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Informator Starostwa Suskiego

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje:

Zarząd Powiatu Suskiego w wyniku przeprowadzonych w dniu 5 kwietnia
2006 r. konkursów, powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. św. J.
Kantego w Makowie Podhalańskim Pani mgr Teresie Kasprzyckiej oraz stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
Pani mgr Renacie Spisak – Sowie na okres pięciu lat szkolnych począwszy od
1 września 2006 r. Jednocześnie nadmieniamy, że obydwie kandydatury zostały zaakceptowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. (AS)

PASZPORT DLA DZIECKA
W związku z częstymi brakami w dokumentacji osób
wnioskujących o wydanie paszportu dla niepełnoletnich
dzieci biuro paszportowe informuje, że aby złożyć wniosek o
paszport dla niepełnoletniego dziecka wymagana jest obecność obojga rodziców w celu podpisania zgody na wydanie
paszportu w obecności urzędnika organu paszportowego.

W przypadku wnioskowania o paszport przez osoby trzecie można przedstawić notarialnie potwierdzoną zgodę rodziców dziecka na wydanie paszportu. Ponadto do złożenia wniosku wymagane są następujące dokumenty:
dowody osobiste rodziców, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, poprzedni paszport, jeśli był wydany lub paszporty rodziców z wpisem dziecka, dwie
fotografie, w przypadku dzieci powyżej 16 lat legitymacja szkolna. Opłata za
paszport wynosi 30 zł dla dzieci do 16 roku życia, 50 zł dla dzieci powyżej 16
lat jeśli się uczą oraz 5 zł opłata skarbowa. (BP)

KONKURS PLASTYCZNY PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej
Beskidzkiej ogłasza konkurs dla dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych na sporządzenie pracy pod tytułem
„Moje marzenia”.

Na konkurs można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką plastyczną, mile widziane również utwory literackie. Prace prosimy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ulica Kościelna 5b
pokój nr 12 w terminie do 30 czerwca bieżącego roku. Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki, natomiast autorom najlepszych prac zostaną
wręczone nagrody podczas Sesji Rady Powiatu Suskiego. (KC)

RUSZYŁA PROCEDURA SCALENIOWA
Na wniosek właścicieli gruntów położonych we wsi
Łętownia Starosta Suski wszczął postępowanie scaleniowe.

Łączny obszar projektowanego obszaru scalenia wynosi 203 ha, sama
zaś powierzchnia gruntów, których właściciele złożyli wniosek o wszczęcie
postępowania scaleniowego wynosi 110 ha co stanowi 54% powierzchni wsi,
a więc przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Tym
samym został spełniony wymóg ustawowy umożliwiający przeprowadzenie
scalenia. W uzasadnieniu wnioskodawców czytamy m. in. że posiadane przez
nich grunty są bardzo rozdrobnione, nadmiernie wydłużone i znajdują się w
szachownicy. Nie pozwala to na prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej.
Przeprowadzenie scalenia ma się przyczynić do znacznej poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalnego ukształtowania rozłogów
gruntów i sieci dróg. (WK)

CZERWIEC 2006

WYMIANA PRAW JAZDY
Wydział Komunikacji i Transportu przypomina o upływającym 30 czerwca 2006 roku terminie wymiany praw jazdy,
które zostały wydane w formie papierowej książeczki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom petentów odstąpiono od egzekwowania wymogu osobistej obecności wnioskodawcy podczas składania wniosku o wymianę prawa jazdy. W jego imieniu dokumenty może złożyć osoba
trzecia pod warunkiem, że wniosek będzie własnoręcznie podpisany przez
wnioskodawcę. Do wniosku należy załączyć jedno zdjęcie formatu 3,5x4,5cm,
dowód osobisty oraz „stare” prawo jazdy. Koszt wymiany prawa jazdy wraz z
opłatą skarbową wynosi około 78 zł.
W celu odbioru nowego dokumentu wymagana jest już osobista obecność wnioskodawcy. Prawa jazdy do niedawna wydawane w formie dwustronnej bez symbolu Unii Europejskiej zachowują ważność. (WK)

STARE LEKI DO APTEKI
Od 30 czerwca po raz pierwszy na terenie powiatu suskiego prowadzona będzie akcja zbierania przeterminowanych leków.

