
Nadszedł czas odpoczynku! Razem z naszymi pocie-
chami możemy spędzić więcej czasu, również wyjeżdżając 
poza miejsce zamieszkania. W całej urlopowej beztrosce 
warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie nie tylko swoim 
i bliskich nam osób, ale także naszego mienia. Wszyst-
kie informacje na ten temat znajdziecie w najnowszym 
numerze „Nowin Suszeckiej Gminy”.

Mimo że szkolne podręczniki poszły dawno w kąt, 

zachęćmy dzieci i młodzież do wakacyjnego poznawania 
świata. Niech stanie się to nie tylko przez bliższe czy dalsze 
wycieczki, ale również przez czytanie książek lub ogląda-
nie filmów – dokumentów lub reportaży. Otwarcie oczu 
na inne kultury, tradycje, zabytki czy przyrodę zakiełkuje 
w młodych i, prędzej czy później, wyda plon. Ciekawe 
dziecko stanie się poszukującym i dociekliwym dorosłym, 
który nie boi się świata.

Wakacje, w końcu!
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Od głębokich reform nie da się uciec

Sesja Rady Gminy

Nauka, szkolnictwo, wychowanie jest dziedzi-
ną nr 1, która decyduje o przyszłości człowieka, 
narodu. Skończył się kolejny rok szkolny. To, co 
dzieje się ze szkolnictwem od dłuższego czasu, 
niestety nie napawa optymizmem. Myślę, że ten 
rok szczególnie uświadomił to wszystkim.

Dzieci od dłuższego czasu stały się królikami 
doświadczalnymi kolejnych eksperymentów, które 
trwają praktycznie od lat 90. Końca niestety nie wi-
dać. Spokojny i dobry rozwój ucznia to sen. Możemy 
chwalić się różnymi pseudo osiągnięciami, ale rzeczy-
wistość jest niestety okrutna. Gonimy za złudzeniami 
i nie dociera do wielu, że nasze szkolnictwo i to na 
każdym szczeblu wymaga głębokiej reformy. 

Nasze „wielkie osiągnięcia” niestety weryfikuje 
rynek. Mimo że uczymy się dużo i długo, efekty na-
szego polskiego kształcenia są delikatnie mówiąc 
niezadowalające, wręcz marne, choć na oświatę wy-
dajemy bardzo dużo powyżej średniej OECD. Tra-
dycyjne rozwiązania w dzisiejszym świecie się już 
nie sprawdzają. Jakże może być inaczej, kiedy świat 
pędzi do przodu na paliwie, jakim jest matematyka 
czy fizyka, a nasze „pociechy”, co pokazują egzaminy, 
mają poważne problemy z prostym liczeniem. Dzieci 
uczą się dla testów, punktów, zamiast rozwijać swoje 
umiejętności. Wszystko to niemiarodajne, niespój-
ne, a przede wszystkim niesprawiedliwe. Te i wiele 
innych bzdur powodują, że dzieci wręcz cofają się 
w rozwoju, patrząc na wysoko rozwijające się kraje, 
pomimo niewspółmiernego obciążenia nauką, zdo-
bywaniem wiedzy bezużytecznej. To prowadzi do 
wielu nerwic, zaburzeń osobowości itd.

Zapomnieliśmy kompletnie o kluczowych umie-
jętnościach, które są niezbędne dla sukcesu w XXI 
wieku. Nie dziw, że nasze uczelnie plasują się w dru-
giej pięćsetce w światowych rankingach. Poziom wy-
kształcenia obecnego pokolenia jest niewspółmierny 
ze zdobytymi kompetencjami. Wykształcenie wyższe 
kompletnie oderwano od rynku pracy i zdeprecjono-
wano. Postawiono na ilość, a nie na jakość. Średnie 
i zawodowe to już dramat. Zachłystnęliśmy się tytu-
łami. W życiu liczą się nie tytuły, a my generalnie tylko 
na to postawiliśmy, ale umiejętności, które wyzna-
czają obecne technologie cyfrowe. To one decydu-
ją o sukcesie czy porażce jednostki lub kraju, życiu 
przyszłych naszych pokoleń. Według badań, w Pol-
sce co szósty magister jest wtórnym funkcjonalnym 
analfabetą. Tytuły magistrów, zdobyte w większości 
za pieniądze rodziców, do niczego nie uprawniają. 
Wolny rynek i rozwój są bezlitosne i weryfikują do 
czego naprawdę ktoś się nadaje. 

Jakże może być inaczej, skoro wszyscy są znaw-
cami i specami od wszystkiego. Wszelkie zmiany czy 
to w szkolnictwie wyższym czy średnim rodziły i ro-
dzą wielkie opory. Wystarczy zebrać odpowiedni 
tłum, wyjść na ulicę i jest po sprawie, po reformie. 
Demokracja ma to do siebie, że każdy może robić co 
chce i ma swoje prawa. Źle, gdy zbyt wielu posłucha 
pseudonaukowców, którzy potrafią przyćmić nasze 
myślenie, przeważnie „lalkowatych” celebrytów, któ-
rzy manipulacjami osiągają nic więcej jak osobiste 

Za nami IX sesja Rady Gminy Suszec, która 
odbyła się w środę, 19 czerwca. 

Przewodniczący rady Szymon Sekta stwierdził 
jej zdolność do podejmowania uchwał (13 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. 
Jednogłośnie zagłosowano „za” przyjęciem uchwał.

Podczas sesji, radni zajmowali się także zmianą 

korzyści. Potrafią rozmawiać na każdy temat i być 
specami od wszystkiego, a tak naprawdę ich kom-
petencje sięgają co najwyżej do pokazywania majtek 
przy wysiadaniu z samochodu. Ich wiedza, większości 
z nich, sięga niestety co najwyżej rynsztoka. Może są 
dobrzy do rozrywki. W dobie Internetu głos rozsądku 
fachowców, którym leży na sercu dobro wszystkich, 
nie ma szans się przebić i z tego korzystają. 

Czas opamiętać się póki nie jest za późno, aby 
nie niszczyć przyszłości naszych dzieci. Przykładem 
może być „ciemnogród”, jaki panuje w sprawie 
szczepień. To, co przeszło do historii i było wielkim 
osiągnięciem nauki dla ludzkości – szczepienia za-
pobiegające zakaźnym chorobom prowadzącym do 
wielkiej śmiertelności – zaczyna być kwestionowane. 
Konsekwencją tego jest powrót na coraz to większą 
skalę groźnych chorób jak odra czy ospa. Zamiast 
iść w nauce do przodu i udoskonalać szczepionki, 
osiągnięcia, niestety robimy krok do tyłu. Nauka nie 
znosi pychy. Pycha, która nasz naród już nie raz wy-
prowadziła na manowce, bierze niestety znów górę. 

Rozwój jest dla odważnych i pokornych. Dane opu-
blikowane ostatnio przez Forum Ekonomiczne i budzą-
ce wielki niepokój ludzi nauki, gospodarki, nie są dla nas 
niestety optymistyczne. Jeżeli chodzi o umiejętności 
cyfrowe, a te są decydujące o przyszłości, bo świata nie 
zmienimy, to niestety zajmujemy 68 miejsce w świecie, 
a w krytycznym myśleniu 83 miejsce. Jako dorośli nie 
potrafimy sobie radzić z problemami wymagającymi 
niestandardowego podejścia – tutaj mamy 113 miejsce. 
Nie da się tego wytłumaczyć liczbą nauczycieli, bo tu 
liczba jest stosunkowo duża w stosunku do uczniów 
i zajmujemy wysokie 11 miejsce na świecie. Nauka rów-
nież trwa stosunkowo długo. Tu zajmujemy 15 miejsce 
na świecie. To świadczy, że finansujemy długi okres na-
uki zbędnej i nic nie dającej. Ale kto bogatemu zabroni. 
Te i inne czynniki przekładają się na niski potencjał do 
wzrostu naszych innowacyjnych przedsiębiorstw. Tu 
zajmujemy 92 miejsce na świecie. 

Jak widzimy stoją przed nami i naszymi dziećmi 
poważne wyzwania. Szkolnictwo wymaga naprawdę 
wielkiej reformy. Musi się zmienić przede wszystkim 
cały proces uczenia. Skupić się na tych przedziałach, 
które dają kompetencje i przynoszą realne wartości 
dla gospodarki. Nasze myślenie musi sięgać przynaj-
mniej 10-15 lat do przodu, gdyż następuje kolejny 
przełom technologiczny. Była era kamienia łupanego, 
era węgla obecnie na naszych oczach dogorywa, 
zanikają tradycyjne zawody, świat sięga po technolo-
gie cyfrowe „5G”, a my tak naprawdę gdyby przyszło 
to porównać, to jesteśmy co najwyżej na poziomie 
technologii „2G” jeżeli chodzi o nasze możliwości 
rozwojowe i umiejętności. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego przy ul. Woszczyckiej 
w Rudziczce (teren szkolny) oraz przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Suszec. Uzasadniono to potrzebą dostosowania 
modelu przestrzennego gminy do wyzwań, które 
nadeszły wraz z likwidacją KWK „Krupiński”.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku ener-
getycznego, nabycia działki położonej w Suszcu 
(część drogi), wydzierżawienia działek gruntowych 

Parę dobrych, innowacyjnych przedsiębiorstw, 
które mamy, nie udźwignie ciężaru rozwoju. Niestety 
ułomny i drogi system edukacji nie wpuszcza na ry-
nek odpowiedniej ilości, a wręcz u nas znikomy pro-
cent wykształconych, przedsiębiorczych ekspertów. 
To stanowi ogromną przeszkodę dla innowacyjności. 
Ale jak tu być optymistą, że cokolwiek się zmieni, 
skoro obecna pedagogika dalej kształci bezrobot-
nych, bo jak to inaczej określić skoro zatrudnienie 
znajdzie góra 30% absolwentów. Trudno być optymi-
stą, chociaż bardzo by się chciało. Gdy nie zmienimy 
myślenia, naszego i nauczycieli to niedługo nie bę-
dzie czego naprawiać. Inspiracją musi być myślenie 
przyszłością i inspiracja nowoczesnymi przemysłami. 

Poziom obecnego szkolnictwa przeraża rekto-
rów wyższych uczelni. Stwierdzenie jednego z nich: 
„By stać w miejscu trzeba biec tak szybko jak się tylko 
potrafi”. My stoimy zauroczeni swoją mądrością, bo 
przecież wielu ma tytuły i zostajemy niestety w tyle 
i to bardzo niepokoi. Świat ucieka szybciej, a wręcz 
goni. Potrzeba zrobić wszystko, aby przede wszyst-
kim nie marnować talentów, a tu potencjał mamy 
bardzo duży, bo mamy sporo zdolnej młodzieży. 
Niestety, jesteśmy mistrzami w ich marnowaniu. Bez 
dobrego szkolnictwa zawodowego dla jednych i pro-
mowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla talentów 
pozostaniemy światowymi outsiderami. 

Dla każdego ucznia, ale i nauczyciela na każdym 
szczeblu nauki muszą być bariery określające minimum 
wiedzy na wejściu, aby na wyjściu osiągnąć dobry kapi-
tał. Bez przestrzegania selekcji, przeprowadzania praw-
dziwych egzaminów, utkniemy na lata w marazmie 
przeciętności. Dodatkowo trzeba wszystko zrobić, aby 
talenty zatrzymać w kraju. To najlepsi będą decydować 
o dobru wszystkich. Nawet zwierzęta instynktownie 
czują i wybierają na przewodnika spośród siebie na-
jokazalsze jednostki. To pozwala całym stadom mieć 
poczucie bezpieczeństwa i przetrwać. Niestety u nas 
niektórzy nieodpowiedzialni, niedouczeni rodzice kom-
pletnie pogarszają już tak trudną sytuację, podważając 
autorytet nauczycieli, którzy także są ofiarami całego 
systemu. To musi budzić dodatkowo głęboki niepokój. 

To krótko jeżeli chodzi o proces nauczania. Nie le-
piej się dzieje w szkołach, jeżeli chodzi o wychowanie. 
Zbrodnia w stołecznej podstawówce i wiele innych po-
ważnych incydentów uświadomiły nauczycielom, że 
choć odpowiadają za bezpieczeństwo ucznia, nie mają 
żadnych środków, by zapobiec podobnym wydarze-
niom. O narastających problemach wychowawczych 
wiemy od dawna i nic z tym nie robimy. Do poprawy 
bezpieczeństwa nie przyczyniła się, bo nie mogła, li-
kwidacja gimnazjów, bo problem nie leżał tam. Tutaj 
trzeba również radykalnych działań. 

Naiwnością jest wiara w to, że działaniami admi-
nistracyjnymi poprawi się bezpieczeństwo w szko-
łach. Problem tkwi w wychowaniu, a szczególnie 
w rodzinach. Dodatkowe godziny wychowawcze, 
lekcje poświęcone agresji, specjalne skrzynki za po-
mocą, których anonimowo będzie można zgłaszać 
zagrożenia itd. są działaniami, które niewiele zmienią.

