kopciuszka i Misia Chrapcia, a wywołani 
z publiczności spełnili się aktorsko w różnych rolach, 
takich jak książę czy pomocnik profesora. 

Przybyły gość, Krzysztof Pławecki, opowiedział 
o pracy pisarza - od pomysłu / tematu książki po fi-
nisz w postaci drukowanej. Obecni otrzymali zadanie 
wymyślania rymowanek, a w finale spotkania każdy 
otrzymał po 2 różne kolorowanki przedstawiające 
bohaterów książki (z zadaniem uzupełnienia obraz-
ka) i zakładkę z pamiątkowym autografem autora. 
Poprowadził też warsztaty edukacyjne związane z ko-
dowaniem i szyfrowaniem - dot. kryptografii i kryptoa-
nalizy jako kontynuacja zajęć realizowanych w ramach 
uczestnictwa w projekcie „Kodowanie w Bibliotece” 
i programie „Zaprogramuj przyszłość”. 

Nadszedł czas na pląsy przy „Onse madonse flore” 
i prezentacje multimedialne dot. historii bibliotek, 

pisma i książki oraz „Naj… Biblioteki”, aby pokazać, 
że biblioteki działają na niwie kultury i edukacji, 
są otwarte dla wszystkich i łączą ludzi. 

Przy okazji ww. zaproszono do korzystania z za-
sobów bibliotek, także szkolnych – z przypomnie-
niem o świętowaniu Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

W czasie przerwy wykonano pamiątkowe zbioro-
we zdjęcie oraz udekorowano uczestników naklejkami 
z ekslibrisem Nocy. Rozdano też nadesłane okazjonal-
ne zakładki oraz kalendarzyki zamówione w Fundacji 
ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. W końcu skupio-
no się na głównym zadaniu - zrealizowaniu warsztatów 
DoMowy – Rodzinne historie o słowach 2019. 

W temat wprowadzono poprzez zaprezento-
wanie nowych (otrzymanych) książek i odczytaniu 
kilkunastu wierszy, rymowanek i wyliczanek. 

Uczestnicy, jak się okazało obeznani w temacie, 
sami zademonstrowali znane im na pamięć prawie 
30. wyliczanek i przezywanek. Przekazano dzieciom 
wydruki delikatnych przekleństw (wg książki „Jak 
przekręcać…” Michała Rusinka) i polecono stworzyć 
oryginalne i niepowtarzane, dziwnie składniowo nowe 
słowa, nazwy i wyrażenia. Najbardziej pomysłowi twór-
cy otrzymali w nagrodę książki, smycze i notesy. 

Ze względu na późną porę ułożono dzieci na 
matach i z nadzieją na ich zaśnięcie wyświetlono 
udostępniony bibliotece film fabularny „Ptyś i Bill” 
w reż. A. Charolta i F. Magniera. Dopiero nad ranem 
kontynuowano zajęcia odczytując im książkę „Gdy 
pada deszcz. Wizyta goblinów” Z. Staneckiej oraz roz-
dano do rozwiązania krzyżówki „Co wiesz o książkach 
i bibliotekach”. 

Kończąc nocny survival podziękowano obec-
nym za aktywne uczestnictwo i rozdano pamiąt-
kowe dyplomy potwierdzające przeżycie biblio-
tecznej szkoły przetrwania. NOC w bibliotece 
suszeckiej jak zawsze z bogatym programem (nie 
starczyło już miejsca na warsztaty quilligowe), 
a wszystko po to, by przekonać (nie tylko mło-
dych mieszkańców Gminy Suszec), że biblioteka 
jest miejscem przyjaznym, gdzie można ciekawie 
i wartościowo spędzić czas.

Dziękujemy Przyjaciołom Biblioteki w Suszcu – 
Dorocie Chmiel i Anicie Kurzac za ponowną pomoc 
i opiekę nad naszymi małymi czytelnikami.

Gabriela Folek

P.S. pozostawiony śpiwór czeka na właściciela.

„O finansach… w bibliotece”
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Susz-

cu będziemy kontynuować zajęcia (5-dniowe 
warsztaty) w oparciu o udostępniony kurs 
komputerowy w ramach Projektu „O finan-
sach… w bibliotece – 6. Edycja”, realizowane-
go z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 

programu edukacji ekonomicznej. Realiza-
torem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego.

Zapraszamy chętnych (powyżej 50 r. życia), 
lubiących się uczyć lub po prostu chcących pobyć 

wśród innych na spotkanie i zajęcia w piątek, 
15 listopada o godz. 17:00 do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Suszcu. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt i zgłosze-
nia pod numerem tel. 32 44 88 692.

G. Folek

NUMER 11 (304)

Trojaczki rosną zdrowo
Mają już ponad pół roku i rosną jak na droż-

dżach. Mowa o suszeckich trojaczkach, które 
15 marca przyszły na świat.

Dzieci urodziły się w Rudzie Śląskiej trochę przed 
terminem, jak to zazwyczaj bywa w przypadku ciąż 
mnogich. Siostra i dwóch braci – Marta, Michał 
i Henryk – swoje imiona otrzymali po pradziadkach. 
Na świecie czekała na nich już starsza siostra Emilia, 
która obecnie ma ponad 2 lata. 

Jak rodzice radzą sobie z wychowaniem takiej gro-
madki? – Całkiem dobrze, dajemy radę – mówi dumny 
tata. W codziennej opiece pomagają im dziadkowie.

W wakacje Państwa Agnieszkę i Marka Chmielów 
odwiedził wójt Marian Pawlas i w imieniu władz gminy 

oraz mieszkańców przekazał upominki dla pociech.
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Wójt M. Pawlas podczas odwiedzin u Rodziny Chmiel
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Dzieci podczas spotkania z Krzysztofem Pławeckim

ZSP w Rudziczce w ogólnopolskim programie
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Rudziczce w roku szkolnym 2019/2020 realizują 
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – 
Twoja sprawa”, prowadzony przez Urząd Ochrony 
Danych Osobowych. Program istnieje od roku 2009 
i jest objęty patronatem honorowym Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Działania podejmowane w ramach programu 
mają podnosić wiedzę dotyczącą ochrony danych 
osobowych i prawa do prywatności, uwrażliwiać 

na potrzebę ochrony danych osobowych i kształto-
wać świadomość prawną w tym zakresie nie tylko 
uczniów, ale też rodziców i nauczycieli. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce przy-
stąpił do Programu „Twoje Dane - Twoja Sprawa”, 
ponieważ uważamy, że odpowiednia wiedza i kształ-
towanie nawyków w obszarze ochrony prywatności 
i danych osobowych umożliwi młodzieży sprawne, 
odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we 
współczesnym świecie.