Na terenie: Apteki im. Józefa Stopy w Suchej Beskidzkiej, ul. Handlowa
3, Apteki „Pod Kasztanami” w Makowie Podhalańskim, al. Kasztanowa 11,
Apteki w Jordanowie, ul. Piłsudskiego 1 ustawione będą specjalne pojemniki,
do których będzie można wrzucać lekarstwa wraz z opakowaniami.
Przeterminowane leki stanowią odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo
upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn. Zadbajmy więc o nasze
środowisko naturalne i nie wyrzucajmy przeterminowanych, niewykorzystanych lekarstw do śmieci i kanalizacji. Wyrzucone na wysypiska, mogą doprowadzić do zanieczyszczania gleby i wód gruntowych substancjami toksycznymi, co w konsekwencji prowadzi do skażenia środowiska.
Uporządkujmy domowe apteczki, a niepotrzebne leki zanieśmy do jednej
z aptek uczestniczących w zbiórce. Jest to gwarancją, iż zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska. Zbiórka przeterminowanych
leków jest jednym z elementów realizacji Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska. (MM)

PODBABIOGÓRSKIE POSIADY
9 czerwca w Zawoi, w sali Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki odbędzie się kolejna edycja Powiatowego
Konkursu Gawędziarskiego „Babiogórskie Posiady”, organizowanego przez GCKPiT Zawoja i Starostwo Powiatowe w
Suchej Beskidzkiej.

Corocznie organizowany konkurs ma na celu popularyzację samorodnej
twórczości ludowej i rozwój tradycji gawędziarstwa ludowego, popularyzację
i podtrzymanie gwary, a także zaprezentowanie możliwie szerokiemu gronu
odbiorców folkloru słownego grup etnograficznych zamieszkałych w powiecie suskim. W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również dorośli. O przebiegu i wynikach tegorocznych „Posiadów” poinformujemy w kolejnym numerze
„Biuletynu Podbabiogórskiego”. (ML)
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MICHAŁ ŻMIGRODZKI – PATRONEM BIBLIOTEKI

· Pozytywnie zaopiniował wystąpienie z wnioskiem
o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki dla Pani Ewy Kawończyk Dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w
Suchej Beskidzkiej.
· Podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawki za
wywóz śmieci dla najemców w budynku powiatu
przy ul. Kościelnej 5b oraz ustalenia ryczałtu za zużycie wody i odprowadzenie ścieków.
· Zdecydował o wyrażeniu zgody na dzierżawę terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie
kiosku „Ruchu” oraz na wynajem pomieszczeń liceum na prowadzenie kwiaciarni przez spółkę „Prezent” oraz sklepu „Nowoczesny Dom”.
· Podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie i
układzie wykonawczym budżetu powiatu.
· Wyraził zgodę na wydanie Nadleśnictwu Myślenice zezwolenia na wywóz drewna w ilości 6-8 tys.
m3 z terenów poklęskowych w leśnictwie Sidzina.
· Podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu powiatu na usuwanie
szkód powstałych w wyniku powodzi z dnia 30 sierpnia 2005 roku na drogach powiatowych (ulice:
Hr. Tarnowskiego, Turystyczna, Batalionów Chłopskich, Błądzonka i Zasypnica).
· Zdecydował o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz
Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Filia w Suchej
Beskidzkiej używanych środków trwałych.
· Podjął uchwały o powierzeniu Pani mgr Renacie
Spisak – Sowa stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
oraz Pani mgr Teresie Kasprzyckiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.
· Przyjął do wiadomości informację na temat rozliczenia metryczki subwencji oświatowej otrzymanej
z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla poszczególnych
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
powiat suski.
· Zdecydował o przeznaczeniu środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu pn. „Woda naszym skarbem” (700
zł), urządzenie zieleni wokół budynku Warsztatów
Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w
Zembrzycach (500 zł) oraz na przeprowadzenie pilotażowego programu zbiórki przeterminowanych leków (2000 zł).
· Postanowił ufundować nagrody książkowe dla
wyróżnionych uczniów z zespołu muzycznego „Kapela Prym” działającym przy ZS im W. Witosa, którzy brali udział w konkursie „Moje spotkania z Ojcem
Świętym”.
· Pozytywnie zaopiniował skład komisji ds. przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Juszczynie, stanowiącej własność powiatu sukiego Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zawoi z przeznaczeniem
na prowadzenie ośrodka terapii zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych.
· Skierował pisemne wystąpienie do Dyrektora
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie wykonania nowej nawierzchni na odcinku
drogi krajowej nr 28 w Osielcu. (WK)