Dalsza część tekstu na str. 4

stanowiących własność Gminy Suszec, a także w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Woszczyckiej i Szkolnej w Ru-
dziczce (w związku z planowaną inwestycją budowy 
mieszkań).

Na zakończenie sesji złożono interpelację ws. pil-
nej naprawy ulicy Barwnej i Turkusowej w Rudziczce. 

Przypomnijmy, że obrady rady gminy można 
oglądać „na żywo” oraz pod ich zakończeniu w ser-
wisie YouTube – na oficjalnym profilu Gmina Suszec.
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19. Dni Suszca19. Dni Suszca
1-2.06.2019

Zd
ję

ci
a:

 A
da

m
 K

aj
da

, K
ry

st
ia

n 
Ko

ry
ci

ak
, A

le
ks

an
de

r S
us

zy
ńs

ki
.

W naszej gminie mamy wiele 
utalentowanych, a przede wszystkim 

bardzo wartościowych dzieci...
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Kurs e-learningowy dla dzieci

Apel Prezesa KRUS

Rozpoczęły się wakacje. Dzieci mieszkające 
w gospodarstwach rolnych, codziennie będą mia-
ły kontakt z pracującymi maszynami, środkami 
ochrony roślin, ze zwierzętami. Sporo czasu spę-
dzą też przed komputerem. KRUS przygotował 
kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy – upadkom zapobiegamy”, w nowoczesnej 

Apel Prezesa KRUS o bezpieczną pracę 
w gospodarstwach i bezpieczny wypoczynek dzieci 
w czasie wakacji.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego zwracam się do Państwa z apelem  
o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które wkrótce 
rozpoczną letnie wakacje.

Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy rolniczej 
oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach 
rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci 
zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo 
pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy 
zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, 
to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zda-
rzeń, również z udziałem najmłodszych. Wasze dzieci 
najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu 
zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn 
i urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych i domo-
wych, nawozów, paliw i innych substancji chemicznych 
stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu 
dróg publicznych, zbiorników wodnych i obszarów le-
śnych. Dzieci często nie są świadome zagrożeń, które 

formie przybliżający najmłodszym mieszkańcom 
wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach 
rolnych, a także uczący prawidłowych zachowań 
podczas przebywania na terenie obejścia.

Kurs znajduje się pod linkiem: www.prewencja.
krus.gov.pl/. Szkolenie podzielone jest na trzy części 
(maszyny i narzędzia, zwierzęta i siedlisko), a każda 

występują w środowisku pracy rolniczej. Pozostawiane 
bez właściwej opieki osób dorosłych, staj ą się ofiarami 
wielu - tragicznych w skutkach - wypadków.

Czas wakacji to także czas żniw i zbioru pło-
dów rolnych. Zapewnijcie wcześniej Waszym 
dzieciom właściwą opiekę oraz przygotuj-
cie miejsce do wypoczynku i zabawy z dala  
od części produkcyjnej gospodarstwa.

Zachęcam Państwa do podnoszenia wie-
dzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia  
w gospodarstwie rolnym poprzez udział 
w działaniach prewencyjnych Kasy i proszę,  

z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej 
jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzie-
ci w środowisku wiejskim. Na zakończenie uczestnik 
może rozwiązać test końcowy, po którego zdaniu 
wydrukuje certyfikat potwierdzający ukończenie 
szkolenia.

wk

by motywowali Państwo również Wasze pociechy do 
udziału w inicjatywach skierowanych do najmłodszych. 
Z myślą o nich opracowaliśmy między innymi kurs e-lear-
ningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiega-
my, który jest dostępny na stronie internetowej prewen-
cja.krus.gov.pl. Opracowany w nowoczesnej formie kurs 
ma na celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom 
wsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie rol-
nym, a także uczy właściwych zachowań podczas prze-
bywania na jego terenie.

Drogie Dzieci,

zapraszam Was do udziału w kursie – jestem pew-
na, że rozwiązywanie zagadek i quizów będzie okazją 
do wspaniałej zabawy. Na końcu czeka Was test, dzięki 
któremu sprawdzicie, w jakim stopniu przyswoiłyście 
sobie wiedzę o zasadach bezpieczeństwa w gospo-
darstwie rolnym.

Na czas wakacji, który w gospodarstwach 
rolnych jest też okresem wytężonej pracy, ży-
czę Wszystkim sprzyjającej pogody i dobrych 
zbiorów, a wszystkim Dzieciom udanego 
i bezpiecznego wypoczynku.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego

Aleksandra Hadzik
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Prezes KRUS Aleksandara Hadzik

Dalsza część tekstu ze str. 3
Rodzice muszą sobie uświadomić, że tak na-

prawdę nauczyciele nie mają żadnych narzędzi, 
by takim sytuacjom zapobiec. Pracownicy szkół to 
ponad 80% kobiety, które nie są w stanie w wielu 
przypadkach stawić czoła wyrostkom. A co najważ-
niejsze, to im praktycznie nic nie wolno, oprócz 
zwrócenia uwagi. Nie wolno przeszukać plecaka, 
można jedynie grzecznie poprosić, aby oddał nóż 
czy inne niebezpieczne narzędzie. Szkoła oczywi-
ście może kierować do różnych przychodni, porad-
ni psychologicznych, ale rodzice nie muszą się do 
tego zalecenia stosować. Dziecko ze szkoły trudno 
usunąć, jest to wręcz niemożliwe. Od dawna już 
powinny być utworzone szkoły specjalne, gdzie 
trudne czy chore dzieci znalazłyby specjalistyczną 
opiekę. Jedyne, co pozostało szkole, to wzywać 
policję i liczyć, że powtarzane w ten sposób inge-
rencje pozwolą w końcu skierować niektórych do 
specjalnych ośrodków agresywnej czy zdemora-
lizowanej młodzieży. Boję się, że nie starczy służb 
mundurowych. Oby takich zachowań nie doświad-
czyły nasze szkoły. Oczywiście marka szkoły będzie 

tracić, gdy takich wizyt będzie dużo. Ale w końcu 
ktoś musi powiedzieć stop – „zero tolerancji” dla 
bandziorów, skoro tego nie potrafią powiedzieć 
niektórzy nieodpowiedzialni rodzice. Problemem 
dla szkół są narastające problemy pogarszające-
go się zdrowia psychicznego dzieci, co niestety 
w obecnej cywilizacji będzie się nasilać. Wysyp 
orzeczeń z poradni psychologicznych stwierdza-
jących różne zaburzenia osobowości dotyka już 
i naszych szkół. 

Kryzys również dosięga sportu szkolnego. Wiele 
dzieci unika sportu. To kolejny problem społeczny, 
którego bez rodziców nie rozwiąże szkoła. A przecież 
wiotkie ciało, to nie efekt drakońskich diet, ale pra-
cy. Sport rozwija, wspomaga rozwój intelektualny 
i emocjonalny, warunkuje prawidłowy rozwój, daje 
radość, dobre samopoczucie. Bez zdrowego ciała nie 
będzie zdrowego umysłu, wydajnego pracownika. 

Te parę naświetlonych problemów nie oddają 
w pełni obrazu naszej polskiej oświaty, a niestety 
one są i muszą napawać troską. Żyjemy w iluzji społe-
czeństwa sukcesu. Naszemu pokoleniu się udało, bo 
skorzystaliśmy z tego, co wypracowali nasi ojcowie, 

dziadowie, niestroniący od katorżniczej pracy i po-
święcenia. Okres naszego życia to długi okres pokoju, 
wywalczonego przez naszych rodziców, dziadków, 
jakiego nie doświadczyło żadne pokolenie przed 
nami. Dziś nawet tego nie doceniamy. Ten kapitał 
się kończy. Czas się przebudzić, bo świat się moc-
no zmienia. Czas w końcu tak mocno artykułowane 
„dobro dzieci” w rzeczywistości realizować. Ich dobro 
sięga ich przyszłości, którą powinny wykuwać razem 
z nami w obecnej teraźniejszości. 

W naszej gminie mamy wiele utalentowanych, 
a przede wszystkim bardzo wartościowych dzieci, 
jeszcze nie skażonych tymi cywilizacyjnymi proble-
mami, które dotykają już wielu struktur w kraju. Te 
wynoszone z naszych szkół wartości pilnujmy, aby nie 
zatraciły na kolejnych szczeblach nauki. Pozwólmy 
i pomóżmy im realizować swoje pasje, talenty. To 
nie dyplom wyższej uczelni będzie decydować o ich 
miejscu w życiu, powodzeniu i dobrej przyszłości, 
ale kompetencje, zdobyte umiejętności, fachowość, 
odpowiedzialność itd. Oczywiście mogą być poparte 
dyplomem, jak najbardziej, ale niekoniecznie.

Wójt Marian Pawlas

Od głębokich reform nie da się uciec - cd.

Wypadek w Radostowicach
Kreski na termometrach idą w górę, niestety po-

licyjne statystyki również. Pamiętajmy, że to my sami 
decydujemy o bezpieczeństwie na drodze. Znaki, 
patrole, sygnalizacja świetlna mają nam tylko w tym 
pomóc. Nikt bowiem za nas nie spuści nogi z gazu 
lub nie zatrzyma się przed przejściem dla pieszych.

Odpowiedzialność za siebie, pasażerów i pozo-
stałych uczestników ruchu drogowego to obowiązek 

każdego kierowcy. Jak pokazują ostatnie zdarzenia z po-
wiatu, notorycznie o tym zapominamy. Sugerujemy się 
tym, że są dobre warunki na drodze i... ulegamy złudze-
niu. Myślimy, że nic nam nie grozi, że jest lepiej niż zimą, 
że damy radę w porę zahamować, że wszystko widzimy 
lepiej, itd. Zapominamy jednak o tym, że w takich okre-
sach jeździmy szybciej, a utrzymujące się upały też mają 
wpływ na nasze samopoczucie.

Do wypadku w Radostowicach doszło w poniedzia-
łek, 24 czerwca przed godz. 7:00. Na ul. Pszczyńskiej, z nie-
ustalonych dotychczas przyczyn, kierowca Fiata Pandy 
najechał na tył samochodu Daewoo Nubira, którego 
kierująca skręcała w lewo. Ucierpiał kierowca pandy. 
Mężczyzna z obrażeniami klatki piersiowej został prze-
transportowany do szpitala.

wk
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Jak poradzić sobie podczas upałów?

Mizerów: o bezpieczeństwie podczas rozdania świadectw

Bądźmy ostrożni nad wodą!

Długotrwałe utrzymywanie się wysokiej 
temperatury powietrza jest szczególnie niebez-
pieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym 
wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mają-
cych problemy z sercem. Upały mogą mieć także 
negatywne skutki dla zwierząt, ruchu kołowego 
i szynowego, funkcjonowania systemu elektro-
energetycznego i sieci wodociągowej, a także 
wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego 
w lasach.

Jak możesz zadbać o bezpieczeństwo podczas 
upałów?

- unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgoręt-
szej porze dnia (między godz. 10:00 a 17:00);

- unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, 
używaj kremów ochronnych;

- chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, 
nasłonecznieniem i odwodnieniem;

- w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie 
dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych;

- jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś prze-
wiewne ubranie, zakrywające możliwie największa 
powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne 
obuwie, okulary przeciwsłoneczne;

- pij regularnie duże ilości płynów, unikając 
napojów zawierających cukier lub alkohol, spoży-
waj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich świeżość 

Wysokie temperatury i koniec roku szkolne-
go mogą oznaczać tylko jedno – wakacje, a tym 
samym czas wypoczynku nad wodą i w wodzie. 
Niestety, każdego roku te przyjemne chwile za-
kłócone zostają liczbą utonięć. By zapobiegać 
tego typu wypadkom, pszczyńscy policjanci ko-
lejny raz włączyli się w ogólnopolską kampanię 
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Edukując 
i informując, starają się dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby wypoczywających, szczególnie tych 
najmłodszych.

Ostatni dzień w szkole stał się doskonałą okazją 
do tego, aby przypomnieć dzieciom o bezpieczeń-
stwie podczas wakacji. Przed rozdaniem świadectw 
na uroczystej gali złotych piór, uczniowie z ZSP 
w Mizerowie wysłuchali pogadanki przygotowanej 
przez profilaktyka z pszczyńskiej komendy.

Bezsprzecznie, każdy przypadek utonięcia jest 
ogromnym dramatem dla rodziny i najbliższych 
ofiary. Wiedzą o tym policjanci, strażacy i pozo-
stałe służby mundurowe, które niejednokrotnie 

W związku z utrzymującymi się od wielu dni 
wysokimi temperaturami, które sprzyjają poby-
towi nad wodą, władze województwa apelują do 
wszystkich mieszkańców oraz osób przebywa-
jących w regionie o rozwagę i ostrożność przy 
korzystaniu z kąpielisk i innych akwenów.