Lucyna Musiolik

Wyniki wyborów parlamen-
tarnych w Gminie Suszec

6049 z 9197 osób uprawnionych oddało 
głos w październikowych wyborach do Sejmu 
i Senatu. Daje to frekwencję na poziomie 65,77% 
(ogólnopolska – 61,74%). 

Najwięcej osób poparło kandydatów Prawa 
i Sprawiedliwości – 3407 głosów (56,92%). 1092 
osób (18,24%) zagłosowało na KW Koalicja Oby-
watelska Po .N iPL Zieloni, 572 (9,56%) na Polskie 
Stronnictwo Ludowe, a 571 (9,54%) na Konfede-
racja Wolność i Niepodległość. Na Sojusz Lewicy 
Demokratycznej zagłosowało 344 mieszkańców 
(5,75%).

wk
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We współczesnym świecie, w którym coraz 
mniej czasu mamy na zastanowienie się nad 
sensem podejmowanych działań, proponujemy 
comiesięczną lekturę felietonu inspirowanego 
wierszami autora bloga „Duszą pisane” – Marcina 
Weidemana. To poeta, muzyk i nauczyciel, który 
swoją twórczością dzieli się również z Czytelni-
kami „Nowin Suszeckiej Gminy”.

Czy i co nas cieszy w codziennym życiu? 
Staramy się w ogóle dostrzegać drobiazgi, które 
sprawiają nam radość? Zachęcamy do lektury 
nowego felietonu.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Papierowe samoloty”

Zupełnie niedawno mój kilkuletni syn popro-
sił mnie o zbudowanie mu po raz kolejny samolo-
tu z papieru. Potrafię składać taki samolot na dwa 
sposoby i muszę Wam powiedzieć, że z ani jednego 
nie jestem w stu procentach zadowolony. Pierwszy 
szybuje, w mojej ocenie, dość przeciętnie, a drugi jest 
swego rodzaju myśliwcem bojowym – pikuje dość 
ostro i rozbija się z hukiem. Tak to wygląda w mojej 
ocenie, choć pewnie nieco przesadzam, bo może nie 
jest aż tak źle. Zresztą okazuje się, że moja ocena wy-
konania tych modeli nie jest aż taka ważna. Już Wam 
mówię dlaczego. Syn zaskoczył mnie zupełnie swoim 
stwierdzeniem, kiedy to byłem nieco rozczarowany 

lotem testowym. Powiedział mi: „Tato, samolot jak 
samolot. Lata jak lata”. 

Powiem szczerze, że na moment odjęło mi 
mowę. Może nie jest to zdanie, które przejdzie do 
historii, ale miejcie na uwadze wiek tego, który je 
wypowiedział.

Zdałem sobie sprawę, że to stwierdzenie ma zde-
cydowanie bardziej głęboki sens, niż by się to mogło 
wydawać na pierwszy rzut oka. Uzmysłowiłem sobie, 
że moim podstawowym błędem w rozumowaniu są 

moje oczekiwania i wyobrażanie sobie konkretnego 
rezultatu na odpowiednio wysokim poziomie. Dziec-
ko pojmuje rzeczywistość w zgoła odmienny sposób. 
Jest jak czysta karta. Przyjmuje bardzo często świat 
takim, jaki on jest, niczego nie oczekując i ciesząc się 
z tego, co się wokół dzieje. Ja odebrałem pierwszy lot 
pełen turbulencji jako nieudany, a w odpowiedzi na 
moją frustrację usłyszałem: „Ale fajne akrobacje Tato!”. 

Czasem patrząc właśnie przez pryzmat naszych 
oczekiwań, nie potrafimy się cieszyć z tego, co otrzy-
mujemy, bo wymyka się to naszym standardom 
pojmowania świata. Wolimy coś, co jest sztampowe 
i przewidywalne, od zaskakującego i świeżego, mimo, 
że czasem to nowe okazuje się być nowatorskim. 

Zdarza się, że nie potrafimy przyjąć rzeczywi-
stości takiej, jaką ona jest i odnaleźć piękna w nie-
doskonałości. Wymagamy od siebie i innych zbyt 
wiele, a przecież nie zawsze jest się w stanie osiągnąć 

perfekcyjny rezultat, niezależnie od dziedziny, którą 
się zajmujemy, a błędów ustrzegają się tylko ci, którzy 
nie podejmują żadnego ryzyka. 

Akceptacja uchybień nie oznacza wcale braku 
dążenia do doskonałości. Trzeba po prostu wiedzieć, 
kiedy powiedzieć sobie, że przyszedł moment, żeby 
zaakceptować otaczający nas stan rzeczy.

 Zgodnie z tym, co zawarte jest w „Modlitwie 
o pogodę ducha”, życzę Wam, żebyście godzili się 
z tym, czego nie możecie zmienić; mieli odwagę, żeby 
zmienić to, co zmienić jesteście w stanie i mądrość, 
żeby odróżnić jedno od drugiego. Wtedy, w moim 
odczuciu, nastanie upragniona równowaga. 

„Bez frustracji”

Perfekcjonista aż do bólu,
który pracuje jak oszalały,
żeby w życiu pełnym trudu
stać się wreszcie doskonałym

To dobra droga jeśli jej celem
jest samo do niego dążenie
Bez frustracji, gdy nie zmienisz,
tego co jest często niezmienne

Wybacz sobie, że czasem padasz
w kałużę błota prosto na twarz,
że czasem działa stara zasada,
że przewrócisz się jeszcze nie raz

Najważniejsze jest, że wstajesz
Choćby w kondycji dość kiepskiej
Tak właśnie często poznajesz,
że dostałeś znów życiową lekcję

Bądź sobą, chociaż pełnym wad
Nie wszystkie możesz usunąć
Nie po to jesteś, by zbawić świat,
lecz trwaj dumnie choć mury runą

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej
Nie zabrakło wzruszeń podczas uroczystej 

akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która 
odbyła się 14 października w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Suszcu.

