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„BIULETYN” Z „GŁOSEM”
Wraz z niniejszym numerem „Głosu Podbeskidzia” po raz pierwszy trafia w Państwa ręce specjalny dodatek - „Biuletyn
Podbabiogórski” - informator urzędowy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Do tej pory, od 2000 r. był on wydawany jako
samodzielne pismo. Odtąd, już co miesiąc, wraz z każdą nową edycją „Głosu”, otrzymają Państwo bieżące wydanie „Biuletynu”.

Miesięcznik regionalny „Głos Podbeskidzia” zdobywa sobie coraz więcej czytelników, ciesząc się ich dużym uznaniem, a na łamach pisma ukazuje się wiele
artykułów poświęconych naszemu powiatowi, informujących o najważniejszych wydarzeniach, odbywających się na Podbabiogórzu. Mając to na uwadze Zarząd Powiatu Suskiego podjął decyzję o współpracy właśnie z „Głosem”. Różnorodność tematów podejmowanych przez to pismo sprawia, że na łamach „Biuletynu Podbabiogórskiego” będziemy mogli zająć się głównie przedstawianiem informacji i komunikatów związanych z pracami Starostwa, Rady Powiatu i Zarządu, a także wiadomości o różnych przedsięwzięciach, organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo. „Biuletyn” będzie się ukazywał w formie czterostronicowej, osobno numerowanej wkładki, ponadto część nakładu będzie nieodpłatnie rozprowadzana niezależnie od „Głosu”, a już w czerwcu bieżące aktualności znajdą się także na nowej, oficjalnej witrynie internetowej Powiatu Suskiego, dostępnej pod dotychczasowym adresem http://www.powiatsuski.pl

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU
Siódmy raz w historii funkcjonowania Powiatu Suskiego
radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu pod przewodnictwem starosty Andrzeja Pająka.

Była to najważniejsza uchwała podjęta podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Suskiego. Przed głosowaniem projektu uchwały przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Maciejowski przedstawił stanowisko Komisji, która analizowała sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za rok 2005. Zdaniem członków
Komisji Rewizyjnej wykonanie budżetu po stronie dochodów jak i wydatków nie
budzi zastrzeżeń, a sprawozdanie sporządzone zostało rzetelnie i w wymaganej prawem formie, co stanowiło podstawę do jego pozytywnego zaopiniowania. Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Gancarz, przytoczył treść orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która również pozytywnie zaopiniowała wykonanie przez Zarząd Powiatu Suskiego budżetu za rok
2005. W głosowaniu radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem Zarządowi absolutorium. Starosta suski, Andrzej Pająk, podziękował członkom Zarządu za dobrą pracę oraz radnym za przyjęcie sprawozdania. (WK)

STYPENDIA BEZ RACHUNKÓW
Jeszcze w tym roku szkolnym zostanie uproszczony system wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie suskim otrzymujących pomoc w ramach
Działania 2.2 ZPORR, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Stypendyści nie będą już musieli składać rachunków, faktur lub biletów
do refundacji, aby otrzymać środki. Podstawą do wypłacenia im kolejnych
kwot stypendium będą wystawiane przez szkołę zaświadczenia o systematycznym uczęszczaniu ucznia na zajęcia szkolne. Aby je otrzymać, stypendysta
nie może opuścić bez usprawiedliwienia więcej niż 3 godziny zajęć miesięcznie. W przypadku zaniedbania obowiązku szkolnego przez ucznia, zostanie on
wykluczony z projektu, a niewykorzystane przez niego środki otrzyma kolejna
osoba z listy rezerwowej uczniów. Jednocześnie stypendyści będą zobowiązani do: • podpisania stosownych aneksów do umów przekazywania stypendium • złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne – jednorazowo na cały rok szkolny • przedstawienia, na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia klasy.
O terminie wprowadzenia zmian stypendyści zostaną poinformowani w
najbliższym czasie. Uproszczenie procedur związanych z realizacją projektu
stypendialnego usprawni przekazywanie pomocy finansowej uczniom, eliminując podstawową barierę w korzystaniu z dofinansowania nauki, wynikającą z braku własnych środków finansowych na pokrycie wydatków kwalifikujących się do późniejszej refundacji. (MSz)
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WIĘCEJ STYPENDIÓW DLA
STUDENTÓW
W roku akademickim 2006/2007 wzrośnie liczba stypendiów przyznawanych ze środków Unii Europejskiej.