Woda, nawet pozornie spokojna, może być bar-
dzo niebezpieczna. Utonięcia często są wynikiem 
lekkomyślności, lekceważenia przepisów, a przede 
wszystkim kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Prze-
strzeganie kilku reguł prawidłowego postępowania 
umożliwi bezpieczne korzystanie z tej atrakcyjnej 
formy wypoczynku.

Zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk:
- korzystanie z miejsc przeznaczonych do kąpieli, 

oznakowanych i strzeżonych przez ratownika WOPR 
oraz stosowanie się do jego poleceń,

- stosowanie się do regulaminu kąpieliska,

(zwłaszcza nabiału, lodów mrożonek);
- unikaj forsownego wysiłku fizycznego;
- korzystaj z chłodnych (temperatura pokojo-

wa) pryszniców i kąpieli; pamiętaj jednak, że zimny 
prysznic po przebywaniu w upale może spowodować 
szok termiczny;

- unikaj dużych różnic temperatur między kli-
matyzowanymi pomieszczeniami i autami, a tem-
peraturą panującą na zewnątrz;

- utrzymuj chłód w pomieszczeniach: w ciągu 
dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecz-
nionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; 
zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach klimaty-
zowanych;

- przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu 
mieszkania, szczególnie nocą;

- dbaj o zwierzęta: zabezpiecz je przed bezpo-
średnim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony 
dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w któ-
rych przebywają;

- obserwuj reakcje swojego organizmu podczas 
upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć 
się o pomoc do lekarza.

Stosowanie tych zasad pozwoli uniknąć udaru 
cieplnego lub przegrzania organizmu, zarówno ludzi, 
jak i zwierząt.

Pamiętaj też o zachowaniu ostrożności pod-
czas pobytu nad wodą. Podstawowa zasada 

angażowane są w akcje ratunkowe na akwenach. 
Dlatego pogadanek, ćwiczeń, warsztatów na temat 
bezpieczeństwa nad wodą nigdy za dużo. W śro-
dę, 19 czerwca policyjny profilaktyk, korzystając 
z dużej frekwencji podczas akademii kończącej rok 
szkolny, w pierwszej kolejności zwrócił sie do rodzi-
ców. Przypomniał im, jak bardzo muszą być czujni 
i dbać o swoje pociechy nad wodą, szczególnie na 
zbiornikach niestrzeżonych. Do dzieci i młodzieży 
zaapelował natomiast o rozsądek. Zachęcał do ko-
rzystania z kąpielisk strzeżonych i przekonywał, że 
pomimo tak młodego wieku, są w stanie wiele zrobić 
na rzecz bezpieczeństwa, zarówno tego swojego, jak 
i pozostałych wczasowiczów. Podsumowując swoją 
wypowiedź, policjant uwzględnił w pytaniach za-
gadnienia dotyczące pierwszej pomocy, zagrożeń, 
środków odurzających i pozostałych czynników 
mogących mieć wpływ na zachowanie żeglujących 
i osób przebywających w wodzie.

Takich spotkań przez najbliższe tygodnie będzie 
wiele. Wszystkie będą miały na celu zwrócenie uwagi 
społecznej na zagrożenia, jakie może nieść ze sobą 

- zapewnienie opieki dzieciom podczas zaba-
wy w wodzie (dzieci do lat 7 powinny przebywać 
na terenie basenu czy kąpieliska tylko pod opieką 
osoby dorosłej),

- unikanie korzystania z kąpieli po spożyciu 
alkoholu,

- unikanie wskakiwania do wody, zwłaszcza na 
głowę,

- unikanie podczas kąpieli miejsc, gdzie jest dużo 
wodorostów oraz gdzie występują zawirowania wody 
lub zimne prądy,

- unikanie kąpieli przy falochronach, zaporach 
wodnych i mostach, w stawach hodowlanych, base-
nach przeciwpożarowych, na trasach żeglugowych, 
w portach i przystaniach wodnych, w miejscach 
o bagnistym dnie i nieuregulowanych wysokich 
brzegach,

- korzystanie z urządzeń i sprzętu pływackiego 
zgodnie z regulaminem,

bezpieczeństwa to korzystanie z kąpielisk strze-
żonych. Większość utonięć jest bowiem wynikiem 
lekkomyślności, lekceważenia przepisów, a przede 
wszystkim kąpieli w miejscach do tego nieprzezna-
czonych. Przebywając nad wodą, zwracaj uwagę na 
innych – ktoś może potrzebować Twojej pomocy. 
W razie niebezpieczeństwa, wezwij ratowników 
WOPR lub inne osoby!

wk

letni wypoczynek nad wodą. Zgodnie z założeniem 
kampanii, tak modna w ostatnim czasie rekreacja 
w tych miejscach powinna pokrywać się z promo-
waniem odpowiedzialnych postaw wśród osób wy-
poczywających nad morzem i jeziorami, a w efekcie 
przyczynić się do ograniczenia liczby utonięć.

wk; źródło: KPP Pszczyna

- używanie kapoków podczas pływania łódką, 
żaglówką, kajakiem itp.

Pamiętajcie, że wywieszona biała flaga jest zna-
kiem umożliwiającym kąpiel, natomiast czerwona 
sygnalizuje całkowity zakaz korzystania z kąpieliska.

Podczas pobytu nad wodą zwracajcie uwagę na 
innych – ktoś może potrzebować Waszej pomocy. 
W razie niebezpieczeństwa wezwijcie ratowników 
WOPR lub inne osoby. Przypominamy, że tzw. „dzi-
kie kąpieliska” możemy zgłosić za pomocą Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie interne-
towej Policji. Właściwa reakcja może uratować komuś 
życie.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są: wcho-
dzenie do wody pod wypływem alkoholu, przece-
nianie swoich możliwości, nieznajomość akwenu, 
łamanie zakazu kąpieli oraz nieumiejętne uprawianie 
sportów wodnych.

wk; źródło: Śląski Urząd Wojewódzki
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Spotkanie było dobrym wstępem do wakacji
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W szranki stanęło ponad 120 zawodników
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W szranki stanęło ponad 120 zawodników
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W Kobielicach nie zabrakło też dzieci i młodzieży
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Złodziej wie, gdzie idzie…
Lato w pełni, a tym samym wyższe temperatury 

powietrza i coraz szerzej otwieramy okna naszych 
domów. Ten fakt sprzyja niestety złodziejom, którzy 
wykorzystując sen domowników i uchylone okna 
wchodzą do środka kradnąc pieniądze lub inne cen-
ne rzeczy. Policjanci zwracają się więc z apelem do 
mieszkańców powiatu pszczyńskiego o wzmożenie 
swojej czujności w związku z możliwością nasilenia 
się tego typu przestępstw. Zabezpieczając należycie 
swój dom na noc, dbamy o swoje bezpieczeństwo 
i posiadane kosztowności!

Pamiętajmy...
Zgodnie z zasadą, która mówi, że „Złodziej zawsze 

wie, gdzie idzie...”, czyli najczęściej obserwuje domostwo 
swoich przyszłych ofiar, warto zadbać o jego właściwe 
zabezpieczenie, szczególnie w nocy.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców powia-
tu pszczyńskiego!

Prosimy o pilny kontakt z dyżurnym jednostki 
w przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokoją-
cych sytuacji lub podejrzanie zachowujących się ob-
cych osób.

Doświadczenie uczy, że sprawcy tego typu kradzie-
ży starannie się do nich przygotowują obserwując wyty-
powane obiekty i ich właścicieli. Przyglądają się zwycza-
jom domowników: notują godziny opuszczania przez 
nich domów, sprawdzają, czy jest pies, alarm, jak daleko 
są najbliższe zabudowania, czy sąsiedzi są wystarczająco 
czujni, jakimi samochodami jeżdżą właściciele, czy na 
placu jest oświetlenie, ilu jest domowników. Szacują też 
wstępnie stan majątkowy przyszłych pokrzywdzonych 
oceniając wygląd domu, ogrodu, samochodów, itd. 

Często, jednym z punktów takich przygotowań 
do włamania jest osobista wizyta sprawcy w domu, 
barze, sklepie przyszłego pokrzywdzonego. Rabuś 

przedstawia się wówczas jako sprzedawca dywanów, 
kartek świątecznych, filtrów do uzdatniania wody, 
pracownik gazowni itp. Nie bez znaczenia pozostaje 
również obserwacja obiektu przez sprawcę z zaparko-
wanego nieopodal samochodu. 

Pamiętajmy, że włamywacze potrzebują tylko od 
5 do 10 minut na to, żeby dostać się do wnętrza domu, 
dokonać jego penetracji i skraść rzeczy wartościowe 
– głównie gotówkę, biżuterię, sprzęt elektroniczny, 
a nawet antyki.

Niejednokrotnie już, pomoc mieszkańców nasze-
go powiatu okazywała się nieoceniona w schwytaniu 
przestępców, którzy do Pszczyny przyjeżdżali na tzw. 
„gościnne występy”. Mamy nadzieję, że i tym razem prze-
kazane informacje przyczynią się do zatrzymania złodziei.

Zapamiętaj:
- rysopisy podejrzanych osób, które ostatnio od-

wiedziły twój dom,
- numery rejestracyjne samochodów, które przez 

dłuższy czas parkowały pod domem lub w jego oko-
licach,

- rysopisy podejrzanych klientów w sklepie, ra-
czej rozglądających się po ścianach w poszukiwaniu 
zamontowanych kamer i alarmów, niż interesujących 
się artykułami oferowanymi do sprzedaży.

Jeśli zaobserwowaliście obce osoby w pobli-
żu swojego domu, możecie kontaktować się tele-
fonicznie z policjantami Wydziału Kryminalnego 
pszczyńskiej komendy dzwoniąc na numer telefo-
nu 32 44-93-280. Wszystkie uzyskane w ten sposób 
informacje zostaną sprawdzone i poddane wnikliwej 
analizie. Można również dzwonić na numer telefonu 
dyżurnego jednostki 32 44-93-200 lub alarmowy 997.

Chcąc ułatwić analizę tego, co Państwo zauwa-
żą i co wyda się podejrzane i dalece niepokojące, 

podajemy podstawowe pytania pomocne 
w sformułowaniu pełnej, wyczerpującej i niezwy-
kle cennej dla nas informacji.

- Co widzę/widziałem?
- Kiedy? (dokładny lub przynajmniej orientacyjny 

czas)
- Kto? Kogo? (dane lub rysopis podejrzanie zacho-

wującej się lub wyglądającej osoby)
- Ilu? (liczba opisywanych przez nas osób)
- Gdzie? (wskazanie dokładnego miejsca zdarzenia)
- Przebieg? (opis klatka po klatce jak przebiegało 

zdarzenie)
- Z czym? W jaki sposób? (opis użytych narzędzi, 

samochodu z podaniem numerów rejestracyjnych, 
rekwizytów oferowanych do sprzedaży, itp.)

Na koniec kilka rad, które pozwolą nam uniknąć 
kradzieży:

- szczekanie w nocy psa jest sygnałem dla ciebie 
i najbliższych sąsiadów, że ktoś obcy zbliżył się do ogro-
dzenia,

- nie pozostawiaj uchylonych lub otwartych okien, 
kiedy wychodzisz z domu,

- zamykaj drzwi wejściowe, nawet jeśli jesteś 
w domu,

- nie chowaj kluczy do domu pod wycieraczką, 
doniczką czy za skrzynką na parapecie.

PAMIĘTAJ! Obcy = nieufność i wzmożona czuj-
ność!

Nie ma lepszego zabezpieczenia twojego mieszka-
nia niż dobry sąsiad. Niech cię nie irytuje, kiedy otwiera 
drzwi, gdy do ciebie przychodzą goście. Możesz być 
pewny, że jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie zapomni 
uchylić drzwi. Sama też interesuj się osobami obcymi 
będącymi na klatce schodowej lub w ogródku sąsiada, 
zapytaj kogo szukają.

źródło: KPP Pszczyna

Piano-Forte na „Śląskim Śpiewaniu”

II Kolarskie kryterium w Kobielicach

W niedzielę, 9 czerwca chór „Piano-Forte” 
z Radostowic, wraz ze starszymi kolegami z chóru 
młodzieżowego „Per Spasso”, wybrał się do Koszę-
cina – do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Tam odbył się finał tegorocznej edycji „Śląskiego 
Śpiewania”.

Mimo upału i nieoczekiwanych zmian w har-
monogramie, chórzystom udało się zaśpiewać pro-
gram całkiem dobrze. Wykonali trzy pieśni śląskie: 

W sobotę, 15 czerwca odbyło się II Kolarskie 
kryterium w Kobielicach o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej pod patronatem Wójta Gminy Suszec.

Do Kobielic, mimo upału, przybyli reprezen-
tanci wszystkich klubów ze Śląskiej Federacji Ko-
larskiej z Częstochowy, Imielina, Gliwic, Pszczyny, 

„Coście wy mi narobili, moja mamulko” (w opraco-
waniu i z akompaniamentem Mirosława Lachowskie-
go), Ireny Pfeiffer „Czyś ty nie wiedziała” (a capella) 
i „Poszła żabka szpacyrować” (również w opracowaniu 
M. Lachowskiego).

