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STYPENDIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku
szkolnym 2006/2007 dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich, uczących się w szkole ponadgimnazjalnej na terenie powiatu suskiego kończącej się maturą, w terminie od 4 do 22 września 2006 r. do godz. 1530. Stypendia będą udzielane w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
· O pomoc mogą ubiegać się uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, pochodzący z terenów wiejskich, znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.
· Zakładane jest przyznanie 588 stypendiów w wysokości 1000 zł na rok szkolny 2006/2007.
· Podstawą do wypłaty środków dla stypendystów będą poświadczone przez dyrektora szkoły zaświadczenia o systematycznym uczęszczaniu na zajęcia szkolne, które może otrzymać uczeń, jeśli nie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 15 godzin zajęć szkolnych, licząc od początku roku szkolnego.
Szczegółowe zasady udzielania stypendium zostały określone w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Powiatu Suskiego w dniu 11 lipca 2006 r. Uchwałą nr 0049/XL/295/06.

Studenci: Powiat Suski wspólnie z pozostałymi małopolskimi powiatami ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu „Małopolski program stypendialny dla studentów, na rok akademicki 2006/2007”. Dla studentów zamieszkałych na terenie powiatu suskiego przeznaczono 53 stypendia po 3 500 zł każde.
Środki na stypendia pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Planowany termin naboru: 2-31 października 2006 r. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
· posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu suskiego, pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto lub 583 zł
netto, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
· są studentami w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym działających zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i ustawą o wyższych szkołach zawodowych, w roku akademickim 2006/2007,
· są urodzeni po 31 grudnia 1978 r.,
· nie posiadają wyższego wykształcenia,
· nie powtarzają roku akademickiego z przyczyn innych niż zdrowotne,
· nie uzyskują innych świadczeń stypendialnych o charakterze socjalnym.
Szczegółowe zasady, warunki i tryb udzielania stypendium określone zostały w regulaminie stypendialnym zatwierdzonym Uchwałą nr 0049/XL/294/06 Rady Powiatu Suskiego z dnia 11 lipca 2006 r. Formularze wniosków i oświadczeń dla uczniów oraz studentów będą dostępne na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego www.powiatsuski.pl oraz do odbioru osobistego w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b, III piętro, pokój
nr 311, 312. Informacje nt. stypendium można uzyskać na miejscu lub pod nr tel.: (033) 874-29-65, 874-15-10, 874-41-33 wew. 20, 28, 52 a także w Instytucji
Wdrażającej: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Strukturalnych, Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel. (012) 29-90-766,
29-90-767, 29-90-768. e-mail: ZPORR-stypendia@malopolska.mw.gov.pl, www.malopolskie.pl
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· Podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie
na okres 10 lat części dachu budynku ZSO w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na zainstalowanie stacji bazowej telefonii komórkowej.
· Podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu do
realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego w roku
szkolnym 2006/2007 w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
· Zdecydował o wyrażeniu zgody Dyrekcji ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej na wydzierżawienie Wyższej
Szkole Turystyki i Ekologii pomieszczeń na III piętrze internatu ZS z przeznaczeniem na akademik dla studentów.
· Ustalił wysokość stypendium na rok szkolny 2006/
2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które wynosić będzie 1000 zł.
· Zdecydował o dofinansowaniu następujących zadań
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zakup drzew i krzewów wokół boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Juszczynie – kwota 1000 zł,
zakup drzew i krzewów wzdłuż budynku starostwa przy
ul. Mickiewicza 19 – kwota 1000 zł, wymiana stolarki
okiennej w budynku internatu ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie – kwota 2500 zł, zakup druków, opraw, toreb
wykorzystywanych w konkursach w ramach edukacji
ekologicznej – kwota 500 zł.
· Zdecydował o przeznaczeniu kwoty 41 tys. zł. na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zakupu kotłów do spalania odpadów drewna oraz instalacji kolektorów słonecznych. Dalsza możliwość dofinansowywania powyższych zadań będzie możliwa w przypadku otrzymania przez Powiat dodatkowych
środków gdyż kwota przeznaczona na rok 2006 została
już rozdysponowana.
· Przychylając się do prośby Komendanta PSP w Suchej
Beskidzkiej postanowił wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o ujęcie zadania pt. „Samochody i sprzęt ratowniczy 2006 – Powiat
Suski”.
· Zatwierdził plan audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego na rok 2007.
· Wyraził zgodę na współorganizację i współfinansowanie konkursu plastycznego pt. „Beskidzki pejzaż” organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu.
· Zaopiniował pozytywnie wnioski o nagrodę Kuratora
Oświaty dla Pani Grażyny Borzestowskiej dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, Rafała Rapacza dyrektora ZS im.
H. Kołłątaja w Jordanowie, Jana Zadory dyrektora ZSO
w Suchej Beskidzkiej.
· Podjął uchwałę w sprawie zmiany listy stypendystów w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego na rok szkolny 2005/2006”.
· Zaopiniował pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja oraz Gminy Zembrzyce – sołectwo Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i sołectwo Śleszowice.
· Zdecydował o ponownym wystąpieniu do Ministra
Transportu i Budownictwa z prośbą o przeznaczenie