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego to obecnie obowiązująca
nazwa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej, której
nową nazwę i imię po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Suskiego nadała Rada
Miejska w Suchej Beskidzkiej Uchwałą nr XL/337/06 z 30 marca 2006 roku.
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Michał Żmigrodzki (1848 – 1919) to wybitny polski humanista, bibliotekarz i kustosz biblioteki Branickich w Suchej, literat, filozof, historyk sztuki, etnograf, autor rozpraw naukowych poświęconych kulturze polskiej i europejskiej, publicysta, działacz społeczny i kronikarz dziejów Suchej, twórca archiwum
zamkowego oraz popularyzator zbiorów bibliotecznych.
W 1882 r. objął obowiązki kustosza w bibliotece Branickich na zamku w Suchej, gdzie pracował
niemal przez 40 lat, do końca życia, oddając suskim zbiorom nieocenione zasługi. Wiele uwagi poświęcił opracowaniu zbiorów specjalnych: numizmatyce, rękopisom i archiwaliom, grafice i kartografii. Rozpoczął gromadzenie dokumentacji bibliotecznej, tworząc archiwum książnicy oraz uporządkował archiwum zamkowe.
Odznaczył się dzielną postawą w czasie pożaru zamku w 1905 r. zabezpieczając najcenniejsze zbiory biblioteczne i strzegąc księgozbioru przez dwie doby podczas pożaru. Posiadał własną bibliotekę złożoną z literatury reprezentującej dziedziny jego zainteresowań. Księgozbiór ten zapisał Bibliotece Jagiellońskiej, która przejęła go w 1928 r.
Zmarł 1 maja 1919 r. w Suchej, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu. 6 czerwca
2006 odbędzie się uroczystość związana z nadaniem imienia dra Michała Żmigrodzkiego Bibliotece Suskiej połączona z otwarciem wystawy i promocją książki pt. „Michał Żmigrodzki – pisarz, estetyk, bibliotekarz”, autorstwa Moniki Banaś. (MLen)

POSZUKUJEMY ZAWODOWYCH
RODZIN ZASTĘPCZYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kandydaci na tę funkcję powinni spełniać następujące warunki:
1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani
też władza rodzicielska nie jest im zawieszona;
5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich
taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone
zaświadczeniem lekarskim;
7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania.
Wszystkich, którym nie jest obojętny los pokrzywdzonych dzieci, prosimy o kontakt z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Tel. (033) 874-40-31
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl

ĆWICZENIA W LACHOWICACH
23 czerwca odbędzie się ćwiczenie powiatowe i gminne z zakresu ochrony
zabytków w sytuacji kryzysowej.