W przerwie chór zwiedził zamek w Koszęcinie. 
W każdej z sal jedna z pań pracujących w zespole 
„Śląsk” opowiadała o historii zamku, zespołu, a także 
o życiu codziennym tancerzy, śpiewaków i instru-
mentalistów. 

Suszca, Żor, Rydułtów, Mszanej, Koziegłów oraz 
z Rzeszowa. Łącznie w imprezie wzięło udział ponad 
120 zawodników licencjonowanych, a także około 
100 dzieci i młodzieży w zabawie. Celem wyścigu była 
promocja sołectwa Kobielice, gminy Suszec i powiatu 
pszczyńskiego, popularyzacja kolarstwa szosowego, 
zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu, 

Po zakończeniu przesłuchań wszyscy wykonaw-
cy odebrali dyplomy za udział w finale i pamiątki. 
Mimo że „Piano-Forte” nie znalazł się w gronie 
laureatów, to chórzyści przeżyli wspaniałą muzyczną 
przygodę.

Podczas wakacji chór „Piano-Forte” będzie przy-
gotowywać się do występu w Mysłowicach podczas 
uroczystych obchodów rocznicy Powstań Śląskich 
wraz z Czesławem Mozilem!

wk; źródło: ZSP Radostowice

zwiększenie sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży, 
zapewnienie możliwości udziału w zawodach sporto-
wych, współzawodnictwo klubowe.

Organizatorem wyścigu był Uczniowski Klub 
Sportowy AVATAR, współorganizatorem Gminny 
Ośrodek Sportu w Suszcu.

wk
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Informacje działu świadczeń rodzinnych GOPS Suszec
ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, FUNDUSZ ALI-
MENTACYJNY – NOWY OKRES 2019/2020.

Przypominamy, że 30 września br. kończy się 
okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, a 31 października br. 
kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świad-
czeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń. 
Wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego 
i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego za-
siłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na nowy okres 2019/2020 będzie można 
składać:

- od 1 lipca 2019 r. – drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2019 r. – drogą tradycyjną w Dzia-

le Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2)
Rokiem bazowym do ustalenia prawa do 

w/wym. świadczeń uzależnionych od dochodu na 
nowy okres 2019/2020 jest rok 2018 (z uwzględnie-
niem utraty i uzyskania dochodu).

Nie zmienia się kryterium dochodowe uprawnia-
jące do świadczeń rodzinnych. Nadal zasiłek rodzinny 
przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód 
na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku 
niepełnosprawnym – 764 zł). 

ZMIANA !!!
Od 1 października 2019 r. ulegnie zmianie kry-

terium dochodowe uprawniające do pobierania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i będzie ono 
wynosiło 800 zł na osobę w rodzinie.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”
Od 1 lipca 2019 r. będzie można ponownie skła-

dać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry 
Start” (z tytułu rozpoczęcia 1 września 2019r. kolejne-
go roku szkolnego 2019/2020) online przez stronę Mi-
nisterstwa Rodziny www.emp@tia.mrpips.gov.pl oraz 
przez bankowość elektroniczną. Natomiast wnioski 
drogą tradycyjną można składać od 1 sierpnia 2019r. 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój 
nr 2). 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 
30 listopada 2019r. Wnioski złożone po tym terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu 
na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz 
w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukoń-
czenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnospraw-
ne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24. roku życia.

Szkoła (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 
realizacji rządowego programu „Dobry start”) to: 
szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, 
szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła 
ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej 
i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której 
jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także 
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek 
szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wycho-
wawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Terminy wypłaty: w przypadku wniosków złożo-
nych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż 30 września. W przypadku wniosków 
złożonych w kolejnych miesiącach organ będzie 
miał 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego 
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wnio-
sku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to 
gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 
30 września.

W programie „Dobry Start” obowiązuje uprosz-
czona procedura załatwienia sprawy. Zrezygnowano 
z konieczności wydania i doręczenia decyzji admini-
stracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiega-
jące się o świadczenie otrzymają informację o jego 
przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Je-
śli jednak takiego adresu zabraknie, to informację 
o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać 

osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu 
świadczenia „Dobry Start” nie wstrzymuje wypła-
ty tego świadczenia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS – 
NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021.

Co się zmieni w rozszerzonym programie 
Rodzina 500+?

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie 
wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na 
dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 
500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku 
życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych 
zasadach będzie można składać online od 1 lipca 
(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal 
Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą 
tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc 
uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych 
zasadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na 
nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na 
które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi 
złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca 
września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że 
świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zo-
stanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 wrze-
śnia, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca 
złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze 
na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie 
złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, 
maksymalne terminy wypłat w zależności od miesią-
ca złożenia wniosku:

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem 
od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 
31 października 2019 r.

- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. ozna-
cza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od paź-
dziernika, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2019 r.

- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, 
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 
2020 r.

- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 
2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadcze-
nie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia 
wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 
lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają 
przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziec-
ko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierw-
sze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świad-
czenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 
30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden 
wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do 
świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie 
nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 
br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są 
już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, ro-
dzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 
września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wy-
chowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem 
od lipca br. 

Czy procedura składania wniosku i przyznawa-
nia świadczeń zostanie uproszczona?

W programie „500 plus” obowiązuje uproszczona 
procedura załatwienia sprawy. Zrezygnowano z ko-
nieczności wydania i doręczenia decyzji administra-
cyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się 
o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu 
na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takie-
go adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świad-
czenia będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie 
informacji o przyznaniu świadczenia wychowaw-
czego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Przypominamy (dotyczy świadczeń rodzin-
nych i świadczenia wychowawczego 500 plus) , że 
w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub 
członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami 
przekazuje się do wojewody.

Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do 
innego kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego – zgodnie z przepisami wspólnotowy-
mi za członka rodziny może być także uznany rodzic nie 
pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym 
(matka/ojciec dziecka).

STYPENDIA SZKOLNE - 2019/2020
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znaj-

dujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szcze-
gólności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choro-
ba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Termin składania wniosków:
- do 15 września – uczniowie szkół,
- do 15 października – słuchacze kolegiów pra-

cowników służb społecznych.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udo-

kumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny 
ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie 
może przekraczać kwoty 528 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych 
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 
w którym wniosek został złożony bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o mie-
sięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świad-
czonych na rzecz innych osób.

Wnioski o ustalenie w/wym. świadczeń w tra-
dycyjnej formie będzie można składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu ul. Lipowa 1, 
Suszec, parter, pokój nr 2.

Harmonogram pracy działu świadczeń ro-
dzinnych GOPS Suszec:

od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
- poniedziałek 8:00 – 17:00
- wtorek 8:00 – 15:30
- środa 8:00 – 15:30
- czwartek 8:00 – 15:30
- piątek 8:00 – 15:30.
od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- poniedziałek 8:00 – 16:30
- wtorek 8:00 – 15:00
- środa 8:00 – 12:00
- czwartek 8:00 – 12:00
- piątek – wyłączony z obsługi interesantów.

Szczegółowe informacje dotyczące w/wym. 
świadczeń dostępne są na stronie GOPS Suszec, bądź 
pod numerem telefonu 32 449 30 82.

GOPS Suszec
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Podziękowania dla nauczycieli i wychowawców

CKE podała wyniki egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów

W środę, 19 czerwca w szkołach Gminy Su-
szec odbyły się oficjalne akademie i podsumo-
wania roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie 
otrzymali świadectwa, a niektórzy również 
nagrody i dyplomy za osiągnięte wyniki w na-
uce i zachowaniu. Rady rodziców ufundowały 
nagrody książkowe. 

Wszędzie panowała podniosła atmosfera. Że-
gnano klasy ósme oraz ostatnie III klasy gimnazjalne. 
Według wstępnych informacji, dobrze wypadły za-
równo egzaminy gimnazjalne, jak również egzaminy 
w klasach ósmych. Po prawie 20 latach wygaszono 

Znane są już wyniki egzaminów, które 
w kwietniu zdawali uczniowie III klas gimnazjum 
oraz VIII klas szkół podstawowych. Młodzież z na-
szej gminy wypadła bardzo dobrze!

Po raz ostatni w Polsce przeprowadzono egza-
min na zakończenie gimnazjum, a po raz pierwszy 

Wyniki egzaminów w klasach gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Wyniki egzaminów w klasach ósmych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

ostatecznie szkolnictwo gimnazjalne. W naszej gmi-
nie wszystkie gimnazja miały wysokie wyniki w nauce 
i w zakresie wychowania. Wielokrotnie podkreślały 
to władze gminne i kuratoryjne. Na absolwentów 
naszych gimnazjów zawsze było duże zapotrzebo-
wanie ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, ale 
nie tylko. 

Na akademii w Szkole Podstawowej w Suszcu 
Wójt Gminy Suszec oficjalnie podziękował wszystkim 
nauczycielom i wychowawcom, a szczególnie byłym 
już dyrektorom tych szkół: Renacie Zając (GP Su-
szec), Teresie Wyrobek (GP Radostowice), Jolancie 
Paszek i Agnieszce Cywis (GP Kryry) za duży trud 

na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie 
III klas gimnazjum musieli zdać egzamin składają-
cy się z trzech części: humanistycznej (język polski, 
historia, wiedza o społeczeństwie), matematyczno-
-przyrodniczej oraz językowej. Na ósmoklasistów 
czekał egzamin z języka polskiego, matematyki oraz 
języka obcego. 

i zaangażowanie w tworzeniu tych szkół oraz dbanie 
o wysokie wyniki nauczania. Oficjalne podsumowa-
nie wyników za upływający rok szkolny 2018/2019 na 
szczeblu gminy nastąpi w Dniu Edukacji Narodowej.

Dziękujemy wszystkim pedagogom i wycho-
wawcom za kolejny trudny rok reformy, rok szkol-
ny 2018/2019. Wiele niepokoju wśród nauczycieli 
i trudności w realizacji zadań wprowadziły strajki 
w szkołach. Dziękujemy za wykonaną pracę z ucznia-
mi, sprawne przeprowadzenie egzaminów, a także 
współpracę z Rodzicami. Teraz czas upragniony na 
wakacje i odpoczynek. Życzymy zdrowia i nabrania 
sił na nowy rok szkolny!

Wyniki w gimnazjach są bardzo wysokie – po-
wyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Rewelacyjnie 
wypadli uczniowie Gimnazjum w Suszcu. W szkołach 
podstawowych ósmoklasiści uzyskali doskonałe wy-
niki z matematyki, a w ZSP Mizerowie – najwyższe. 
W połowie czerwca każdy uczeń mógł poznać także 
swoje indywidualne wyniki z egzaminów.

wk

Szkoła Część humanistyczna 
w %

Część matematyczno – przyrodnicza 
w %

Część językowa 
w %

Język polski Historia i wiedza 
o społeczeństwie

Matematyka Przedmioty 
przyrodnicze

Podstawowy Rozszerzony

Suszec 72,58 65,05 56,44 56,77 74,05 60,40

Kryry 68,47 68,00 56,00 58,42 69,84 54,80

Radostowice 63,02 56,63 43,44 50,41 64,60 51,12

Średnia gminy 68,60 62,50 51,68 54,61 69,96 55,86

Średnia powiatu 64,59 58,88 43,68 50,50 68,87 51,37

Średnia 
województwa

63,39 58,32 41,30 48,58 69,19 52,94

Średnia krajowa 63 59 43 49 68 53

Szkoła Język polski
w %

Matematyka
w %

Język angielski
w %

Suszec 57,07 54,98 67,05

Rudziczka 57,74 45,22 46,00

Mizerów 58,82 60,06 44,59

Kryry 66,31 53,77 54,31

Kobielice 63,33 48,20 57,80

Radostowice 59,44 40,72 58,09

Średnia gminy 60,01 49,30 56,98

Średnia powiatu 62,88 45,59 57,03

Średnia województwa 64,12 44,74 60,23

Średnia krajowa 63 45 59



NA WSZYSTKIE
ATRAKCJE OBOWIĄZUJĄ
ZAPISY W BIURZE GOK
tel. 32 212 44 91 wew. 21, 664 006 906 
e-mail: aga@kulturasuszec.pl,
kasia@kulturasuszec.pl,
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Szczegóły: www.kulturasuszec.pl

AKTYWNE

WAKACJE
    2019

Koncert FUSION

27.06.2019, godz. 18:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Wstęp wolny

English Camp

7-13.07.2019

Obóz językowy dla młodzieży 
w wieku 13 do 19 lat.