W uroczystości wzięli udział najlepsi uczniowie 
szkół z terenu gminy, ich rodzice oraz nauczyciele. 
Obecni byli również dyrektorzy szkół oraz pracownicy 
oświaty, a także przedstawiciele władz gminy na czele 
z wójtem Marianem Pawlasem i Przewodniczący Rady 
Gminy Szymonem Sektą.

Oprawę artystyczną akademii przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Radosto-
wic, pod kierunkiem nauczycieli – Katarzyny Machnik 
i Joanny Gruszczyńskiej. Wisienką na tym artystycznym 
torcie był natomiast występ Weroniki Sekty z Radosto-
wic, obecnie już uczennicy LO im. Bolesława Chrobrego 
w Pszczynie.

Podczas uroczystości stypendia Wójta Gminy Su-
szec za rok szkolny 2018/2019 otrzymali uczniowie: Jan 
Chomiuk (SP Suszec), Milena Błąkała (SP Kobielice), 
Robert Jacak (SP Suszec) oraz Aleksandra Sinka i Oli-
wia Skaźnik z ZSP Kryry. Specjalne dyplomy i statuetki 
otrzymało troje uczniów: Hanna Koczar (SP Suszec), 
Oliwia Malarek (ZSP Radostowice) i Weronika Sekta. 

Z kolei tradycyjne nagrody z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, z rąk wójta oraz przewodniczącego rady, 
otrzymało 16 nauczycieli i dyrektorów szkół: 

- ZSP Radostowice: Katarzyna Machnik
- ZSP Mizerów: Barbara Fojcik, Bogusława Krutak-Ga-
łuszka
- ZSP Rudziczka: Katarzyna Kine-Głąb, Magdalena Merkel
- ZSP Kobielice: Maria Kościelny
- ZSP Kryry: Bożena Orlik, Katarzyna Kosińska, Piotr 
Knapek
- SP Suszec: Jolanta Pastuszka, Alicja Jacak, Monika Zakłos
- SP Kobielice: Renata Ławniczek
- Przedszkole Suszec: Elżbieta Kubacka, Katarzyna 
Gieleciak, Alicja Kurzyca

Życzenia i podziękowania wszystkim nauczy-
cielom, pracownikom administracji i obsługi oraz 

emerytom złożył wójt gminy, przewodniczący rady 
i dyrektor GZUW Suszec. – Trzeba wierzyć w to, iż pol-
ski nauczyciel w końcu znajdzie swoje należne miejsce 
w społeczeństwie,  a system edukacji będzie dalej tak 
poprawiany, aby mógł zapobiec bylejakości i chaosowi 
w szkole. Rodzice oczekują tego, aby polski nauczy-
ciel został nastawiony na indywidualne podejście do 
ucznia, uczył  go samodzielnego myślenia, a realiza-
cja postawy programowej  nie była determinantem 
sukcesu ucznia i szkoły – powiedział Zbigniew Łoza, 
dyrektor GZUW Suszec. – W szczególności należy ży-
czyć nauczycielom spokoju, radości i nade wszystko 
zdrowia i wytrwałości – dodał.
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Nagrodzeni nauczyciele z Władzami Gminy Suszec
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spotkania u swojego przełożonego Saunière 
twierdził, że środki uzyskał od bogatych ludzi, 
którzy zamówili u niego odprawianie nabożeństw 
i chcieli pozostać anonimowi. To nie przekonało 
biskupa. Zawiesił on proboszcza w czynnościach 
pod zarzutem handlowania mszami. 

François Bérenger Saunière umarł w 1917 r. 
zabierając ze sobą tajemnicę. W spadku po pro-
boszczu Marie uzyskała posiadłość. Nie była jej 
w stanie utrzymać. Dlatego sprzedała ją nieja-
kiemu Noëlowi Corbu, który przeszukał całą 
posiadłość, mając nadzieję, że odnajdzie skarb. 
Bez skutku. Marie zmarła w 1953 r. nikomu nie 
wyjawiwszy żadnej informacji na temat skarbu.

Z biegiem czasu legenda o skarbie z Rennes-
-le-Château stała się bardzo popularna, o czym 
świadczą najazdy na wieś poszukiwaczy skarbów, 
których jedynym marzeniem jest odszukanie bo-
gactw pozostawionych przez proboszcza Sau-
nière. Do dnia dzisiejszego niczego nie udało się 
odnaleźć. Nie stało się to jednak przeszkodą do 
wysunięcia kliku hipotez na ten temat. Według 
jednej z nich nasz bohater odkopał „zaginiony 
skarb jerozolimski”. W 70 r. n.e. Rzymianie opa-
nowali Jerozolimę, grabiąc Świątynie Jerozolim-
ską. Zdobyte kosztowności zostały przewiezione 
do Rzymu. W 410 r. padły one łupem Alaryka, wi-
zygockiego króla, który zdobył Wieczne Miasto. 
W skład skarbu miały wejść m.in. Arka Przymierza 
oraz świecznik siedmioramienny wykonany z czy-
stego złota o wadze 34 kg. Pod koniec V w. Wizy-
goci zdobyli kontrolę nad sporą częścią zachodniej 
Europy, gdzie zbudowali wiele twierdz, w tym kilka 
w okolicy Rennes-le-Château. Co ciekawe, tamtej-
szy kościół został wzniesiony na miejscu dawnej 
budowli wizygockiej.

Inna z wersji mówi o skarbie katarów, uzna-
nych za heretyków, którzy byli aktywni w tym re-
jonie. Po upadku twierdzy Monsegur w 1244 r. ich 
skarby zostały w wielkiej tajemnicy wywiezione 
z zamku i miały zostać zakopane w Rennes-le-
-Château. Są również i tacy, którzy uważają, że 
chodzi tu raczej o skarb wojenny króla Dagoberta, 
ukryty w 660 r. w dawnym hrabstwie Razes, do 
którego należała wieś. Warto także wspomnieć 
o bardzo spektakularnej hipotezie, zgodnie 
z którą w tej niewielkiej francuskiej wiosce ukry-
to skarb templariuszy. Miał on zostać zakopany 
ok. 1314 r. w Rennes-le-Château po straceniu 

Od kilku lat mieszkaniec Suszca, Jakub 
Raczkiewicz, z pasją prowadzi bloga Śladami 
historii, który jest poświęcony wydarzeniom od 
starożytności aż po czasy współczesne. Na jego 
łamach publikowane są artykuły historyczne, 
recenzje publikacji historycznych oraz aktu-
alności ze świata historii i archeologii. Swoją 
wiedzą i pasją dzieli się również z Czytelnika-
mi „Nowin Suszeckiej Gminy”. Zapraszamy do 
lektury! 