Organizatorem ćwiczenia jest Starosta Suski – Andrzej Pająk i Wójt Gminy Stryszawa – Jacek Zając, a jego celem jest przybliżenie problematyki zagrożeń zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym w czasie pokoju i wojny. Zadaniem części teoretycznej oprócz podkreślenia kulturotwórczej roli zabytków w społeczności lokalnej będzie przypomnienie podstawowych obowiązków spoczywających na
właścicielach bądź administratorach obiektów sakralnych w zakresie zabezpieczenia przed pożarem,
włamaniem, dewastacją. Część praktyczną wypełni pokaz ewakuacji ludzi i dzieł sztuki z XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Lachowicach. (WKw)
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„WODA NASZYM
SKARBEM”
To tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach
realizacji Powiatowego Programu
Ochrony Środowiska. Prace konkursowe przedstawiały w różny i
bardzo ciekawy sposób znaczenie
wody dla środowiska, a także działania zmierzające do ograniczenia
zużycia wody i przeciwdziałające
jej zanieczyszczaniu.
Praca Julii Wilczek.

Materiał do wykonania prac był powiązany z tematem prac, bowiem zostały wykorzystane farby wodne. Na konkurs wpłynęło 430 prac (z tego 86 prac z 10
przedszkoli, 344 prace z 18 szkół podstawowych). Prace były oceniane w 2
kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe).
W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli w: Bieńkówce, Sidzinie,
Białce, Łętowni, Suchej Beskidzkiej, Bystrej, Stryszawie, Budzowie, Przedszkola Niepublicznego Sióstr Serafitek w Makowie Podhalańskim, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie oraz następujących szkół podstawowych: SP
Hucisko-Pewelka, SP2 Sidzina, SP2 Maków Podhalański, SP Lachowice, SP
Jordanów, SP2 Sucha Beskidzka, SP Białka, SP2 Budzów, SP Śleszowice, SP
Wieprzec, SP Kurów, SP1 Sidzina, SP2 Stryszawa, ZS Juszczyn, ZS Naprawa,
ZS Bystra, ZS Grzechynia, ZS - SP1 Maków Podhalański.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami postanowiono nagrodzić
w kategorii przedszkoli: I miejsce zajął Łukasz Sikora (Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek w Makowie Podhalańskim), II – Łukasz Gancarz (Przedszkole w Stryszawie), III – Jakub Binkuś (Przedszkole w Sidzinie). Wyróżnienia
otrzymali: Aleksandra Ptak (Przedszkole w Łętowni) oraz Daniel Takuśki (Przedszkole w Stryszawie);
w kategorii szkoły podstawowe: I miejsce zajęła Julia Wilczek (SP1 Maków Podhalański), II – Sylwia Kosałka (ZS Grzechynia), III – Judyta Stopka
(SP1 Maków Podhalański) oraz Michał Pociąg (SP Bystra). W tej kategorii także przyznano wyróżnienia. Otrzymali je: Szymon Bukowski (SP2 Budzów), Szymon Pelcel (SP2 Sidzina) oraz Marzena Matyjasik (SP Bystra).
Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie było dostarczenie wraz z
pracami konkursowymi min. 10 szt. zużytych baterii w przeliczeniu na jednego uczestnika z placówki. Duże podziękowania należą się wszystkim szkołom,
nauczycielom i uczniom, którzy brali udział w zbiórce baterii – ogółem zebrano 425,4 kg baterii tj. 17008 szt. Zebrane baterie zostaną zamienione w Organizacji Odzysku „Reba” na nagrody i przekazane placówkom, które zebrały
największą masę baterii. Zgodnie z przyjętym regulaminem spośród uczniów
przedszkoli i szkół, które wykonały prace i zebrały największą masę baterii,
wylosowane zostały nagrody. Wśród uczniów przedszkola najwięcej baterii
zebrało Przedszkole Publiczne w Bystrej (16,8 kg, 684 szt.,) co stanowi 2,8 kg
(114 szt.) na 1 uczestnika – nagrodę wylosowano dla Karoliny Kryjak. Wśród
uczniów szkół podstawowych najwięcej baterii zebrał Zespół Szkół w Naprawie (90,2 kg, 3153 szt.,) co stanowi 30,1 kg (1051 szt.) na 1 uczestnika – nagrodę wylosowano dla Macieja Bielaka i Kamila Kurka. Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższej sesji
Praca Łukasza Sikory.
Rady Powiatu.
Laureatom gratulujemy, a
wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu. W roku następnym planujemy organizację podobnego konkursu plastycznego,
w którym formę wpisowego
stanowić będą zużyte baterie.
Szkołom i przedszkolom zostaną przesłane opakowania do
zbiórki baterii. (MM)