Miejsce:
Hala Sportowa w Suszcu

Koszt: 
250 zł

Angielska 
Kawiarenka
Językowa
dla dorosłych

8-12.07.2019, godz. 18:00-20:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt:
50 zł

Teatralna
Zawierucha
15-27.07.2019, godz. 7:45-16:15

Półkolonie dla dzieci i młodzieży
w wieku 6 do10 lat.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
500 zł

Piknik dla dzieci
i rodziców

27.07.2019

Miejsce:
teren przy GOK w Suszcu

Wstęp wolny

Kosmiczne
Półkolonie

29.07-09.08.2019
godz. 7:45-16:15

Półkolonie dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
- I tydzień - 250 zł
- II tygodnie – 500 zł

Podwórkowe
Szaleństwa

1-31.08.2019
godz. 10:30-12:00

Gry i zabawy podwórkowe
dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Miejsce:
zajęcia będą się odbywać
na terenie całej gminy

Wstęp wolny

Kino Sferyczne

9.08.2019, godz. 16:00 i 17:00

Miejsce:
GOK w Suszcu

Wstęp wolny

NOCnik

13/14.08.2019, godz. 20:00

Nocny maraton bajek dla dzieci  
w wieku 7+.

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Wstęp wolny

Warsztaty
Artystyczne 
w ramach 
Festiwalu 
Voicingers 2019

17.08.2019, godz. 9:45-13:00

Warsztaty instrumentalne
i wokalne dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
30 zł

Festiwal 
VOICINGERS 2019

18.08.2019, godz. 18:00

Jammowanie przy fontannie.

Miejsce:
plac św. Jana w Suszcu

Wstęp wolny

Kombinatorium
Arystyczne

19-23.08.2019
godz. 10:00-14:00

Spotkania ze sztuką:  
zajęcia z rysunku, makrama,
las w słoiku, wicie wianków itp.
Zajęcia dla dzieci w wieku 7+.

Miejsce:
GOK w Suszcu

Koszt: 
- jednodniowe zajęcia – 30 zł
- 5-dniowy cykl zajęć – 140 zł

Warsztaty 
taneczne 
z Karoliną 
Głowińską

27.08.2019, godz. 9:00-12:00

Warsztaty tańca nowoczesnego 
dla dzieci do 14 r. ż.

Miejsce:
sala widowiskowa GOK w Suszcu

Wstęp wolny



KINO Z KLASĄ

Na kino zapewniamy bezpłatny transport!

„Kamerdyner”
reż. Filip Bajon

18 lipca 2019 r. godz. 18:00
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

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

MOJE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE

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

Zinterpretuj temat i dostarcz nam 3 zdjęcia
w terminie od 1 lipca do 7 września 2019 r.

Ogłoszenie wyników I etapu do 23 września 2019 r.
Dostarczenie wydrukowanych zdjęć, które się zakwalifikowały

do II etapu do 14 października 2019 r.
Ogłoszenie wyników konkursu do 30 października 2019 r.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
dostępne na stronie internetowej:

www.kulturasuszec.pl
oraz na fanpage’u GOK na Facebooku.

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

KONCERT INAUGURACYJNY
2 sierpnia 2019, o godz. 19.00
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu, ul. Św. Jana 55.

PORCJUNKULA ...
Repertuar: Chorał gregoriański i wielogłosowa muzyka liturgiczna
Wykonawcy: Chór Paradiso z Poznania
Dyrygent: Ewa Domagała

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 16:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 16:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasiarzasa@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl
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InICjATyWA REaLIzOWaNA W rAMaCH KUlTUrALnEGo WyDObYCiA.

tERmINaRZ SPoTKań:

5 LIpCA - gODz. 10.00 - 13.00
wYCiECzKA PRzYRoDNiCZa Po LeSIe Z PRzEWoDNiKIeM z NaDLeśnICtWA KObIór DlA dZIeCI OD 6 r.ż.

7 LIpCA - gODz. 9.00 - 12.00 - gWArUś 
rODzINnY sPAcER ORnIToLOgICzNY, nA kTórY zAPrASzA mARcIN KArETtA 

22 LiPCa - gODz. 18.00  - lEśnICzówKA W rADoSToWIcACh
lEśnE bAJdURzENiE pRZy OgNIsKU ZE ŚląsKą bAJaRKą - cZYlI mAGiA oGNiA, mUZyKI I oPOwIEścI nA sKRaJU LAsU

10 SiERpNIa - gODz 10.00 - sUSzEC - bRAnICa - lEśnY pLAc ZaBAw
gRY I zABaWY LEśnE dLA CAłyCH ROdZIn - w PrOGrAMiE m.iN. bUDoWA SZałaSów I LEśnE dZIeła SzTUkI 



CYKL 
MUZY
KA  Z 
DUS
ZĄ

21 lipca 2019
godz. 18:00
teren przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Kryrach, ul. Nierad 86

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

Wstęp wolny

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 16:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: aga@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Wykonawcy:
Joanna Smajdor z akompaniamentem

W programie szlagiery 
z lat 20-tych, 30-tych i 40-tych

„ADA, TO NIE WYPADA...”

Podwórkowe
Szaleństwa
Gry i zabawy podwórkowe dla dzieci w wieku 3-10 lat

2-30.08.2019, godz. 10:30-12:00
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RADOSTOWICE – 2 i 23 sierpnia
teren przy parafii

RUDZICZKA – 5 i 19 sierpnia
teren przy Remizo-Świetlicy
KOBIELICE – 7 i 21 sierpnia
teren przy Szkole Podstawowej

KRYRY – 9 i 30 sierpnia
teren przy Remizo-Świetlicy
 MIZERÓW – 12 i 26 sierpnia
teren przy Remizo-Świetlicy

SUSZEC – 14 i 28 sierpnia
plac zabaw przy GOK-u

Informacje można uzyskać od pn. do pt. od 8:30 do 16:00 osobiście w sekretariacie GOK, ul. Ogrodowa 22, 
43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

1 maja – 30 września 2019 r.

1.
2.
3.
4.
Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 r.
Od 2004 r. sąsiedzkie święto obchodzone jest 
w całej Europie.

Jak często spędzasz czas ze swoimi sąsiadami ?
Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólna rozmowę?
Czy tak naprawdę znasz swoich sąsiadów?

ZORGANIZUJ WSPÓLNE SPOTKANIE 
SĄSIEDZKIE !

Zbierzcie kilku sąsiadów
i zaplanujcie Waszą inicjatywę sąsiedzką.

Zgłoście Wasz pomysł 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, 
aby otrzymać PACZKĘ STARTOWĄ 
(materiały pomocne w organizacji wydarzenia)
oraz wsparcie finansowe.

Zaproście sąsiadów i zrealizujcie spotkanie

Stwórzcie relację ze spotkania
ze swoimi sąsiadami - zdjęcie, filmik.
Nagrodzimy najlepszą relację !

Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

4 KROKI:



Informacje można uzyskać osobiście od pn. do czw. od 8:30 do 19:30 oraz w pt. od 8:30 do 18:00 w sekretariacie GOK, 

ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, lub telefonicznie: 32 212 44 91 wew. 23, e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, www.kulturasuszec.pl

Rudziczka, 7 września 2019

Sołecko-gminne
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Wypożyczone książki zwróć do biblioteki

Wystawa modelarstwa w bibliotece 

O finansach… w bibliotece

Koniec roku szkolnego to okazja do zwrotu 
zaległych książek. Prosimy nie czekać, aż nadej-
dzie upomnienie – prośba zwrot. 

Termin zwrotu wypożyczonej książki to nie rok, 
ale tylko albo aż 3 miesiące. Dlatego, przejrzyjmy 
regały, zakamarki i zapytajmy dzieci, czy trzeba coś 
oddać. 

Czytelnikom, zainteresowanym zamawianiem 
i rezerwowaniem tytułów z naszego księgozbioru 

Jeszcze tylko do końca lipca, w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Suszcu można podziwiać 
prace modelarskie z prywatnych zbiorów Piotra 
Ilczyszyna. 

Mieszkaniec Gminy Suszec, emerytowany gór-
nik KWK „Krupiński” i „Borynia”, jest znawcą historii 
II wojny światowej i używanego wówczas uzbroje-
nia. Te zainteresowania odzwierciedlają jego prace 
– kartonowe modele krążowników i pancerników 
tj. Bismarck, HMS Hood, dział samobieżnych, wo-
zów opancerzonych, wielu niemieckich i radziec-
kich czołgów oraz ich niszczycieli. 

Jak wiemy, modele kartonowe mogą przed-
stawiać samolot, okręt, statek, samochód, tabor 
kolejowy, urządzenia przemysłowe, rakietę itp., 
a służyć mogą do celów sportowych, szkolenio-

Za nami cykl nieodpłatnych szkoleń (głów-
nie dla seniorów 50+) dotyczących poznawania 
tajników obsługi komputera. Z 18 zgłoszonych 
uczestników do finiszu dotarło 14 osób. 

Kursanci w zajęciach uczestniczyli 2 razy w ty-
godniu, w godzinach popołudniowych, od 7 maja 
do 19 czerwca. Prowadzący Marek Spyra sukce-
sywnie zaznajamiał obecnych w tematach takich 
jak tworzenie zakładek, folderów, zapisywanie do-
kumentów, a także uczył korzystania ze skrótów 
klawiaturowych, przedstawiał przydatne strony oraz 
zwracał uwagę na bezpieczne korzystanie z Inter-
netu. Każdy z kursantów założył swojego e-maila 
i może już kontaktować się z rodziną czy znajomymi 
przez Skype’a. 

Kurs „Podstawy obsługi komputera” był wstę-
pem do przeprowadzenia kolejnego cyklu szkoleń 
organizowanego w ramach Projektu „O finansach… 
w bibliotece – 6. edycja”. Projekt ten realizowany jest 
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej. Realizatorem ww. jest Funda-
cja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

przypominamy, że jest taka możliwość. Można zdal-
nie to czynić np. w domu, korzystając z „Katalog 
Suszec” (zob. www.biblioteka.suszec.pl) i „Profilu 
użytkownika”, po uprzednim otrzymaniu (w bibliote-
ce lub poprzez e-mail: gbp@suszec.pl) loginu i ha-
sła dostępu. Zachęcamy do zapoznania się z tego 
rodzaju usługą! 

Zapraszamy też dzieci na wakacyjne zajęcia 
quillingowe – w środy oraz w czwartki, gdzie kon-
tynuować będziemy wcześniej zaproponowane 

wych, produkcyjnych czy wystawienniczych. 
Modelarstwo w naszym kraju ma tysiące 

Projekt ma na celu wzrost wiedzy ekonomicz-
nej i zwiększenie umiejętności korzystania z no-
woczesnych produktów i usług finansowych przy 
wykorzystaniu nowych technologii przez 2000 osób 

powyżej 50. roku życia. GBP w Suszcu przystąpiła do 
Projektu już po raz drugi i w 2019 (wśród 103 kra-
jowych, w tym 3 śląskich) placówek bibliotecznych 

zajęcia tj. „Kodowanie w bibliotece”, „Zagraj z nami 
planszówkami” i „Przystanek Czytankowo” (od godz. 
16:00) (zob.: www.facebook.com/Gminna-Biblio-
teka-Publiczna-w-Suszcu-192554664121358/). 

Ponadto można odwiedzić filię biblioteczną 
w Rudziczce i w Mizerowie i ciekawie spędzić tam 
wolny czas. Zobacz: www.facebook.com/biblio-
teka.rudziczka/ i www.facebook.com/biblioteka.
mizerow/

GF

zwolenników. To nie tylko rozrywka, a zajęcie 
niewątpliwie mające walor wychowawczy i przy-
czyniające się do rozwijania zamiłowań politech-
nicznych. Wiemy, że takie hobby jest czasochłonne, 
ale z pewnością uczy cierpliwości i wymaga precyzji 
wykonania. Każdy szczegół rzeczywistego obiektu 
jest odzwierciedlony, tyle że w miniaturze. 

Pan Piotr jest nietuzinkową osobą, bo oprócz 
modelarskiej pasji, jest też miłośnikiem jazdy na 
rowerze oraz wielkim fanem „mocnej” i dynamicz-
nej muzyki heavy metal i hard rock. Pasje godne 
podziwu, mogą być przykładem dla młodych, jak 
efektywnie i ciekawie spędzać wolny czas. 

Zapraszamy do odwiedzin biblioteki, gdzie 
od poniedziałku do piątku można jeszcze zoba-
czyć tak kunsztownie wykonane prace.

G. Folek

znowu jest lokalnym organizatorem cyklu spotkań 
edukacyjnych, gdzie omawiane będą takie tema-
ty jak: zakładanie kont przez Internet, bezpieczne 
korzystanie z usług finansowych, wybór najkorzyst-
niejszej oferty bankowej czy wpływ polityki banku 
centralnego na budżet domowy. 

Spotkania (5 zajęć 3-godzinnych) prowadzo-
ne będą z wykorzystaniem kursu on-line. Obecni 
otrzymają także materiały edukacyjne, które ułatwią 
zdobycie nowych umiejętności i wiedzy nt. finansów 
osobistych. Uczestnicy kursu komputerowego już 
zadeklarowali już chęć udziału w dalszych szkole-
niach (od lipca br.). 