Realokacja środków w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego umożliwiła przeznaczenie dodatkowych
pieniędzy na Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Zarząd Powiatu Suskiego, analizując propozycje podziału
liczby stypendiów dla studentów pomiędzy powiaty małopolskie, wybrał wariant umożliwiający znaczne zwiększenie ilości udzielanych stypendiów. Umożliwi to podpisanie w najbliższym czasie porozumienia pomiędzy wszystkimi
powiatami Małopolski, na mocy którego będzie mógł zostać uruchomiony program stypendialny, co pozwoli na udzielenie ok. 70 stypendiów. Wobec dotychczasowej liczby 23 przyznanych stypendiów, stanowi to dosyć pokaźny
przyrost. Prawdopodobnie zostanie również zlikwidowane ograniczenie dotyczące zakazu korzystania jednocześnie ze stypendium „unijnego” i innych stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie odrębnych
przepisów. O terminie składania wniosków będzie informował Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w prasie, na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu. (WK)

STAROSTWO PO KONTROLACH
W okresie od stycznia do końca marca br. Najwyższa Izba
Kontroli – Delegatura w Krakowie przeprowadziła kompleksową kontrolę Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
w zakresie powiązania budżetu Powiatu Suskiego z budżetem państwa w 2005 r.

Szczególnemu sprawdzeniu podlegały zwłaszcza sprawy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykorzystywanie dotacji na ten cel oraz pomocowych środków unijnych, a także egzekwowanie
należności będących dochodami budżetu państwa. W wystąpieniu pokontrolnym działalność Powiatu w zakresie zadań objętych kontrolą została oceniona
pozytywnie. Jednocześnie, w lutym br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z siedzibą w Krakowie przeprowadziło kontrolę w zakresie prawidłowości wydatkowania otrzymanej w 2005 roku dotacji celowej budżetu państwa
na usuwanie skutków powodzi z lat 2001 i 2005 w wysokości 160 000 zł.
Kontrola obejmowała wszelkie działania związane z wykonaniem robót oraz
rozliczenie kwoty dotacji. Na podstawie przedstawionych dokumentów organ
kontrolujący sporządził raport, w którym stwierdził, że dotacja została wydatkowana przez Powiat prawidłowo. (WK)
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RADA POWIATU
• Zapoznała się z wynikami pracy stałych
komisji Rady.
• Wysłuchała informacji przedstawiciela
Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Krakowie
na temat planowanych inwestycji oraz remontów dróg wojewódzkich na odcinkach
przebiegających przez powiat suski.
• Przyjęła sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za rok 2005 oraz podjęła
uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu
absolutorium za rok 2005.
• Wysłuchała informacji i sprawozdań o:
– sytuacji Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
– stanie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w powiecie,
– działalności Podokręgu Piłki Nożnej w
Wadowicach,
– funkcjonowaniu Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
• Podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006 oraz zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
• Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu. (WK)

ZARZĄD POWIATU
• Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu i w układzie wykonawczym
budżetu Powiatu Suskiego, oraz w sprawie
zmiany harmonogramu realizacji budżetu
Powiatu.
• Zapoznał się z wynikami kontroli realizacji budżetu Powiatu w 2005 roku w części dotyczącej dochodów budżetu państwa
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę
Kontroli – Delegatura w Krakowie.
• Podjął uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów całodobowych aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego w II, III i IV kwartale 2006 roku.
• Zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym.
• Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów
na termomodernizację budynku dydaktycznego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie oraz na roboty wykończeniowe w pawilonie „A” Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
• Podjął uchwałę w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu „Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– koło w Zawoi” nieruchomości położonej
w Juszczynie, stanowiącej własność PowiaII

PODBABIOGÓRZE NA TARGACH
Corocznie kwiecień jest miesiącem, w którym odbywa się kilka imprez targowych branży turystycznej. Nie mogło na nich zabraknąć także turystycznej oferty
powiatu suskiego. W tym roku – ze względu na odwołanie Międzynarodowych
Targów Turystycznych „Glob” w Katowicach – Podbabiogórze prezentowało w kwietniu swoje atrakcje podczas dwóch imprez: XVI Krakowskiego
Salonu Turystycznego oraz XI Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato 2006” w
Warszawie.