Tajemnicze źródło bogactwa
 
W niewielkiej francuskiej wiosce o nazwie 

Rennes-le-Château w Langwedocji w 1885 r. wy-
brano na nowego proboszcza młodego księdza 
o imieniu François Bérenger Saunière. Dochody 
probostwa nie były powalające. Dlatego, gdy 
po kilku latach posługi w parafii nowy ksiądz 
rozpoczął prace budowlane z wielkim rozma-
chem, wzbudziło to duże zainteresowanie. Skąd 
proboszcz wziął na ten cel pieniądze?

Ze względu na swoje poglądy polityczne 
młodemu księdzu zawieszono pensję. Z tego po-
wodu utrzymywał się jedynie z datków parafian. 
Niemniej jednak był ambitnym gospodarzem i po-
stawił sobie za punkt honoru przeprowadzenie 
remontu kościoła. W 1886 r. otrzymał zaliczkę na 
ten cel i rozpoczęto prace przy świątyni. Twierdzi 
się, że to właśnie w trakcie prac remontowych od-
kryto pod posadzką skrytkę, w której znajdowały 
się wizygockie i karolińskie skarby oraz pożółkłe 
pergaminy z naniesionymi na nich wskazówkami. 

Młody ksiądz długo się nie namyślał i wyru-
szył do Paryża po pomoc w odczytaniu dokumen-
tów. W rękopisie była mowa o merowińskim królu 
Dagobercie oraz o Syjonie (Jerozolimie). Co więcej, 
nasz bohater odwiedził Luwr i nie wiedzieć cze-
mu kupił trzy reprodukcje obrazów: „Portret św. 
Antoniego” Davida Terniersa, „Et in Arcadia ego” 
Nicolasa Poussina i „Portret papieża Celestyna V”. 
Po powrocie do parafii ksiądz dalej prowadził re-
mont kościoła.

Czy nasz bohater rzeczywiście mógł odnaleźć 
skarb? Być może nigdy się o tym nie dowiemy, bo-
wiem Saunière nikomu się na ten temat nie zwie-
rzył. Jedynie jego gospodyni, Marie Denarnaud, 
mogła zostać powiernikiem tajemnicy. Niemniej 
jednak wiele wskazuje na to, że rzeczywiście mło-
dy proboszcz był w stanie dokonać odkrycia źró-
dła pokaźnego dochodu. Świadczyć miało o tym 
chociażby rozpoczęcie z dnia na dzień budowy 
willi w renesansowym stylu oraz zimowego ogro-
du. Poza tym Saunière kupił parcele i własnym 
sumptem przeprowadził całkowitą przebudowę 
świątyni. Taka zmiana nie mogła umknąć miesz-
kańcom, a także samemu biskupowi. W trakcie 

ostatniego mistrza zakonu, Jakuba de Molay.
Jedno jest pewne: jeśli którakolwiek ze wspo-

mnianych hipotez by się potwierdziła i, co wię-
cej, znalazłyby się kosztowności odkopane przez 
Saunière, to stalibyśmy się świadkami jednego 
z największych odkryć archeologicznych w historii.

Źródła:
Największe sekrety historii pod red. J. Marseille’a, 
Diepholz 2001.
A. Stempin, Miliony księdza Sauniere’a, Ale Historia 
z 03.03.2015 r.
M. Groushko, Tajemnice zaginionych skarbów, 
Warszawa 1996.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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Wieża Magdala, w której Saunière zrobił bibliotekę
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François Bérenger Saunière
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Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników
Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowa-

nym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych 
w ramach Programu pomocy dla rolników i pro-
ducentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowo-
dowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, 
gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 
wiosennych lub powodzi.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Mi-
nistrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zareje-
strowany przez Komisję Europejską pod numerem 
SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie inter-
netowej Komisji Europejskiej. Program obowiązuje 
od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodo-
wanego rolnika zgodnie z warunkami określonymi 
w wyżej wymienionym programie w formie:

- umorzenia w części lub w całości bieżących 
składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął 

- obejmuje składki począwszy od IV kwartału 2019 r.
- odroczenia terminu płatności składek,
- rozłożenia należności z tytułu składek na do-

godne raty,
- zmiany dotychczasowych warunków spłaty 

należności z tytułu zadłużenia.

Wnioski poszkodowanych rolników, umotywowa-
ne poniesionymi stratami spowodowanymi w 2019 r. 
przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki 
wiosenne lub powódź, załatwiane są w trybie uprosz-
czonym (bez konieczności przeprowadzania własne-
go postępowania wyjaśniającego w trakcie wizytacji 
gospodarstwa), gdy szkody potwierdzone protoko-
łem odpowiedniej komisji powołanej przez wojewo-
dę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia 
strat, spowodowały obniżenie dochodu powyżej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej.

W przypadku, gdy szkody z powodu suszy, 

huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 
wiosennych lub powodzi spowodowały obniżenie 
dochodu do 30% pomoc będzie miała charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie.

wk; źródło: KRUS

Za nami turniej siatkówki

Rowerowe mistrzostwa

Rowerowy Dirt Picnic u braci Godziek

Gminne Halowe Turnieje Piłki Nożnej

W sobotę, 26 października w Hali Sporto-
wej w Suszcu odbył się otwarty Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Dyrektora GOS w Suszcu.

Wzięły w nim udział 4 drużyny z terenu gmi-
ny Suszec – dwie drużyny reprezentujące UKS 
Suszec, Sportowcy Nienałogowi oraz Niebezpieczne 

Za nami Mistrzostwa Śląska w Kolarstwie 
Przełajowym, które odbyły się w sobotę, 
19 października w Suszcu.