Zainteresowanych tematem prosimy 
o zgłaszanie chęci uczestnictwa: w Bibliotece, 
telefonicznie (32 44 88 692) lub elektronicznie 
(gbp@suszec.pl). Ponadto przypominamy, że 
w dalszym ciągu prowadzimy nabór na zajęcia 
komputerowe (także bezpłatne) – dla pracują-
cych! Te, po zebraniu grupy 12-osobowej, mogą się 
rozpocząć już w sierpniu (z finałem w październiku 
br.). Czekamy na zgłoszenia.

G. Folek
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Wystawa potrwa do końca lipca
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Jedno ze zdjęć konkursowych z 2012 roku 

Uchwyć na zdjęciach wakacyjne podróże
Zapraszamy do udziału w XVII edycji ogólno-

polskiego konkursu fotograficznego „Moje Podróże 
Małe i Duże”. Każdy, kto kocha fotografię i zabiera ze 
sobą aparat na mniej lub bardziej odległe wyprawy, 
ma szansę zaprezentować swoje prace. Z roku na 
rok zainteresowanie konkursem jest coraz większe, 
a swoje zdjęcia nadsyłają uczestnicy z całej Polski. Jak 
zawsze, na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Podziel się swoją pasją, pokaż nam piękne za-
kątki, które odwiedziłeś i wygraj nagrody! Do tej pory 
udział w konkursie wzięły 644 osoby, które łącznie 
nadesłały 2134 prace. Oprócz nagród finansowych 
dla uczestników konkursu, przygotowaliśmy jeszcze 

jedną formę nagrody. Wraz z 2018 roku w podróż po 
całej Polsce wybrała się „Objazdowa Wystawa Moich 
Podróży Małych i Dużych”. W zamyślę wraz z nowymi 
pracami będziemy przygotowywać kolejne wystawy.

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 7 września 
2019 r. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi 23 
września 2019 r., a II etapu konkursu – 30 paździer-
nika 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w biurze GOK 
w Suszcu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 
do 16:00 (ul. Ogrodowa 22, Suszec), telefon: 32 212 
44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl, 
www.kulturasuszec.pl

GOK Suszec
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„Nowiny” postanowiły zaprosić do współpracy 
znanego już Czytelnikom poetę, muzyka, nauczycie-
la Marcina Weidemana. We współczesnym świecie, 
w którym coraz mniej czasu mamy na zastanowienie 
się nad sensem podejmowanych działań, proponu-
jemy w każdym numerze naszej gazety lekturę felie-
tonu inspirowanego wierszami autora bloga „Duszą 
pisane”. Co wpływa na nasze życie? Zapraszamy do 
przeczytania tekstu i rozmyślań.

Marcin Weideman
poeta
muzyk
nauczyciel

„Rollercoaster”

Pewien znajomy, który kilka dobrych lat spędził 
w Wielkiej Brytanii, opowiedział mi ostatnio historię 
chłopca imieniem Sue, opisaną w piosence John-
ny’ego Casha. Chłopiec wychowywał się praktycznie 
bez ojca, ponieważ ten opuścił go w dzieciństwie. Nie 
byłaby ta opowieść niczym szczególnym, choć sama 
w sobie jest tragiczna, gdyby nie fakt, że imię to jest 
nadawane głównie dziewczętom i mimo pewnej uni-
wersalności kojarzone jest przede wszystkim z płcią 
żeńską.

Wyobraźcie sobie sytuację chłopca z damskim 
imieniem w środowisku rówieśniczym. Z pewnością 
docinkom nie było końca i myślę, że nie skończyły 
się one w okresie dorastania. Można by stwierdzić, że 
wybór imienia zaważył na kształcie całego jego życia.

Po latach, dorosły już Sue, którego życie nie 
oszczędzało, spotyka niespodziewanie swojego oj-
ca. W przypływie złości chce go pobić za to, że swo-
im irracjonalnym wyborem zmienił jego egzystencję 
w koszmar. Ojciec jednak wyjaśnia mu, że nadał mu 

to imię celowo i mówi mu: „Wiedziałem, że nie będzie 
mnie w Twoim życiu. Nadałem Ci takie imię będąc 
przekonanym, że nie będzie Ci łatwo je nosić, ale dzięki 
temu staniesz się tak emocjonalnie odporny, że pora-
dzisz sobie z każdą trudnością.”

Tego rodzaju celowe działanie budzi wiadomy 
i odruchowy sprzeciw. Słusznie, bo jak można kogoś 
skazywać z premedytacją na wieloletnie cierpienie? 
Przecież to nieludzkie, prawda? Jednak nie do końca 
wiadomo jak potoczyłoby się życie chłopca, gdyby 
jego ojciec nie wykonał tego ryzykownego ruchu. 
Możemy się tylko tego faktu domyślać. Być może 
w tym szaleństwie jest metoda. Jestem daleki od stu-
procentowego stwierdzenia, że każde cierpienie ma 
sens, choć myślę, że ludzie dotknięci różnego rodzaju 
życiowymi tragediami, chcieliby tak właśnie myśleć. 
Może wtedy byłoby im łatwiej przez nie przejść.

Każda trudna sytuacja jest inaczej postrzegana 
z perspektywy danego człowieka, który jest w nią za-
angażowany, więc ciężko rozmiar krzywdy oceniać 
patrząc z boku. Jednak i w moim życiu pojawiło się 
wiele trudności, kiedy to twierdziłem, że mam już dość 
próbowania kolejnych dróg wyjścia z nich, a cała sytu-
acja jest kompletnie pozbawiona sensu i do niczego 
dobrego z całą pewnością mnie nie doprowadzi. Wie-
le razy bardzo się myliłem. Po prostu nie potrafiłem 
przyznać się przed samym sobą, że to może być lek-
cja. Bolesna i niełatwa, ale mimo wszystko potrzebna. 
Czasem od zrozumienia i pogodzenia się z tym faktem 
oddziela nas jedynie odpowiednio długi odcinek czasu 
oraz wiara i zaufania, a właściwie ich brak.

Mówi się, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem, 
ale wciągnięci przez rwący nurt wydarzeń możemy 
czasem tylko poddać się prądowi i przestać się sza-
motać, żeby doznać jak najmniejszych obrażeń. Potem 
należy tylko czekać aż rzeka stopniowo uspokoi swoje 
wody i wyniesie nas w bezpieczne i ciche miejsce. Taka 
jest natura rzeczy. Nie chodzi bynajmniej o przyjęcie 
biernej postawy, ale w większości przypadków sytu-
acja się koniec końców klaruje, nawet jeśli w trakcie 
wydaje nam się, że burza nigdy nie ustanie. Zespół 
The Beatles śpiewał kiedyś „All things must pass” i to 
święte słowa, bo z pewnymi wyjątkami nic nie trwa 
wiecznie. Kiedy już wyjdzie słońce, będziemy mieć 
sposobność zastanowienia się, czy ten emocjonalny 
rollercoaster nie był czasem formą próby, która miała 
nas czegoś dobrego nauczyć i czy przypadkiem nie 
zdaliśmy tego testu celująco.

„Do gwiazd”

Masz dwie ręce i szczere serce
Niczego więcej Ci nie potrzeba
Otwarty umysł, by myśli strumień
burzył schematy, sięgając nieba

Bywa, że świat spada na głowę
wszystko się wali, a gruzów ogrom
zabija szczęście i zabiera słowom
brzmienie radości i piękną melodię

Rodzi się bunt, bo to jest odruch,
kiedy ochotę masz by się bronić,
żeby nie zginąć z byle powodu
nie dać się wciągnąć czarnej toni

Jednak bez mroku nie ma światła
Nie wiesz, że kochasz, bez cierpienia,
a kiedy szlochasz, ta cała matnia
nabiera sensu, kształtu i znaczenia

Droga choć kręta, lecz nią dojdziesz
do celu, kiedy przyjdzie ten czas
gdy szerzej na swe życie spojrzysz
wiesz, że przez ciernie sięgniesz gwiazd

Marcin Weideman

Felieton duszą pisany
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Dzieci z „Perły” od kilku lat odwiedzają nasz powiat
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Podczas wizyty nie zabrakło czasu na występy

Dzieci z Ukrainy w Gminie Suszec
Przez dwa tygodnie, od 10 do 24 czerwca, 

na zaproszenie Parafii Podwyższenia Krzyża 
w Pszczynie, Śląsko-Małopolskiego Komitetu 
Pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwow-
skiej i Powiatu Pszczyńskiego, na terenie powiatu 
gościło 21 dzieci wraz z 3 opiekunami z miejsco-
wości Dolina na Ukrainie. To już 10 lat wzajemnej 
współpracy, do której włącza się również Gmina 
Suszec. 

Dzieci te tworzą dziecięcy zespół pieśni i tań-
ca „Perła”, który swoimi występami zyskuje duże 
uznanie. Zespół działa przy Centrum Oazowym Ar-
chidiecezji Lwowskiej w Dolinie koło Lwowa, które-
go dyrektorem jest ks. prof. Krzysztof Panasowiec. 
Gmina Suszec corocznie zbiera dary w naszych 
placówkach oświatowych i przekazuje je właśnie 
na tę parafię. Sytuacja na Ukrainie jest wyjątkowo 
trudna, nie tylko jeśli chodzi o koszty utrzymania, 
ale także w zakresie dostępu do polskiej literatury, 
pomocy dydaktycznych, książek oraz przyborów 
szkolnych, dlatego nasza pomoc ma tam wielkie 
znaczenie.

W dniach 13-14 czerwca dzieci przebywały 

się przed sesją Rady Gminy w dniu 19 czerwca. 
Pozostałe dni pobytu w Polsce dzieci spędziły na 
terenie Pszczyny i okolic uczestnicząc w imprezach 
szkolnych w szkołach pszczyńskich i zwiedzając 
ciekawe miejsca. 

Dla dzieci tych i ich opiekunów pobyt w Polsce 
stanowi nieoceniony kontakt z krajem ich ojców, 
z historią, kulturą i obyczajami.

Z. Łoza

z całodniową wizytą w Szkole Podstawowej w Susz-
cu oraz w Szkole Podstawowej w Rudziczce. Pro-
gram pobytu był tak dopasowany, aby był czas 
na wspólne występy artystyczne, muzyczne oraz 
gry i zabawy. W kościele w Suszcu odbyła się rów-
nież Msza święta, po której dzieci wykonały krót-
ki koncert. Również za zgodą Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Szymona Sekty i Wójta Gminy 
Pana Mariana Pawlasa dzieci te zaprezentowały 



W lipcu 1870 r. Francja wypowiedziała wojnę 
Prusom, którą ostatecznie przegrała. Kanclerz Prus 
Otto von Bismarck przekonał Ludwika do stwo-
rzenia zjednoczonego cesarstwa niemieckiego na 
czele z królem pruskim, Wilhelmem I. Nowy twór po-
lityczny został proklamowany na początku 1871 r. 
w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego. W związku 
z ograniczeniem suwerenności Bawarii Ludwikowi 
ubyło część monarszych obowiązków. Tym samym 

mógł poświęcić się swojemu powołaniu jakim było 
wznoszenie wspaniałych pałaców. Pierwszy z nich, 
Neuschwanstein rozpoczęto budować w 1869 r., na-
stępny, Linderhof, w 1870 r., natomiast trzeci, Her-
renchiemsee, w 1878 r. Za życia Ludwika udało się 
ukończyć jedynie budowę Linderhof. 

Publicznie po raz ostatni król pokazał się 
w Monachium w sierpniu 1875 r. Dla swojego lu-
du stał się osobą tajemniczą, natomiast ministrom 
sprawiał coraz to większe problemy. Budowa jego 
wyjątkowych zamków pochłaniała astronomiczne 
sumy. Jego dochód wynosił 4,5 mln marek rocznie, 
ale dług wobec królewskiego skarbca wiosną 1884 
r. sięgał 7,5 mln marek, a rok później urósł do 14 
mln. Gdy Ludwik spotkał się z odmową udzielenia 
kolejnej pożyczki (tym razem na 20 mln marek) 
ze strony własnego rządu zwrócił się o pomoc 
do innych europejskich monarchów. Pomocy 
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Zamek Neuschwanstein w Schwangau, w Bawarii, w Niemczech
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Od kilku lat mieszkaniec Suszca, Jakub 
Raczkiewicz, z pasją prowadzi bloga Śladami 
historii, który jest poświęcony wydarzeniom od 
starożytności aż po czasy współczesne. Na łamach 
bloga publikowane są artykuły historyczne, re-
cenzje publikacji historycznych oraz aktualności 
ze świata historii i archeologii.

Od lipca Jakub Raczkiewicz będzie dzielił się 
artykułami historycznymi również z Czytelnikami 
„Nowin Suszeckiej Gminy”.

Bajkowy król
 
Objął tron Bawarii w wieku 18 lat jako obiecują-

cy następca. Ponad dwadzieścia lat później stał się 
wrakiem człowieka – otyły i zdziwaczały z obsesją na 
punkcie swoich baśniowych zamków. Kilka dni po 
tym jak lekarze uznali go za niepoczytalnego, i tym 
samym niezdolnego do sprawowania władzy, król 
Ludwik II utopił się w jeziorze.