II

KOLEJOWE PROBLEMY
25 lipca odbyło się w suskim starostwie spotkanie poświęcone sytuacji na
rynku regionalnych przewozów pasażerskich w województwie małopolskim.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych kolejarzy, władze samorządowe,
dyrektorzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddział w Krakowie i Nowym Sączu najwięcej uwagi poświęcili problemom związanym z funkcjonowaniem przewozów na liniach Kraków – Zakopane oraz
Sucha Beskidzka – Żywiec.
Spotkanie otworzył Starosta Suski Andrzej Pająk, który jako powód zorganizowania spotkania
wskazał bardzo duże ograniczenia wprowadzone przez centralę PKP w kursowaniu pociągów na linii
Kraków – Zakopane oraz Sucha Beskidzka – Żywiec. Co więcej, ograniczenia te zbiegły się w czasie
z okresem wakacyjnym, kiedy zapotrzebowanie na przewozy znacznie wzrasta.
W dyskusji głos zabrał Jan Bereza – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który tłumaczył ograniczenia w kursowaniu pociągów na liniach lokalnych brakiem dostatecznej ilości środków
na dofinansowanie przewozów regionalnych.
Z kolei Piotr Korsak reprezentujący spółkę PKP Przewozy Regionalne winą za taki stan rzeczy
obarczył rząd, który nie wywiązywał się z ustawowych dopłat do działalności przewozowej PKP w latach 2002-2005. Zwrócił również uwagę na brak spójnej polityki rządu w odniesieniu do PKP oraz kładzenie zbyt dużego nacisku na transport kołowy gdzie angażuje się ogromne środki finansowe natomiast transport szynowy nie otrzymuje dostatecznego wsparcia ze strony państwa.
W podsumowaniu Wicemarszałek Jan Bereza zadeklarował, że Zarząd Województwa dąży do
zakupu kolejnych szynobusów, co w znaczącym stopniu pomoże obniżyć koszty funkcjonowania połączeń regionalnych. Dyrektor Korsak zapewnił zebranych, że jeśli Urząd Marszałkowski pokryje 70%
kosztów funkcjonowania przewozów regionalnych w województwie to spółka PKP Przewozy Regionalne zabezpieczy w 100% potrzeby społeczne w zakresie komunikacji na liniach lokalnych.
Zasadnicza kwestia przywrócenia zlikwidowanych połączeń nie została rozstrzygnięta. Ewentualne przywrócenie zlikwidowanych połączeń uzależnione jest od dofinansowania połączeń regionalnych przez Urząd Marszałkowski co pozwoli zminimalizować straty jakie ponosi spółka PKP Przewozy Regionalne. (WK)

PRZETERMINOWANE LEKI, ZUŻYTE BATERIE
= ODPADY NIEBEZPIECZNE
Wiele szkodliwych dla środowiska odpadów kończy swój żywot na śmietniku, ponieważ tylko niektórzy z nas segregują odpady w swoich gospodarstwach domowych. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z różnymi odpadami komunalnymi oraz braku świadomości
o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Do jednych z najgroźniejszych odpadów niebezpiecznych należą przeterminowane leki i zużyte
baterie. Dlatego też Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej zainicjował
zbiórkę tych odpadów jako jeden z elementów realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Przeterminowane leki – zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci. Pomimo
upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie
trucizn. 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 są specjalne pojemniki, do których można wrzucać lekarstwa wraz z opakowaniami w każdej
postaci: tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, syropy, krople i aerozole.
Zużyte baterie – by mogły wytwarzać napięcie zachodzą w nich skomplikowane reakcje chemiczne, w których bierze udział szereg pierwiastków (zależnie od typu i rodzaju baterii). Jedna wyrzucona bateria jest w stanie zatruć 400 l wody i zanieczyścić 1m3 gleby zawartymi w niej metalami
ciężkimi: ołowiem, kadmem, rtęcią, niklem i litem. Używane w bateriach kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne. Do urzędów gmin przekazane zostały pojemniki do
zbiórki baterii (pojemniki znajdują się także w budynku Starostwa Powiatowego na ul. Mickiewicza 19
i Kościelna 5 b).
Do wspomnianych pojemników należy wrzucać przeterminowane lekarstwa i zużyte baterie, aby
wyeliminować je z całego strumienia odpadów trafiających na wysypisko. Wyrzucone na wysypiska mogą doprowadzić do zanieczyszczania gleby i wód gruntowych substancjami toksycznymi, co
w konsekwencji prowadzi do skażenia środowiska. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z tej możliwości segregacji odpadów i pozbywania się ich w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
w ten sposób zadbamy o środowisko w którym żyjemy. (MM)