W zmaganiach wzięły udział dziewczynki 
i chłopcy z roczników 2010-2014 i młodsi. Dla 
dzieci niezrzeszonych w klubach przygotowa-
no z kolei zabawy rowerowe. Naszą gminę re-
prezentowały kluby UKS Avatar Kobielice i UKS 
Krupiński.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
- żakini: Agata Sekta 
(UKS Avatar)

W ostatnią sobotę września Dawid i Szymon Go-
dziek ponownie zostali gospodarzami Rowerowego 
Dirt Picnicu w swoim „ogródku” w Suszcu.

Publiczność licznie wspierała zawodników swoją 
obecnością, a stanowiska sponsorskie i dodatkowe ak-
tywności umiliły czas nie tylko zawodnikom, ale również 
wszystkim odwiedzającym. Rowerowy Dirt Picnic to nie 
tylko freestyle, ale i atrakcje dla całej rodziny!Podczas 
tegorocznej edycji mogliśmy oglądać zmagania 172 za-
wodników startujących w 5 kategoriach. Na wydarzeniu 
przygotowano liczne atrakcje, w tym poduchę dmuchaną 
Flybag, na którą z 4-metrowej wieży skoczyło aż 500 osób.

GOS Suszec zaprasza kluby sportowe pro-
wadzące sekcje piłkarskie w gminie Suszec na 
Halowe Turniej Piłki Nożnej, które odbędą się 
w hali sportowej w Suszcu.

 
Turnieje odbędą się w formule 4-6 drużyn za-

leżnie od ilości zgłoszeń, a jeżeli będzie taka potrze-
ba, to zaproszone zostaną drużyny z okolicznych 

Niedźwiedzie. Po zaciętych meczach zwyciężyła dru-
żyna UKS Suszec 2.

TABELA KOŃCOWA
1 miejsce - UKS Suszec 2
2 miejsce -  Sportowcy Nienałogowi
3 miejsce - UKS Suszec 1
4 miejsce - Niebezpieczne Niedźwiedzie

- żak: Łukasz Rutkowski 
(UKS Avatar)
- młodziczka: Zofia Bluszcz 
(Grupa Kolarska Viktoria Rybnik)
- młodzik: Oskar Maśka 
(Miejsko-Gminny LKS Błękitni w Koziegło-

wach Mexeller)
- juniorka młodsza: Łucja Szramowska
 (UKS Avatar)
- junior młodszy: Filip Gruszczyński 
(Grupa Kolarska Gliwice)
- open: Paweł Baron 
(Grupa Kolarska Gliwice) wk

Dirt Pro: 
pierwsze miejsce - Paweł Stachak, drugie miejsce 

- Rhys Kember, trzecie miejsce - Marek Łebek, czwarte 
miejsce - Oskar Macuk, piąte piejsce - Filip Skowron

Pumptrack Amator: 
pierwsze miejsce - Antek Faszczewski, drugie 

miejsce - Daniel Gądzik, trzecie miejsce - Wiktor 
Przybyła

Dirt Amator: 
pierwsze miejsce - Patryk Warkot, drugie miej-

sce - Gustaw Dądela, trzecie miejsce - Alexy Hudim
Best Trick Pro: Filip Skowron
Pumptrack Pro: Jakub Sidzina wk

miejscowości, spoza gminy. Zapraszamy także rodziców 
do kibicowania swoim dzieciom. Liczymy na kulturalny 
doping i dobrą atmosferę podczas turniejów.

W turniejach wyłonieni zostaną mistrzowie 
gminy w następujących kategoriach:

16 listopada – godz. 10:00 – Halowy Turniej 
Piłki Nożnej rocznik 2009 i młodsi

17 listopada – godz. 9:00 – Halowy Turniej Piłki 

Na następny turniej, który odbędzie się w ostat-
nim tygodniu grudnia zapraszamy drużyny z terenu 
gminy Suszec. 

Wszelkie informacje o imprezach odbywających 
się w Hali Sportowej w Suszcu można zobaczyć na 
stronie www.hala-suszec.pl.

GOS Suszec

Nożnej rocznik 2011-2012
23 listopada – godz. 10:00 – Halowy Turniej 

Piłki Nożnej rocznik 2010 i młodsi
24 listopada – godz. 9:00 – Halowy Turniej Piłki 

Nożnej rocznik 2013 i młodsi
30 listopada – godz. 9:00 – Halowy Turniej Piłki 

Nożnej rocznik 2007-2008 
GOS Suszec
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Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody

Kryry: wybuch w kotle 
węglowym

Zdarzenie miało miejsce w jednym z domów 
przy ul. Nierad. Podczas rozpalania pieca centralnego 
ogrzewania doszło do cofnięcia płomienia. 

Na miejscu, poza strażą pożarną, interweniowała 
także policja oraz służby medyczne. Ranną osobę do 
szpitala na terenie województwa przetransportowano 
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

wk
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Dobre wieści dla posiadaczy kredytów konsumenckich
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

11 września br. ogłosił wyrok w sprawie zwracania 
przez banki proporcjonalnej części kosztów, w ra-
zie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckie-
go. To ważna informacja dla posiadaczy kredytów.

Dotychczas niektóre instytucje finansowe nie 
rozliczały się należycie z konsumentem, ograniczając 
się jedynie do umarzania odsetek za okres, w którym 
kredytobiorca nie będzie już korzystał z kredytu. – To 
naruszenie prawa – mówi Marek Niechciał, prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Okazu-

je się, że w przypadku wcześniejszej spłaty zadłuże-
nia, opłaty administracyjne, prowizje a nawet składki 
na ubezpieczenie, powinny zostać kredytobiorcom 
zwrócone. Zwrot ten oczywiście będzie proporcjo-
nalny do okresu, którego spłata dotyczy.

Prezes UOKiK postawił zarzuty w tej sprawie już 
21 firmom, które nieuczciwie rozliczają się ze swo-
imi klientami. Kolejne sprawy będą wszczynane na 
bieżąco. – Apeluję do kredytodawców, żeby respek-
towali wyrok TSUE. Dla instytucji finansowych, ban-
ków stanowi on jasną informację, jak interpretować 
ten przepis. Jest to też dobry powód do tego, aby 

unormowały sytuację na rynku i zawierały ugody 
z klientami. W ten sposób można uniknąć interwencji 
UOKiK, a przypomnę, że maksymalna kara za narusze-
nie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść 
do 10 procent obrotu – dodaje Marek Niechciał.