Targi krakowskie, po raz pierwszy odbywające się w salach dawnego Hotelu „Forum”, cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Powiat suski miał tam swoje stoisko, posiadające liczne akcenty regionalne (m.in. zabawki stryszawskie, haft makowski, tradycyjne wyroby z Bystrej-Sidziny
i gminy Jordanów, postery z krajobrazami babiogórskimi). Na naszym stoisku prezentowano zwiedzającym szeroką ofertę, dotyczącą zarówno atrakcji turystycznych, jak i bazy noclegowej na Podbabiogórzu. Stoisko zostało przygotowane oraz było prowadzone przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego, gmin: Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja i Babiogórskiego Parku Narodowego.
Podczas targów warszawskich powiat suski prezentował się na wspólnej ekspozycji promocyjnej
Małopolski. (ML)

SPORT SZKOLNY
W hali Zespołu Szkół im. W.Goetla w Suchej Beskidzkiej odbyły się w kwietniu trzy turnieje rejonowe w piłce ręcznej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Szkół Podstawowych, Gimnazjady i Licealiady, organizowane przez
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suchej Beskidzkiej. W zawodach brały
udział drużyny reprezentujące powiaty: myślenicki, nowotarski i suski. Najlepsze
zespoły z każdego turnieju uzyskały awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim.

Wyniki:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej: SP Rdzawka – SP Wiśniowa 15:3, SP1 Sucha B. – SP Skawica 7:6, SP
Wiśniowa – SP Skawica 4:9, SP Rdzawka – SP1 Sucha B. 5:8, SP Wiśniowa – SP1 Sucha B. 3:8,
SP Skawica – SP Rdzawka 5:8
1. miejsce – SP1 Sucha B., 2. miejsce – SP Rdzawka, 3. miejsce – SP Skawica,
4. miejsce – SP Wiśniowa
Gimnazjada Młodzieży Szkolnej: G Zembrzyce – G Skawica 9:7, G Wiśniowa – G Łapsze Niżne 1:8,
G Skawica – G Łapsze Niżne 14:6, G Zembrzyce – G Wiśniowa 12:6, G Skawica – G Wiśniowa 12:4,
G Łapsze Niżne – G Zembrzyce 7:13
1. miejsce – G Zembrzyce, 2. miejsce – G Skawica, 3. miejsce – G Łapsze Niżne,
4. miejsce – G Wiśniowa
Licealiada Młodzieży Szkolnej: ZSP Myślenice – ZS Goetla Sucha B. 3:8, ZST Nowy Targ – ZS Witosa Sucha B. 5:13, ZS Goetla Sucha B. – ZS Witosa Sucha B. 7:16, ZSP Myślenice – ZST Nowy Targ 8:8,
ZS Goetla Sucha B. – ZST Nowy Targ 8:10, ZS Witosa Sucha B. – ZSP Myślenice 18:5
1. miejsce – Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej, 2. miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Nowym Targu, 3. miejsce – Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, 4. miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach. (ML)

OGRODY NA START
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej organizuje VII Powiatowy
Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”.

Celem konkursu jest:
1. poprawa estetyki zagród, która prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich,
2. rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, podnoszenie jakości wody).
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: gminnym i powiatowym oraz w kategoriach: ogród przydomowy, gospodarstwo rolne. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie swojego udziału do właściwych urzędów gmin, które po przeprowadzeniu etapu
gminnego zgłaszają po jednej osobie w każdej kategorii.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej tel. 33 / 874 15 53.
BIULETYN PODBABIOGÓRSKI

KONKURS POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
6 kwietnia w Budzowie odbył się II Powiatowy Konkurs Potraw i Palm
Wielkanocnych, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Budzowie z
siedzibą w Palczy i Starostwo Powiatowe.