Dzień jego przyjścia na świat był hucznie święto-
wany. 25 sierpnia 1845 r. bicie w dzwony oraz salwy 
z armat oznajmiły światu, że narodził się pierwszy 
syn księcia Bawarii Maksymilian. Imię otrzymał na 
cześć dziadka, Ludwika I. Trzy lata później z powodu 
skandalu obyczajowego Ludwik I musiał abdykować. 
Tron objął po nim Maksymilian, a mały Ludwik stał się 
prawowitym następcą. Miesiąc po tym wydarzeniu 
na świat przyszedł jego brat, Otto. Obydwoje byli 
wychowywani w surowej dyscyplinie. Lekcje (z wy-
jątkiem historii o Ludwiku XIV) zdecydowanie nudziły 
młodego Ludwika. Wolał spędzać czas na czytaniu 
sag o starych niemieckich rodach. W ten sposób od-
nalazł swoje powołanie – budowanie pałaców równie 
pięknych i dostojnych jak Wersal.

Tuż przed jego 19. urodzinami, 10 marca 1864 r., 
Ludwik musiał objąć tron po swoim zmarłym ojcu. 
Okoliczni mieszkańcy zaczęli się zastanawiać się czy 
ten młodzieniec jest gotowy do objęcia sterów kró-
lestwa. Jego wygląd zdecydowanie przemawiał na 
jego korzyść. Wysoki, z gęstymi, falującymi włosami, 
z nienagannie prostą postawą poruszał się z wyraź-
ną gracją. Po objęciu rządów pierwszą powinnością 
Ludwika było ożenienie się. Na początku 1867 r. wy-
bór padł na kuzynkę króla, Zofię. Początkowa data 
ślubu została przesunięta z sierpnia na październik. 
Natomiast kilka dni przed ceremonią Ludwik zerwał 
zaręczyny i oznajmił, że wolałby się utopić w jeziorze 
niż się ożenić.

Król nie krył swojej pogardy do życia dwor-
skiego. Wolał towarzystwo gór, gdzie spędzał czas 
w swoich siedzibach. Spał popołudniu i budził się 
o północy. Następnie wyruszał na samotne w długie 
przejażdżki. Po zakończeniu romansu z Zofią swoje 
zainteresowanie skupił na towarzystwie młodych 
aktorów i oficerów. Dopiero opublikowane po jego 
śmierci pamiętniki ukazały cierpienia króla, który 
próbował bez większych rezultatów stłumić swoje 
homoseksualne zapędy. 

szukał również u rodziny Rothschildów i dynastii 
orleańskiej. 

Oprócz obsesji budowania w zachowaniu Ludwi-
ka można było zauważyć inne oznaki niezrównowa-
żenia. Chwile spokoju były przerywane atakami nie-
kontrolowanej furii, która skupiała się na dworzanach. 
Członków służby, którzy mu się narazili, kazał chłostać, 
torturować, zamykać w więzieniu, a nawet ścinać. Jego 
wygląd uległ diametralnej zmianie. Stał się otyły i coraz 
mniej dbał o swój wygląd. Nie pozwalał nikomu zbliżać 
się do siebie bliżej niż 45 cm. Z czasem zaczął wydawać 
rozkazy zza zamkniętych drzwi, a ze swoimi ministrami 
kontaktował się pisemnie. Podczas swoich przejażdżek 
kłaniał się drzewom i pozdrawiał żywopłot. Co wię-
cej, słyszał głosy, których nikt inny nie słyszał. Stało się 
oczywiste, że trzeba będzie jakoś rozwiązać problem 
z szalonym monarchą. Przeszkodą był brak następcy 
tronu. Jego brat Otto także zaczął przejawiać objawy 
niepoczytalności. W 1875 r. został uznany za nieule-
czalnie chorego psychicznie i umieszczony w zakładzie 
dla obłąkanych. Aby pozbyć się Ludwika ministrowie 
zwrócili się do znanego psychiatry, dr Guddena, który 
miał uznać króla Bawarii za niepoczytalnego. 8 czerw-
ca 1886 r. opublikował kilkunastostronicowy raport, 
zgodnie z którym „Jego Wysokość znajduje się w bar-
dzo zaawansowanym stadium choroby umysłowej 
(…) Jego Wysokość należy uznać za niezdolnego do 
sprawowania władzy”. Kilka dni później wysłano ko-
misję pod przewodnictwem dr Guddena, która miała 
poinformować króla o tym, że zostanie usunięty z tro-
nu. Monarcha został zwabiony na schody wieży, gdzie 
został obezwładniony przez sanitariuszy. Z powodu 
swojej choroby psychicznej został przetransportowany 
i umieszczony w zamku Berg, który został przekształ-
cony w królewskie więzienie. 13 czerwca wybrał się na 
poranny spacer w towarzystwie dr Guddena i dwóch 
sanitariuszy. Wzorowe zachowanie pacjenta spowo-
dowało, że podczas popołudniowego spaceru lekarz 
zrezygnował z asysty. Czas pokazał, że była to bardzo 
nietrafiona decyzja. Po godzinie 22:00 na powierzchni 
jeziora Starnberg odnaleziono ciała Guddena i Lu-
dwika. W związku z tym, że nie było świadków tego 
zdarzenia, być może nigdy nie poznamy całej praw-
dy o tym wydarzeniu. Według jednej z hipotez, która 
jest bardzo przekonywująca, monarcha zabił lekarza, 
po czym popełnił samobójstwo. Ludwik miał zdawać 
sobie sprawę z tego, że resztę swojego życia spędzi 
w hańbiącej uwięzi. 

Do dnia dzisiejszego postać Ludwika II Bawar-
skiego budzi wiele kontrowersji, a jego bajeczne 
zamki wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
niem turystów.

  
Źródła:
N. Cawthorne, 100 tyranów, despotów i dyktatorów, 
Warszawa 2007.
Wielkie zagadki przeszłości pod red. E. Wierzbickiej, 
Warszawa 1996.

Więcej na www.sladamihistorii.pl

Śladami historii
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20-letni Ludwik II Wittelsbach w stroju koronacyjnym
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Johann Bernhard Aloys von Gudden
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Powiedzmy STOP wypalaniu traw!

Skorzystaj z programu „Aktywny samorząd”

Pierwsze odpady trafiły do utylizacji

Przypomina się wszystkim mieszkańcom o za-
kazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów. To bardzo niebezpieczny 
i szkodliwy proceder!

Wypalanie traw przynosi środowisku naturalne-
mu same szkody oraz zmniejszenie plonów. Po takim 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pszczynie (ul. Dworcowa 23) informuje, że do 31 
sierpnia 2019 r. przyjmowane są wnioski o dofinan-
sowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego 
programu „Aktywny samorząd”.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o na-
stępujące formy wsparcia:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu 
ruchu, osoby z dysfunkcją narządu słuchu);

- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dys-
funkcją narządu ruchu, osoby z dysfunkcją narządu 
słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego);

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dys-

Rozpoczął się wywóz odpadów chemicznych, 
nielegalnie składowanych na terenie jednej z po-
sesji przy ul. Sosnowej w Żorach. 31 maja spe-
cjalistyczna firma wywiozła 4 tony odpadów do 
spalarni zajmującej się ich utylizacją.

Firma ZO Eurobau Sp. z o.o., do której należy 
nieruchomość przy ul. Sosnowej w Żorach, gdzie 
składowane są odpady, w kwietniu br. zobowią-
zała się zająć ich utylizacją. Spółka w oficjalnym 

wypaleniu gleba potrzebuje kilku lat, aby odzyskać 
pełną żyzność. Ponieważ wypalanie traw jest w Polsce 
prawnie zabronione, za wzniecanie pożarów grożą 
bardzo dotkliwe kary, również finansowe. Rolnicy mu-
szą się liczyć ze zmniejszeniem, a w skrajnych przypad-
kach nawet z odebraniem należnej wysokości wszyst-
kich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. 

funkcją narządu wzroku, osoby z dysfunkcją obu koń-
czyn górnych, osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trud-
nościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi na-
bytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania;

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego 
w ramach programu;

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym;

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której za-
stosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co 
najmniej na III poziomie jakości);

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano 

oświadczeniu zadeklarowała, że dołoży wszelkich 
starań, aby problem z odpadami zalegającymi na 
naczepach na terenie nieruchomości przy ul. So-
snowej został jak najszybciej rozwiązany. W ostat-
nich tygodniach podjęto działania w tym zakresie.

W piątek, 31 maja pierwsze 4 tony odpadów 
znajdujących się w beczkach oraz pojemnikach 
typu mauzer zostały zabrane z nieruchomości przy 
ul. Sosnowej. Ich wywozem zajmuje się specjali-
styczna firma PARDI Sp. z o.o., która dostarczyła 

W programie ochrony powietrza dla wojewódz-
twa śląskiego została zamieszczona lista działań krót-
koterminowych, wśród których znajduje się zakaz pa-
lenia na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych 
z ogrodów. Niedopuszczalne jest również spalanie 
odpadów w piecach c.o. i na powierzchni ziemi.

UG Suszec

nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na 
III poziomie jakości);

- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napę-
dzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 
do wózka ręcznego;

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inną 
tego typu opieką).

Szczegółowe informacje o adresatach programu 
oraz realizowanych formach wsparcia dostępne są na 
stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pszczynie www.pcprpszczyna.pl (zakładka 
NIEPEŁNOSPRAWNI/Aktywny samorząd) oraz na stronie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych www.pfron.org.pl.

wk; źródło: UG Suszec

je do odpowiedniej spalarni. Tam prowadzone są 
badania, pozwalające ustalić najlepszy sposób 
utylizacji odpadów. Po tych ustaleniach podjęte 
zostaną decyzje co do harmonogramu dalszych 
działań.

Urząd Miasta Żory pozostaje w stałym kon-
takcie z pełnomocnikiem firmy ZO Eurobau. O dal-
szych działaniach, zmierzających do usunięcia od-
padów, mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

wk; źródło: UM Żory

Koleje Śląskie uruchomiły wykaz rzeczy znalezionych
Podróżowałeś pociągiem i w przedziale zosta-

wiłeś portfel lub kurtkę? Nic straconego! Od 8 maja 
podróżni mogą skorzystać z wykazu rzeczy znale-
zionych i odzyskać swoją zagubioną własność.

W celu ułatwienia odzyskania utraconych lub za-
gubionych przedmiotów w pociągach Kolei Śląskich, 
na stronie internetowej opublikowano wykaz rzeczy 

znalezionych. Lista zawiera informacje dotyczące daty 
znalezienia danego przedmiotu wraz z numerem po-
ciągu, w którym przedmiot został znaleziony. Wykaz ten 
będzie na bieżąco uzupełniany i pomoże on podróżnym 
w odnalezieniu swojej własności.

Więcej informacji dotyczących znalezionych 
przedmiotów w pociągach KŚ oraz sam wykaz rzeczy 

znalezionych można znaleźć na stronie interneto-
wej Kolei Śląskich w zakładce Rzeczy znalezione 
(www.kolejeslaskie.com). 

Szczegółowe informacje można również uzyskać 
telefonicznie pod numerem 727-030-045, który jest 
czynny w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00.

wk; źródło: Koleje Śląskie
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Powrót do tradycji, czyli sianokosy w Suszcu
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Powrót do tradycji, czyli sianokosy w Suszcu

Sianokosy w Suszcu
We wtorek, 11 czerwca, Koło Gospodyń 

Wiejskich wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Suszcu zaprosiło mieszkańców na sianokosy.

Pokaz koszenia i suszenia trawy na siano odbył 

się na łąkach za przedszkolem, przy ul. Św. Jana. 
KGW zadbało o wszystkie szczegóły – począwszy 
od strojów, a na sprzętach skończywszy. 

Impreza spodobała się także dzieciom, które 
na jej zakończenie mogły z bliska zobaczyć 

maszyny, a następnie skorzystać z tradycyjnego 
poczęstunku.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach 
Kulturalnego Wydobycia.

wk
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Od lipca nowe stawki za wywóz śmieci
Rada Gminy Suszec Uchwałą Nr VIII/75/2019 

z dnia 23.05.2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty zmieniła 
stawki opłat za odpady komunalne.

Ustalono nową, miesięczną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieru-
chomości zamieszkałych w wysokości:

- 14,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i od-
bierane w sposób selektywny,

- 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i od-
bierane w sposób nieselektywny.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszka-
łych zostaną pisemnie powiadomieni o zmianie stawki 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ceny odbioru odpadów we wszystkich gmi-
nach w ostatnio przeprowadzonych przetargach 
gwałtownie wzrosły. 