Każdy konsument, który po wcześniejszej spłacie 
kredytu nie otrzymał zwrotu poniesionych kosztów, 
powinien złożyć reklamację powołując się na orze-
czenie TSUE. W przypadku odrzucenia reklamacji, 
można zwrócić się po pomoc do Rzecznika Finanso-
wego lub dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

wk

NUMER 11 (304)

Liderzy inwestycji?
Prezentujemy ranking wydatków inwestycyj-

nych – jedno z najważniejszych zestawień pokazu-
jących aktywność samorządów w Polsce.

Po latach zapaści (rok 2016 był najgorszy pod 
względem inwestycji w okresie ostatnich 10 lat) i lek-
kiego odbicia (2017) nadszedł rekordowy rok 2018. 
Nigdy wcześniej polskie samorządy nie wydawały na 
inwestycje tak dużo (ponad 50 mld zł). – Żeby nie było 
zbyt różowo przypomnijmy, że ostatnio bardzo mocno 
wzrosły ceny prac budowlanych i materiałów, więc 
rekord finansowy nie musi wyglądać aż tak dobrze, 
jeśli spojrzeć na zakres prac możliwych do wykona-
nia – komentuje wyniki autor rankingu prof. Paweł 
Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym rekordowym 2018 roku trzeba było rzeczy-
wiście się wykazać, żeby znaleźć się w inwestycyjnej 
czołówce. W wielu kategoriach mamy więc zmiany na 
pozycjach liderów. W zestawieniu województw woje-
wództwo śląskie zajęło przedostatnie, 15 miejsce (wy-
grało Podlasie). Powiat pszczyński znalazł się na 191 po-
zycji z 314 możliwych (wygrał powiat leszczyński). Z kolei 
w kategorii gmin wiejskich bez niespodzianek – wygrał 
zdecydowanie Kleszczów (13504 zł per capita). Najwyżej 
powędrowały Pawłowice (173 miejsce), Kobiór (408), 
Goczałkowice (452), Miedźna (1190). Odległe, bo 1211 
miejsce zajął Suszec z wydatkami 421,52 zł per capita.

W jaki sposób powstaje ranking? Pod uwa-
gę brana jest całość wydatków majątkowych 
poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym 

przypadku 2016–2018). Wskaźnik jest średnią wy-
datków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu 
na mieszkańca. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza 
z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cy-
klicznością. W poszczególnych latach mogą być 
bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej in-
westycji, by potem okresowo spadać do znacznie 
niższego poziomu.

Poza wydatkami zapisanymi w budżecie autorzy 
starają się uwzględniać także wydatki ponoszone ze 
środków własnych przez spółki komunalne. W tym celu 
od kilkunastu lat rozsyłają ankiety do miast na prawach 
powiatu (w pozostałych kategoriach dane pochodzą 
jedynie ze sprawozdań budżetowych).

wk

Ukrywał się przed policją. Wpadł dzięki reakcji mieszkańców
Unikał kontaktu z policjantami, lecz, jak poka-

zały wyniki badań, nie stronił od alkoholu. Ukrywa-
jący się przed wymiarem sprawiedliwości 31-latek 
miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie, kiedy 
wpadł w ręce pszczyńskich mundurowych. Do jego 
zatrzymania przyczyniła się interwencja mieszkań-
ców Rudziczki. Zgłosili bowiem patrolowi policji 
fakt pojawienia się na wsi nieznanego i podejrzanie 
zachowującego się mężczyzny.

Na licznych spotkaniach z mieszkańcami policjan-
ci wielokrotnie apelowali o rozwagę i ostrożność. Tego 
nie zabrakło mieszkańcom Rudziczki, którzy 7 paździer-
nika zgłosili patrolującym rejon ich wsi policjantom 
fakt żebractwa. Osobą, która miała uzyskiwać w ten 
sposób pieniądze miał być nieznany mężczyzna. Nie 
trzeba było długo czekać, jak opisywany przez zgła-
szających nieznajomy, widząc zbliżający się w jego 
kierunku radiowóz, zaczął się nerwowo zachowywać. 

Jak się okazało, było to spowodowane nie tylko wido-
kiem munduru i ilością wypitego wcześniej alkoholu, 
lecz także grożącym mu ponad dwuletnim pobytem za 
kratkami. Policyjne bazy pokazały bowiem, że 31-latek 
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości już od 
dłuższego czasu. Poszukiwany mężczyzna, zgodnie 
z dyspozycją sądu w Wodzisławiu Śląskim, trafił do 
zakładu karnego na 2 lata i 4 miesiące.

wk; źródło: KPP Pszczyna

Festyn Dożynkowy - sprostowanie
W związku z zaistniałym błędem druku dotyczą-

cym sponsorów Festynu Dożynkowego - Sołeckiego 
Sołectwa Suszec w październikowym wydaniu NOWIN 
Suszeckiej Gminy przedstawiamy pełną listę sponsorów 
i podziękowania.

 Rada Sołecka Sołectwa Suszec składa serdeczne 
podziękowania partnerom, sponsorom, Rolnikom oraz 
wszystkim mieszkańcom Sołectwa Suszec którzy w ja-
kikolwiek sposób włączyli się w zorganizowanie Festynu 
Dożynkowego. Mamy nadzieję, że Was nie zawiedliśmy 

i w przyszłym roku przy Waszej pomocy też uda się nam 
zorganizować tego typu imprezy.

Partnerzy: Gminny Ośrodek Sportu w Suszcu, Klub 
Działań Pozytywnych, OSP Suszec, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Suszcu, PGK w Suszcu.

Sponsorzy: ROLNICY SOŁECTWA SUSZEC, CYROŃ, 
ROLBUD, Firma Usługowo-Transportowa Smorzik, Re-
klama Suszec, Pub Sephia, INST-WOD, TECHGÓR, Biu-
ro Rachunkowe Joanna Paluszewska-Szweda, Expres 
Optyk w Suszcu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKA 

sp. z o. o., BRACIKI, WB PARTNER, Skład Materiałów Bu-
dowlanych Lazar, ZRB Kozik, BISAM, Bronisław Witała Wy-
roby tradycyjne Wędzone, Jubiler Saymon Gold, Piekarnia 
Kumor, Usługi Ogólnobudowlane ZIBEX, Stolarstwo Jo-
anna Tchorz, Home Dekor, Okna Adam Kuczera, Usługi 
Ślusarskie Dziadek, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
w Suszcu, Estrada Rybnicka, Piwiarnia u Pietra, Helena 
Piesiura, Instalatorstwo Elektryczne Felicjan Mocko.