Komisja konkursowa w składzie: Alicja Maleta – etnograf, pracownik Muzeum Etnograficznego w
Krakowie, Elżbieta Paradowska – technik żywienia, nauczyciel w ZS im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej,
Władysława Kulak – plastyk, pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, Ryszard Czaicki – Wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej oceniała suto zastawione stoły wielkanocne, przygotowane specjalnie na
tą okazję, biorąc pod uwagę walory smakowe potraw, nawiązanie do tradycji oraz estetykę podania i dekoracji i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce – KGW Stryszawa Górna, II miejsce –
KGW Stryszawa Dolna, III miejsce – KGW Bieńkówka. Wyróżnienie specjalne – ZS im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej, Wyróżnienia – KGW Baczyn, KGW Budzów, KGW Kurów, KGW Zembrzyce.
W drugiej kategorii, w której ocenie podlegały palmy wielkanocne, I miejsce zdobyło KGW Jachówka, II – KGW Bieńkówka, a III – KGW Grzechynia. Wyróżnione zostały także palmy wykonane przez KGW
w Żarnówce, Baczynie i Bystrej. (ML)

KONKURSY RECYTATORSKIE
W Makowie Podhalańskim i Budzowie odbyły się coroczne Powiatowe
Konkursy Recytatorskie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W makowskim konkursie jury w składzie: Leszek Pniaczek – aktor scen krakowskich, dr Magdalena
Stankiewicz – polonistka, nauczycielka ZS im. H.Kołłątaja w Jordanowie, Krystyna Stanaszek – polonistka, nauczycielka ZS im. św. J.Kantego w Makowie Podhalańskim wysłuchało łącznie 28 uczniów i przyznało następujące miejsca i nagrody: w kategorii klas I-III: I miejsce – Joanna Wicher (ZS Łętownia), II
miejsce – Kamil Marfiak (ZS Bystra), III miejsce – Sylwia Siwiec (SP Lachowice), wyróżnienie – Magdalena Gaura (SP Jachówka). W kategorii klas IV-VI: I miejsce – Justyna Kowalcze (ZS Łętownia), II miejsce – Justyna Biedrawa (ZS Sidzina), III miejsce ex aequo – Marta Hanusiak (SP Jordanów), Katarzyna
Targosz (ZS Bystra).
Z kolei w Budzowie rywalizowali ze sobą gimnazjaliści, oceniani przez jury w osobach: dr Magdaleny Stankiewicz, Leszka Pniaczka i Wojciecha Pazdura – polonisty. Wśród uczestników konkursu najlepsza
okazała się Katarzyna Cyganik (Gimnazjum Zembrzyce), dwie równorzędne drugie nagrody zdobyli: Dominika Feiglewicz (Gimnazjum Jordanów) i Adam Czyszczoń (Gimnazjum Łętownia), a trzecie miejsce, także ex aequo: Katarzyna Kot (Gimnazjum Lachowice) i Ewelina Kania (Gimnazjum Budzów). Ponadto jury
postanowiło wyróżnić Magdalenę Tyszewską (Gimnazjum Maków P.), Aleksandrę Kołodziej (Gimnazjum
Jordanów), Natalię Żmudę (Gimnazjum Wysoka) i Joannę Starzak (Gimnazjum Bystra).
Katarzyna Cyganik, Dominika Feiglewicz i Adam Czyszczoń zostali zakwalifikowani do Konkursu Wojewódzkiego, który odbędzie się w Trzebini. (ML)

MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH I
TANECZNYCH
W sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie odbyły się
powiatowe eliminacje Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski”, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie
przy współudziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Soliści i zespoły uczestniczące w konkursie były oceniane w dwóch grupach wiekowych (do 14 lat
i 15-21 lat) przez profesjonalne jury w składzie: Barbara de Lehenstein-Brońka, Andrzej Brońka, Roman
Michalik, które zdecydowało się przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: Grupa wiekowa młodsza:
Kategoria muzyczna: I miejsce – zespół „Wesołe Struny” (ZS Zembrzyce), II – Zespół Muzyki Dawnej im.
Gaspare Castiglione (MOK-Zamek Sucha Beskidzka), III – zespół „Niezapominajki” (SP Maków Podhalański). Kategoria taneczna: I miejsce – zespół „Secunda” (SP Maków Podhalański), II – zespół „Hot Girls”
(MOK-Zamek Sucha Beskidzka), III – zespół „Tip-Top” (SP Białka). Grupa wiekowa starsza: Kategoria muzyczna: I miejsca – nie przyznano, II miejsce ex aequo – Młodzieżowa Orkiestra Dęta (MOK-Zamek Sucha
Beskidzka), zespół „Stokrotki” (WOK Toporzysko), III – zespół „Septyma” (SP Maków Podhalański). Kategoria taneczna: I miejsce – zespół „Tropicana” (ZSSam. Krzeszów), II – zespół „Jordanowskie Żuczki”
(MOK Jordanów), III – Joanna Juszczak (GOK Stryszawa).
Ponadto wyróżnienia otrzymali: w kategorii muzycznej – Mariusz Grzechynka (ZS Osielec), Justyna
Ruszkowicz (SP Maków Podhalański), zespół „Black Rising Sun” (MOK Jordanów), a w kategorii tanecznej – zespół „Red and Blue” (MOK Jordanów). Decyzją jury trójka laureatów konkursu w grupie młodszej i kategorii muzycznej, a więc „Wesołe Struny”, „Zespół Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione” oraz
„Niezapominajki” będzie reprezentować powiat suski podczas finałowego konkursu festiwalu, który odbędzie się w Skawinie. (ML)