CZERWIEC 2006

NA BOISKU I BIEŻNI
W ostatnim okresie odbyło się kilka imprez w ramach
współzawodnictwa sportowego szkół powiatu suskiego.
Tym razem rywalizowali ze sobą młodzi lekkoatleci i piłkarze. Oto wyniki zawodów:

Sztafetowe biegi przełajowe (szkoły podstawowe)

Dziewczęta: 1.SP2 Stryszawa 2.SP Łętownia 3.SP Bystra 4.SP Zembrzyce
5.SP5 Zawoja 6.SP Grzechynia 7.SP1 Sucha B. 8.SP Palcza
Chłopcy: 1.SP Juszczyn 2.SP1 Sucha B. 3.SP Skawica 4.SP Bystra 5.SP1 Budzów 6.SP3 Stryszawa 7.SP Naprawa

Sztafetowe biegi przełajowe (gimnazja)

Dziewczęta: 1.G Sucha B. 2.G Toporzysko 3.G1 Stryszawa 4.G Budzów
5.G Maków P. 6.G1 Zawoja 7.G Bystra
Chłopcy: 1.G1 Stryszawa 2.G Jordanów 3.G Juszczyn 4.G Budzów 5.G1 Zawoja 6.G1 Sidzina 7.G Sucha B.

Indywidualne biegi przełajowe (szkoły ponadgimnazjalne)

Dziewczęta: 1.Elżbieta Żądło (ZSK Jordanów) 2.Patrycja Krzysztofiak
(ZSK Jordanów) 3.Teresa Papaj (ZSK Jordanów)
Chłopcy: 1.Grzegorz Ferek (ZSK Jordanów) 2.Jacek Pietrzak (ZSK Jordanów)
Andrzej Zachura (ZS Witosa Sucha B.)

Szkolna Liga LA szkół ponagimnazjalnych

Wyniki ogólne drużynowo:
Dziewczęta: 1.ZS Kołłątaja Jordanów – 2189 pkt. 2.ZS Witosa Sucha B.
– 2136 pkt. 3.ZSO Sucha B. – 2051 pkt.
Chłopcy: 1.ZSO Sucha B. – 2168 pkt. 2.ZS Goetla Sucha B. – 2140 pkt.
3.ZS Witosa Sucha B. – 2022 pkt.

Mini-piłka nożna chłopców (szkoły podstawowe)

ELIMINACJE

Grupa I: SP Wieprzec – SP Skawica 1:2 SP Naprawa – SP1 Sidzina 2:4
SP Wieprzec – SP Naprawa 2:2 SP Skawica – SP1 Sidzina 0:4
SP Wieprzec – SP1 Sidzina 2:1 SP Skawica – SP Naprawa 0:3
Grupa II: SP Lachowice – SP Jachówka 1:1 SP Marcówka – SP1 Sucha B. 1:3
SP Jachówka – SP1 Sucha B. 2:4 SP Lachowice – SP Marcówka 1:1
SP Jachówka – SP Marcówka 2:1 SP1 Sucha B. – SP Lachowice 1:5

PÓŁFINAŁY:

SP1 Sucha B. – SP Naprawa 1:5 SP1 Sidzina – SP Lachowice 0:0 karne 2:3

O III MIEJSCE:

SP1 Sucha B. – SP1 Sidzina 5:1

FINAŁ:

SP Naprawa – SP Lachowice 2:2 karne 1:0

ELIMINACJE

Piłka nożna chłopców (gimnazja)

Grupa I
G Zembrzyce – G Sucha B. 0:1 G2 Lachowice – G Skawica 0:2 G Sucha B. –
G Skawica 1:0 G Zembrzyce – G2 Lachowice 0:0 G Sucha B. – G2 Lachowice 2:0 G Skawica – G Zembrzyce 2:0
Grupa II
G Łętownia – G Bystra 2:2 G Maków P. – G Budzów 1:0 G Maków P. – G Łętownia 2:0 G Bystra – G Budzów 1:0 G Budzów – G Łętownia 3:2 G Bystra –
G Maków P. 0:1