Dziękuje Sołtys Sołectwa Suszec
Grzegorz Dera

Dzielnicowi będą sprawdzać numerację na domach
Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji 

w Pszczynie wraz z innymi służbami ratunko-
wymi przypominają o obowiązku umieszczania 
na posesji lub w jej obrębie numeru porządko-
wego. Dodatkowo numer ten musi być dobrze 
widoczny.

Dzielnicowi z naszej gminy w trakcie obcho-
du w swoim rejonie będą przypominać osobom, 
które zapomniały oznaczyć swoją posesję czy też 
budynek numerem, o tym obowiązku. Prawidłowe 
oznakowanie posesji ma bardzo duży wpływ na 
dotarcie na miejsce służb ratunkowych np. pogo-
towia ratunkowego, straży pożarnej, policji. Często 
zdarza się, że pogotowie czy policja szuka posesji 

przez kilka minut, ponieważ właściciel czy też ad-
ministrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia 
numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia 
ludzkiego każda minuta ma znaczenie. Przypomi-
namy, że numer ma być widoczny również w nocy. 

Dlatego też dzielnicowi w najbliższych miesią-
cach zapukają do drzwi osób, które nie oznakowały 
posesji i przypomną o tym obowiązku. Jeśli osoba 
odpowiedzialna za oznaczenie nie uzupełni bra-
ków, to w takim przypadku kolejna wizyta dziel-
nicowego może zakończyć się postępowaniem 
mandatowym.

Pamiętajmy! Numer na ścianie domu czy 
płocie to rzecz niewielka, ale w skrajnych przy-
padkach może uratować nam życie.

O konsekwencjach braku oznakowania posesji 
mówią poniższy artykuł z kodeksu wykroczeń:

art. 64 
§ 1 Kodeksu Wykroczeń mówi, że kto będąc 

właścicielem, administratorem, dozorcą lub użyt-
kownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiąz-
ku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki z nume-
rem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub 
placu albo miejscowości podlega karze grzywny 
do 250 zł albo karze nagany.

§ 2 tej samej karze podlega, kto nie dopeł-
nia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości.

asp. sztab. Wojciech Szymura



22 OGŁOSZENIA / INFORMACJE

Miesięcznik gminy Suszec
Redaktor naczelna: Wioleta Kurzydem 
e-mail: nowiny@kulturasuszec.pl

Za treść artykułów nadesłanych do redakcji 
wydawca gazety nie bierze odpowiedzialności. 
Stanowią one wyraz osobistych poglądów autora. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i redagowania przysłanych tekstów oraz ich tytułów. 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
zastrzegamy, że dalsze rozpowszechnianie materiałów 
redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak 
i papierowej bez zgody wydawcy jest zabronione.

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,
Miłosz Klimek (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:
G. Dera (Suszec) tel. 723 440 449
W. Prządka (Rudziczka) tel. 723 440 445
W. Brudek (Kryry) tel. 723 440 448
D. Standura (Mizerów) tel. 723 440 447
B. Czernecka (Kobielice) tel. 723 440 446
R. Kozik (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  
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Wykaz nieruchomości do 
dzierżawy

Wójt Gminy Suszec informuje o ogłoszeniu 
pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych 
na dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 lat działek 
gruntowych nr 731/58, 1203/58 obręb Rudziczka, 
przeznaczonych do rolniczego użytkowania. 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2019 r. 
Termin wpłaty wadium do 12 listopa-

da 2019r. Bliższe informacje można uzyskać 
w pok. nr 3, tel. 32 4493073 lub na stronie interne-
towej www.bip.suszec.iap.pl w dziale Ogłoszenia.

UG Suszec

Wykaz nieruchomości do 
oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nierucho-
mości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Suszec, przeznaczonych do oddania w użyczenie 
na czas nieoznaczony, w celu zapewnienia gotowo-
ści bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kryrach.  

B l i ż s z e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć 
w pok .  nr  3  w Ur zędz ie  Gminy  Suszec, 
tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale Ogłoszenia.

UG Suszec

Palenie śmieci zabija!
Bądźmy odpowiedzialni! Nie palmy śmieci!  
Dbajmy o zdrowie i środowisko! 
W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, 

zwracam się do mieszkańców z apelem o zaprzesta-
nie procederu spalania śmieci w kotłach c.o.

Wszystkie odpady należy segregować i oddawać 
zgodnie z harmonogramem firmie EKO, odbierającej 
odpady komunalne z terenu naszej gminy.

Nie powinniśmy truć samych siebie zwłaszcza, 
że mamy możliwość pozbycia się odpadów z posesji 
w sposób zgodny z przepisami prawa.

Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

Wykaz nieruchomości do 
oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nieruchomo-
ści gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, 
przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat, 
z fundacją „Przymierze”. 

B l i ż s z e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć 
w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec – tel. 32 449 30 73 
lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl 
w dziale Ogłoszenia.

UG Suszec

Nowy plac zabaw
Z nowego placu zabaw cieszą się już najmłod-

si mieszkańcy Rudziczki. Inwestycja znajduje się 
przy tamtejszym przedszkolu – wejście od strony 
ul. Szkolnej.

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Rudziczce” 
zostało współfinansowane przy pomocy środków 
z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Mar-
szałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

wk

Ogłoszenie Wójta Gminy 
Suszec

Wójt Gminy Suszec przypomina, że z dniem 
15 listopada 2019 roku upływa termin płatno-
ści IV raty podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego od osób fizycznych.

Informuje się również, że termin płatności opłaty 
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 
IV kwartał 2019 roku upływa dnia 24 grudnia 2019 roku.

Marian Pawlas
Wójt Gminy Suszec

Wykaz nieruchomości do 
oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wia-
domości wykaz z oznaczeniem części nierucho-
mości gruntowej stanowiącej własność Gminy Su-
szec położonej Suszcu, przeznaczonej do oddania 
w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu 
w Suszcu na czas nieoznaczony. 