MAJ 2006

tu Suskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Zapoznał się i przyjął do wiadomości
wystąpienie pokontrolne Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg kontroli w zakresie
dotyczącym prawidłowego wykorzystania
środków finansowych dotacji celowej budżetu państwa.
• Zadecydował, że wniosek Dyrektora
Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie w sprawie o przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem na wymianę
rynien w budynku hali sportowej zostanie
ewentualnie rozpatrzony po ostatecznym
rozliczeniu zadania związanego z termomodernizacją budynku dydaktycznego
szkoły.
• Zaakceptował listy rankingowe szkół
przystępujących do projektów: „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
dla bibliotek szkolnych”.
• Postanowił w bieżącym roku przeznaczyć kwotę 20 tys. zł. z dodatkowych
środków subwencji oświatowej na remont
pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Suchej Beskidzkiej.
• Wybrał wariant podziału określający
liczbę stypendiów dla studentów w roku
akademickim 2006/2007.
• Przeznaczył kwotę ok. 400 zł. na zakup
nagród w organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.
• Wyraził zgodę na zwiększenie środków
finansowych o kwotę 135 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych oraz napraw nawierzchni dróg powiatowych kosztem zmniejszenia innych
asortymentów tj. oznakowania i programu odwodnienia.
• Z uwagi na ograniczone środki finansowe negatywnie ustosunkował się się do
projektu umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Nowotarskim oraz Powiatem Suskim w przedmiocie dotyczącym współfinansowania przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 957 na
odcinku od Białki do Nowego Targu.
• Przeznaczył 1500 zł na sfinansowanie
wydania monografii opisującej działalność suskich straży pożarnych od XIX do
XXI wieku oraz 500 zł na dofinansowanie wydania książki pod tytułem „Lilia
Złotogłów” będącej literackim opracowaniem wspomnień partyzantów z regionu
podbabiogórskiego. (WK)
III

OFERTA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU SUSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2006/2007

SUCHA BESKIDZKA
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
ul. płk. T. Semika 1, tel. (033) 874-22-32
e-mail:zso.sucha@interia.pl, zsosucha@iap.pl
strona:www.zsosucha.iap.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(cykl kształcenia – 3 lata)
Przedmioty wiodące w poszczególnych klasach:
• klasa I – fizyka, informatyka, matematyka
języki obce: angielski i niemiecki
• klasa II – matematyka, biologia, geografia
języki obce: angielski i niemiecki
• klasa III – biologia, chemia
języki obce: angielski i niemiecki
• klasa IV – język polski, historia, WOS
języki obce: angielski lub niemiecki, francuski
• klasa V – język niemiecki, historia, WOS
języki obce: angielski, niemiecki
• klasa VI – język angielski, historia, WOS
języki obce: angielski, niemiecki
• klasa VII – matematyka, geografia, WOS
języki obce: angielski lub niemiecki, francuski
• klasa VIII – język polski, wiedza o kulturze
języki obce: angielski lub niemiecki, francuski
Języki obce w ofercie dodatkowej:
• francuski, łaciński, rosyjski, hiszpański

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. GOETLA
ul. Kościelna 5
tel. (033) 874-21-46
e-mail: zsgsucha@iap.pl
strona: www.zsgsucha@iap.pl

TECHNIKUM ( cykl kształcenia – 4 lata)

Zawody:
• technik informatyk
• technik budownictwa
• technik elektryk
• technik mechatronik
• technik mechanik
języki obce: angielski, rosyjski, niemiecki