Jeśli nie zmieni się nasz styl życia, a przede wszyst-
kim odpowiedzialność producentów i przerzucenie na 
nich kosztu utylizacji wytworzonych produktów, to bę-
dzie coraz gorzej. Przyjęcie przez nasze ustawodawstwo 
podejścia do odpadu jako do problemu, za który się 
płaci było i jest wielkim błędem. Odpadów się po pro-
stu nie powinno wytwarzać, a przede wszystkim tych, 
których nie da się zutylizować. Głównym sprawcą pro-
blemu są bowiem producenci, bo konsumpcjonizmu 

nie zatrzymamy. Ludzi przybywa, płace rosną, a więc 
wszyscy więcej kupują i… śmieci ciągle przybywa.

Z kolei to firmy odbierające odpady ponoszą co-
raz większe koszty. U nich także płace pracowników 
rosną, rosną ceny energii (ostatnio drastycznie), ceny 
paliw, środków transportu. W ostatnich trzech latach 
wzrosła również opłata na składowiskach z 70 zł do 
270 zł za tonę obecnie.

Żądane ostatnio przez przedsiębiorców odbie-
rających odpadów w wielu gminach ceny wynoszą 
30 zł od mieszkańca, gdy się przeanalizuje drogę 
obecnego odpadu do jego pełnej zgodnej z prawem 
utylizacji nie są wcale wygórowane. Niskie ceny to 
niestety płonące składowiska, rozrastające się skła-
dowiska trujących chemikaliów, powstanie pozasys-
temowego, wręcz mafijnego, procederu szarej strefy. 
Prowadzi to do wielkich strat w naszym środowisku, 
zdrowiu, do zagrożenia wszelkiemu życiu na ziemi.

Niestety bez drastycznych kar nakładanych 
na producentów, przedsiębiorców odbierających 
odpady i mieszkańców postępujących nieodpo-
wiedzialnie problemu się nie rozwiąże, pomimo 
rosnących cen.

W krajach zachodu (nie wszystkich), w których 
problem dobrze rozwiązano, to praktycznie prze-
niesienie części kosztów na producenta, części na 
konsumenta, kaucje itd. Dodatkowo, to kodowane 
worki i pojemniki na odpady itp. U nas niestety je-
steśmy demokratami „pełną gębą” i kodowanie jest 
niemożliwe, bo to inwigilacja, a RODO by dopełniło 

resztę. Być może gdy śmieci osiągną horrendalne 
ceny, to wtedy wielkim frontem ruszymy i będziemy 
atakować ustawodawcę, żeby ten problem mądrzej 
rozwiązać.

Jak pokazuje życie – bez dolegliwości finanso-
wych, niestety, o problemie będziemy tylko dyskuto-
wać, a składowiska jak płonęły, tak będą płonąć, gle-
ba jak była zarażona trucizną, będzie dalej zarażona.

Można zacząć od małej akcji, nie kupować na-
pojów w PET-ach. Gdyby tak większość zrobiła, to 
taki prosty i łatwy do zrealizowania sposób zmusiłby 
producentów do zmiany opakowań. Proceder pro-
blemu śmieci narasta bowiem na linii producent – 
konsument i tylko tu może być rozwiązany.

Urząd Gminy Suszec
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Przedrzeć się przez chaszcze rzeki Pszczynki
Mało kto w naszej gminie wie, że oprócz licz-

nych szlaków rowerowych prowadzących z Żor, 
Pawłowic, Kobióru czy Pszczyny do Suszcza, 
przez gminę prowadzi również szlak kajakowy 
rzeki Pszczynki. Bynajmniej „Przedrzeć się przez 
chaszcze rzeki Pszczynki” to nie tylko łamaniec 
językowy, ale również stwierdzenie oddające cha-
rakter tego szlaku.

 
Pszczynka – zaledwie 45-kilometrowa rze-

ka, lewy dopływ Wisły, mająca swoje źródła 
w okolicach KWK Borynia, to spławny i bardzo urokliwy 
szlak kajakowy, przepływający przez Szeroką, Warszo-
wice, Żory, Pszczynę, Międzyrzecze, by w Gminie Boj-
szowy połączyć się z rzeką Wisłą. Niestety zapominana, 

mało popularna, a szkoda, bo ma swoich fanów w gro-
nie kajakarzy, którzy regularnie ją odwiedzają. 

W latach 70. i 80. XX wieku odbywały się m.in. na 
rzece Pszczynce „Jesienne spływy Wiślane”. Harcerze 
z Chorągwi Śląskiej pływali rzekami: Wisłą, Pszczynką, 
Korzeniec do Brzezinki, gdzie pod Międzynarodowym 
Pomnikiem Ofiar Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau składali znicze i kwiaty oraz uczestniczyli 
w apelach ku czci pomordowanych przez nazistów. 

Wracając jednak do szlaku kajakowego rzeki 
Pszczynki. Kajaki wodujemy w Żorach-Szoszowy przy 
moście nad Pszczynką, by leniwym nurtem popłynąć 
na wschód, w stronę zbiorniku retencyjnego Łąka. 
Płyniemy łąkami i mizerowskimi polami, skrajem 
lasu Baraniok. Przepływamy pod starymi kładkami, 
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Most w Kryrach
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Rzeka Pszczynka z mostu w Baranowicach-Szoszowy
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Na trasie można zobaczyć piękno natury

GOS w Suszcu zaprasza na „Wakacje ze sportem”
SIATKÓWKA PLAŻOWA
W niedzielę, 7 lipca o godz. 15:00 odbędzie sie 

III Turniej w siatkówce plażowej. Zawody zostaną prze-
prowadzone w trzech kategoriach: kobiety, mężczyźni 
i pary mieszane. Miejsce zawodów: boisko przy hali 
sportowej w Suszcu, w razie niepogody zawody odbędą 
się wewnątrz hali. 

Zgłoszenia: pół godziny przed zawodami.

ZAWODY  W KOSZYKÓWCE – STREETBALL

W sobotę, 13 lipca o godz. 17:00 odbędą się zawo-
dy w koszykówce trzyosobowej STREETBALL. Wszystkie 
osoby chętne, które chcą wziąć udział w zawodach mu-
szą zgłosić się drogą elektroniczną: sport@hala-suszec.
pl do dnia 12 lipca br. do godziny 15:00.

WAKACYJNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
W czasie wakacji GOS planuje zorganizować Wa-

kacyjną Ligę Piłki nożnej w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe oraz młodzież ze szkół średnich i studenci.

Mecze będą rozgrywane systemem „mecz 
i rewanż” w godzinach późno popołudniowych na 
boisku Orlik przy hali sportowej. Harmonogram me-
czów będzie podany po zgłoszeniu się drużyn do 
dnia 3 lipca 2019 r. na adres sport@hala-suszec.pl.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy z gmi-
ny Suszec – w drużynie może występować „jeden 
gość”.

Zapraszamy do udziału.
GOS Suszec

zwalonymi drzewami, możemy podziwiać rzeczną 
przyrodę, stanowiska grążela żółtego, pałki szeroko-
listnej, rzęśli bagiennej czy strzałki olbrzymiej. 

Wijąc się leniwie przez pola, Pszczynka dopły-
wa do mostu w Kryrach, gdzie opcjonalnie możemy 
skończyć spływ lub dalej popłynąć do zbiornika Łąka. 
Po minięciu mostu rzeka zaczyna lekko meandrować 
i zmienia kierunek płynięcia ze wschodu na południe, 
łączy się z rzeczką Nieradką oraz Kanar i wpada do 
zbiornika Łąka, gdzie po przepłynięciu około 4 km 
możemy skończyć spływ w OSW MORiS w Pszczynie. 
Spływ na odcinku Żory-Łąka to około 13 km, od 2,5 do 
3,5 godzin płynięcia, a nade wszystko bardzo dobra 
lekcja biologii i geografii.

Piotr Krówka
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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.

Sukces Radostowianek
Regionalny Zespół Śpiewaczy Radostowianki 

zdobył II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych 
podczas XXV Festiwalu Folklorystycznego Dorosłych 
„Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”. Przegląd, który 
odbył się 8 czerwca, zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury w Miedźnej z/s w Woli. wk

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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Informacja w sprawie 
inkasa podatku w Gminie 
Suszec

Wójt Gminy Suszec informuje, że począw-
szy od II kwartału 2019 roku we wszystkich so-
łectwach Gminy Suszec nie będzie możliwości 
płacenia podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego od osób fizycznych w formie inkasa. 

Płatności te będzie można uregulować w spo-
sób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu 
innych rachunków i opłat. 

Przypomina się również, że podatek należy 
wpłacać na indywidualne numery rachunków ban-
kowych wskazanych w decyzjach podatkowych 
bądź nakazach płatniczych.

Wpłaty gotówkowe podatku w kasach Banku 
Spółdzielczego Żory o/Suszec – bez opłat.

Wrazie ewentualnych pytań prosimy o kontakt 
z urzędem gminy.

UG Suszec

Bezpłatny punkt 
konsultacyjny dla osób 
uzależnionych w Suszcu

Bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych czynny jest:

- w poniedziałki od 12:00 do 16:00 
  (co 2 tygodnie)
- we wtorki od 14:00 do 19:00.

Konsultacje prowadzi specjalista ds. uzależnień 
Marek Oleś. Telefon kontaktowy: 603 065 213.
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Radostowianki
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Z okazji Święta Policji wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom 
Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie składamy serdeczne życzenia 
sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej walce 
o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy. 
Niech trudna i odpowiedzialna praca będzie dla Was źródłem satysfakcji 
i zadowolenia, a wszystkich działaniom niech towarzyszy ludzka przychylność 
i życzliwość.

Wójt Gminy Marian Pawlas
Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta
Dyrektor GOK Agata Lisowicz-Wala
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Święta i ważne daty w lipcu 2019 roku
1.07 
(poniedziałek)

Dzień Spółdzielczości, Światowy 
Dzień Architektury

2.07 (wtorek) Dzień Dziennikarza

11.07 (czwartek) Światowy Dzień Ludności

18.07 (czwartek) Międzynarodowy Dzień Nelsona 
Mandeli

24.07 (środa) Święto Policji

25.07 (czwartek) Dzień Bezpiecznego Kierowcy

31.07 (środa) Dzień Skarbowości

Dawid Godziek na podium Mistrzostw Świata!
Dawid Godziek po raz kolejny udowodnił, 

że jest jednym z najbardziej wszechstronnych 
zawodników w świecie rowerowych sportów 
ekstremalnych. Podczas swojego pierwszego 
startu w Mistrzostwach Świata FMB World Tour 
Crankworx w Innsbrucku stanął na trzecim stop-
niu podium, tuż obok prawdziwych weteranów 
dyscypliny MTB Slopestyle!

Dzięki swojej determinacji, w weekend 15-16 
czerwca stanął na linii startu wraz z resztą 13 zawod-
ników światowej czołówki. Triki, które ze sobą połą-
czył w swoim finałowym przejeździe, na niejednych 
zawodach mogłyby zgarnąć nagrodę za najbardziej 
szaloną ewolucję. Twister no-hander, cashroll bar-
spin czy double backflip z x-up'em – asy wylatywały 
z rękawa jeden za drugim!

- Jestem przeszczęśliwy, że mój pierwszy 
start w mistrzostwach świata MTB Slopestyle za-
kończyłem na podium! Tym bardziej, że zrobiłem 
prawie cały przejazd tak, jak go sobie zaplanowa-
łem. Oczywiście mam apetyt na więcej i już wiem 
nad czym muszę jeszcze potrenować, by móc 
ulepszać swoje wyniki. Mam nadzieję, że to osią-
gnięcie będzie moją przepustką do świata MTB 
– komentuje Dawid Godziek.
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Szczęśliwy Dawid Godziek na podium zawodów



Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych
„MEDROS” Sp. z o.o.

ul. Pszczyńska 172
43-262 Kobielice

Firma PPMM "MEDROS" Sp. z o.o.

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO:
MONTER MEBLI METALOWYCH

Wynagrodzenie: 3300-4500 brutto miesięcznie

WYMAGANIA:
- wykształcenie min. zawodowe 
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy
- umiejętności manualne

OFERUJEMY:
- zatrudnienie w firmie
  o ugruntowanej pozycji rynkowej
- zatrudnienie na podstawie 
  umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego
- praca w systemie zmianowym

Zainteresowanych zapraszamy do przesłania swoich dokumentów aplikacyjnych
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres biuro@medros.com.pl
lub osobiście w siedzibie firmy.

Śląska Oficyna Drukarska
Drukarnia offsetowa, druk cyfrowy, wydawnictwo

biuro@oficynadrukarska.pltel.: 32 210 22 13 www.oficynadrukarska.pl

oraz: gazety, książki, naklejki, etykiety, zaproszenia, broszury, banery, xero, 
kalendarze, teczki ofertowe, koperty, druki samokopiujące, notesy, akcydensy.

Wykonujemy również projekty graficzne oraz skład książek.
 

ulotki plakaty katalogi wizytówki

Pszczyna, ul. Piastowska 26

Miejsce
na Twoją reklamę!
Tel. 32 212 44 91