B l i ż s z e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć 
w pok .  nr  3  w Ur zędz ie  Gminy  Suszec, 
tel. 32 449 30 73 lub na stronie internetowej 
www.bip.suszec.iap.pl w dziale Ogłoszenia.

UG Suszec

Wykaz nieruchomości do 
dzierżawy pod ustawienie 
reklamy poza pasem 
drogowym

Wójt Gminy Suszec informuje o wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suszec wykazu nieru-
chomości 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. Pszczyńską w Susz-
cu. Lokalizacja reklamy zostanie ustalona indywidualnie 
na podstawie dostarczonego projektu reklamy. 

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela 
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieru-
chomościami pokój nr 3, tel. 32 449 30 73. 

UG Suszec

„Wzór dla człowieka”

Czy jest ktoś, kto nigdy nie widział psa?
Jeśli tak, mam nadzieję, że jeszcze mu
Los to prawdziwe szczęście da!
Dla jednego to kundel zapchlony
I sierściuch wiecznie pana, ludzi Uczepiony,
Dla drugiego to puszysta, strojna perełka, 

Sumienny stróż lub wesoły, ciekawski Towarzysz,
A przede wszystkim okaz wierności -
I tak też moja głowa każdego psa sprości.
Rozumiem to, bo sama go mam,
Rozumiem to, bo psią naturę już znam.
Kocham go ja, a on mnie jak mamę -
Nie pojmie ten, kto na widok psa
Niepotrzebną robi dramę.

Nie dotrze do niego szczerość i empatia, Która od
Psa bije,
Niezmierna tęsknota, którą ten pokazuje, Gdy 

nocami za właścicielem wyje
Oraz to uczucie pustki, które
Zostaje, gdy pies już nie żyje...
Niech ów mądry sam się zastanowi,
Czy to człowiek dla psa, czy pies dla człowieka 

ważniejszą podporę stanowi?
Niechaj pomyśli, jeśli jest w stanie:
Gdyby człowiek stał się jak pies -
Jakiej świat uległby zmianie?

Oliwia Skaźnik

Kącik poezji
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Podziękowanie
dla wszystkich uczestników
Mszy Świętej Pogrzebowej

oraz modlitw w intencji

Waleriana Czerwińskiego
składa

żona Anna z rodziną.

NUMER 11 (304)

Święta i ważne daty w listopadzie 2019 roku
1.11 (piątek) Wszystkich Świętych

2.11 (sobota) Dzień zaduszny

3.11 (niedziela) Święto Myśliwych 
(Dzień Św. Huberta)

6.11 (środa) Międzynarodowy Dzień Zapo-
biegania Wyzyskowi Środowiska 
Naturalnego podczas Wojen i Kon-
fliktów Zbrojnych

9.11 (sobota) Światowy Dzień Jakości, Między-
narodowy Dzień Walki z Faszy-
zmem i Antysemityzmem

10.11 (niedziela) Światowy Dzień Nauki dla Pokoju 
i Rozwoju

11.11 
(poniedziałek)

Narodowe święto Niepodległości

14.11 (czwartek) Światowy Dzień Chorych na 
Cukrzycę

16.11 (sobota) Międzynarodowy Dzień Tolerancji

17.11 (niedziela) Międzynarodowy Dzień Studenta, 
Ogólnopolski Dzień bez Długów, 
Międzynarodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków Drogowych

19.11 (wtorek) Światowy Dzień Przewlekłej Obtu-
racyjnej Choroby Płuc

20.11 (środa) Dzień Uprzemysłowienia Afryki

21.11 (czwartek) Dzień Pracownika Socjalnego, 
Dzień Życzliwości, Światowy Dzień 
Telewizji, Światowy Dzień Rzucania 
Palenia

22.11 (piątek) 22-26 listopada Dni Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwo-
nego Krzyża

25.11 
(poniedziałek)

Światowy Dzień Pluszowego Mi-
sia, Światowy Dzień bez Futra, 
Międzynarodowy Dzień Elimina-
cji Przemocy wobec Kobiet, Dzień 
Kolejarza

29.11 (piątek) Międzynarodowy Dzień Solidarno-
ści z Narodem Palestyńskim, An-
drzejki (w nocy z 29 na 30), Dzień 
podchorążego

Kontrola  kotłowni
Gminy, w tym nasza, realizując zapisy 

uchwały antysmogowej, podjętej w 2017 r. 
przez Sejmik Województwa Śląskiego są zo-
bowiązane do prowadzenia wyrywkowych 
kontroli palenisk domowych podczas trwania 
alarmu smogowego. Dotyczą one również dni 
wolnych i świątecznych. 

Wskutek wprowadzenia nowych bardziej restryk-
cyjnych norm ogłaszania alarmu smogowego, ilość tych 
kontroli będzie znaczna, ze względu na przekroczenia 
obniżonych dopuszczalnych wartości stężeń zanie-
czyszczeń w powietrzu. Jest nowy obowiązek wójta 

skutkujący nałożeniem wysokich kar za niestosowanie 
się do tych przepisów. 

Celem kontroli jest sprawdzenie, jakim rodzajem 
paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają budynki miesz-
kalne. Kontrolujący zwracają przede wszystkim uwagę 
na to czy w piecach centralnego ogrzewania są spalane 
odpady.

Informacje o alarmie smogowym jest zamieszcza-
na każdorazowo podczas alarmu na stronie interne-
towej www.suszec.pl, w zakładce Informacje / Jakość 
powietrza i informowanie.

Mieszkańcy, którzy łamią zakazy zawarte w uchwa-
le antysmogowej mogą spodziewać się również kontroli 

interwencyjnych, z policją. Kontrole będą przeprowa-
dzać pracownicy Urzędu Gminy wyznaczeni przez 
wójta.

Zakazane jest stosowanie:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produko-

wanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mie-

szanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamienne-

go o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie robo-

czym przekracza 20%.
Wójt Gminy Suszec



Jesteśmy po to aby towarzyszyć

osobom bliskim Twojemu sercu.

www.fundacjaprzymierze.pl
facebook.com/f.przymierze

f.przymierze@gmail.com
ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Telefony: +48 501 436 649
+48 669 001 324 
+48 600 802 166

Kompleksowe usługi:
opiekuńcze
pielęgniarskie
rehabilitacyjne
psychologiczne
coaching