PÓŁFINAŁY:

G Maków P. – G Skawica 1:0 G Sucha B. – Bystra 2:1
O III MIEJSCE:
G Skawica – G Bystra 1:0

FINAŁ:

G Maków P. – G Sucha B. 1:1 karne 2:4
(ML)

III

WSPÓLNYMI SIŁAMI DO LEPSZYCH DRÓG POWIATOWYCH
W oparciu o podpisane porozumienia między pięcioma gminami w sprawie współfinansowania robót związanych z odnową nawierzchni dróg powiatowych ogłoszony został przez Powiat przetarg na roboty nawierzchniowe na 12 drogach
powiatowych o łącznej długości ok. 8 km o wartości ok. 1.8 mln zł.

Realizacja przedmiotowego zadania powoduje konieczność zaciągnięcia przez Powiat kredytu. Należy również zaznaczyć, że Powiat odrębnymi porozumieniami współuczestniczy w budowie chodników przy drogach powiatowych (szacunkowy udział Powiatu ok. 700 tys. zł.)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Powiatowy Zarząd Dróg w Suchej Beskidzkiej, 34 – 200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, ul. Kościelna 5b, pok. 18, tel./fax. (0-33) 874-28-88, ogłasza
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. roboty związane z wykonaniem cienkiego dywanika z masy mineralno – asfaltowej na następujących drogach powiatowych:
Szczegółowy zakres prac został określony w szczegółowej specyfikacji technicznej na wykonanie robót związanych z wykonaniem cienkiego dywanika z
ZADANIE Nr 1
Nr K 1697 Kuków – Lachowice – Koszarawa;
Nr K 1698 Pewelka – Hucisko – Krale;
Nr K 1699 Moszczanica – Ślemień – Lachowice;
Nr K 1700 Jeleśnia – Pewelka – Hucisko;
ZADANIE Nr 2
Nr K1669 Jordanów – Wysoka – Spytkowice;
Nr K 1685 Pcim – Łętownia – Jordanów;
Nr K 1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina;

ZADANIE Nr 3
Nr K 1689 Budzów – Trzebunia – Stróża;
ZADANIE Nr 4
Nr K 1690 Maków – Grzechynia – Zawoja (ZALAS);
Nr K 1692 Zawoja – Podpolice – Sucha Góra (TOKARNE);
ZADANIE Nr 5
Nr K 1695 Zawoja – Przysłop – Stryszawa;

Nr K 1694 Koszarawa – Wełcza – Zawoja.

masy mineralno – asfaltowej w/w dróg powiatowych oraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, stanowiącej załącznik Nr 11 do SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za cenę 25,00 zł. można odebrać w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka,
pok. 18 lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (obejmujących jedno ZADANIE). Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Wymagany termin wykonania zamówienia – 2006.08.30. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24
ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
– spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium wynosi 10.000,00 zł. za zadanie (słownie: dziesięć tysięcy złotych za zadanie).
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: – oferowana cena /koszt zadania/ – 100 %. Termin składania ofert upływa 14 lipca 2006 roku o godz. 800. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pok. 18 (sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Suchej Beskidzkiej). Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca 2006 roku o
godz. 830 w siedzibie Zamawiającego, pok. 16. Termin związania ofertą: 60 dni. Uprawniona do kontaktów z wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia: – Pani Irmina Wójcik – tel. (0-33) 874-28-88, w godz. 700 – 1500.

POWIATOWY PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
– HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTÓW
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– Socjoterapeuta

15.30 – 17.30
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Punkt Interwencji Kryzysowej mieści się
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza 31 w Suchej Beskidzkiej.
Redaguje zespół: Marcin Leśniakiewicz, Witold Korzec. Współpraca: wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego.
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BIULETYN PODBABIOGÓRSKI