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(cykl kształcenia – 3 lata)
Zawody z nauką zawodu w szkole:
• mechanik pojazdów samochodowych
• ślusarz
• operator obrabiarek skrawających /tokarz/
j. obce: angielski, niemiecki, rosyjski/do wyboru/
Zawody z nauką zawodu poza szkołą:
• mechanik pojazdów samochodowych
• stolarz
• murarz
• fryzjer
• blacharz
• elektryk
• elektronik
• lakiernik
• elektromechanik
j. obce: angielski, niemiecki, rosyjski/do wyboru/

IV

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA

Jordanów

LICEUM PROFILOWANE (cykl kształcenia – 3 lata)

ul. Gen. Maczka 131, tel. (018) 26-75-658
e-mail: jordankowski@pro.onet.pl
strona:www.zsdjordanów.iap.pl

ul. Spółdzielców 1
tel. (033) 874-27-71
e-mail: zswsucha@iap.pl
strona: www.zswsucha.iap.pl

Profile:
• ekonomiczno – administracyjny
• zarządzanie informacją

TECHNIKUM (cykl kształcenia – 4 lata)

Zawody:
• technik hotelarz
• technik handlowiec
• technik ekonomista
• technik kucharz
• technik kelner
• technik żywienia i gospodarstwa domowego

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Zawody o 2-letnim cyklu kształcenia:
• kucharz małej gastronomii
• sprzedawca
Zawody o 3-letnim cyklu kształcenia:
• cukiernik
• piekarz
• rzeźnik – wędliniarz
Nauczane w szkole języki obce:
• angielski, niemiecki, rosyjski

MAKÓW PODHALAŃSKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. J. KANTEGO
Rynek 8, Tel. (033) 877-16-30
e-mail: zsmp@isg.pl
strona: www.zsmp.isg.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(cykl kształcenia – 3 lata)
Przedmioty wiodące w poszczególnych klasach
2-4 przedmiotów do wyboru przez ucznia:
• klasa humanistyczna – język polski, historia,
wiedza o kulturze, WOS
• klasa informatyczna – matematyka, fizyka, informatyka
• klasa przyrodnicza – geografia, biologia
• klasa językowa – z poszerzonym językiem angielskim lub językiem niemieckim

LICEUM PROFILOWANE (cykl kształcenia – 3 lata)
Profile:
• leśnictwo i technologia drewna
• socjalny

TECHNIKUM (cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody:
• technik ortopeda

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(cykl kształcenia – 3 lata)
Zawody:
• rękodzielnik wyrobów artystycznych
• krawiec
• stolarz
(możliwy oddział integracyjny)
Nauczane w szkole języki obce:
• angielski i niemiecki

ZS IM. BŁ. KS. P. DAŃKOWSKIEGO

TECHNIKUM (cykl kształcenia – 4 lata)

Zawody:
• technik architektury krajobrazu
• technik ekonomista
• technik agrobiznesu
Języki obce:
• angielski i niemiecki w każdej szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. KOŁŁĄTAJA
ul. Kolejowa 9
tel. (018) 26-75-514
e-mail: zskjordanow@iap.pl
strona: www.zskjordanow.iap.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(cykl kształcenia – 3 lata)
Przedmioty wiodące w poszczególnych klasach:
• klasa humanistyczna – j.polski, historia, WOS,
• klasa matematyczno – informatyczna – matematyka, informatyka,
• klasa przyrodnicza –biologia, chemia, drugi język łacina,
• klasa z rozszerzonym wf-em – język polski, biologia, geografia, dodatkowe zajęcia z wf
• klasa pedagogiczno – psychologiczna – biologia, historia, język obcy
Języki obce, dwa do wyboru:
• angielski, niemiecki, rosyjski, łaciński

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
WIELOBRANŻOWA

Zawody:
• sprzedawca (cykl kształcenia – 2 lata)
• stolarz (cykl kształcenia – 3 lata)
• mechanik samochodowy (cykl kszt. – 3 lata)

ZAWOJA
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ
Zawoja Wilczna 1570
tel. (033) 877-60-44
e-mail:ZSZW.1570@interia.pl
strona: www.wilczna.tk

BABIOGÓRSKIE LICEUM EKONOMIKI
I ORGANIZACJI TURYSTYKI

Liceum profilowane: (cykl kształcenia – 3 lata)
Profil:
• usługowo – gospodarczy

BABIOGÓRSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(cykl kształcenia – 3 lata)
• z rozszerzonym wychowaniem fizycznym
• z rozszerzoną informatyką
Języki obce:
• angielski i niemiecki
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