BIULETYN PODBABIOGÓRSKI

OGŁOSZENIE O WŚCIEKLIŹNIE
Od 25 września do 8 października na obszarze całego Województwa
Małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i przeprowadzona będzie poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1. nie wchodzić na teren lasu,
2. zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych, wąwozach i jarach,
3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz
szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu m.in. poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka. W razie kontaktu ze szczepionką należy natychmiast zgłosić się do najbliższego
lekarza,
4. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu. (MM)

ŚWIĘTO POLICJI
28 lipca suscy policjanci obchodzili swoje święto. Uroczystości odbyły się w sali rycerskiej suskiego zamku. Po mszy świętej odprawionej w kaplicy zamkowej odbyła się akademia, w czasie której Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor mgr Bogdan Łukaszewicz wręczył
policjantom odznaczenia i awanse.

W imieniu władz samorządowych gratulacje oraz życzenia sukcesów w dalszej służbie złożył starosta suski Andrzej Pająk.
W trakcie uroczystości uhonorowani zostali:
· Brązowym Krzyżem Zasługi asp. szt. Jacenty Wróbel oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant
asp. szt. Wiesław Chrząszcz.
Wręczono również awanse w stopniach policyjnych:
· podinspektorami zostali: Adam Kania, Krzysztof Nycz
· nadkomisarzem został Maciej Kubiak
· komisarzem został Dariusz Drobny
· aspirantami sztabowymi zostali: Wiesław Chrząszcz, Mirosław Główka, Jan Paczka, Janusz Sala,
Ryszard Tyl, Jacenty Wróbel
· starszymi aspirantami zostali: Tadeusz Gurdek, Jacek Jopek, Jacek Rus
· aspirantami zostali: Marian Jończyk, Jacek Malina, Grzegorz Sikora, Stanisław Tłok
· młodszym aspirantem został Jerzy Łoboz
· sierżantami sztabowymi zostali: Tomasz Bałos, Bogdan Chromy, Adam Kania, Paweł Kudzia, Rafał
Pacek, Mirosław Szczurek
· sierżantami zostali: Marcin Wiśniowski, Anna Gąsiorek – Rezler
· starszymi posterunkowymi zostali: Michał Dyrcz, Leszek Godula, Krzysztof Karkoszka, Bartłomiej
Łękawa, Piotr Ponikiewski. (WK)
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środków finansowych na modernizację drogi krajowej
nr 28 przebiegającej przez powiat suski.
· Postanowił wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia
w sprawie przyspieszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia płatności za wykonane świadczenia medyczne przez
suski szpital co ma zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań przez SP ZOZ.
· Podjął uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu Powiatu na usuwanie szkód powodziowych powstałych 3 sierpnia 2005 r. na drodze powiatowej nr K 1690 Maków – Grzechynia – Zawoja.
· Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Suskiego za I półrocze
2006 roku.
· Wyraził zgodę na sprzedaż przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej wycofanego z eksploatacji samochodu sanitarnego Renault Trafic.
· Zapoznał się z informacją o wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie
mienia Powiatu Suskiego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od
stłuczenia i ubezpieczeń komunikacyjnych.
· Wniosek radnego Władysława Łazarskiego w sprawie zapewnienia bezpośredniego połączenia wsi Wysoka z Suchą Beskidzką postanowił przekazać Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.
· Zatwierdził zaproponowane przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zmiany dotyczące najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego
punktu dla pracowników tej placówki.
· Zaopiniował pozytywnie projekty zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Maków Podhalański w zakresie działek nr 3622/7, nr 4035/6
położonych we wsi Białka, nr 5108/2 położonej w Grzechyni, nr 28/57 położonej w Juszczynie oraz nr 976/2,
981/1 i 982 położonych we wsi Kojszówka.
· Podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi
Wełcza Panu mgr Januszowi Trzebuniakowi.
· Zaakceptował propozycję nieodpłatnego przejęcia od
spółki Polskie Koleje Państwowe wiaduktu drogowego
w miejscowości Hucisko. Stosowny projekt uchwały zostanie skierowany do Rady Powiatu.
· Zdecydował o przeznaczeniu środków z subwencji
oświatowej w wysokości 15 tys. zł na prowadzenie zajęć
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Suchej Beskidzkiej.
· Podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie Panu
mgr Tadeuszowi Szwancyberowi.
· Zaakceptował propozycje podpisania aneksów do porozumień w sprawie partycypacji w kosztach związanych
z budową nawierzchni w ciągu dróg powiatowych na terenie Gmin: Bystra – Sidzina i Jordanów.
· Wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej
dotyczącej opracowania numerycznej mapy zasadniczej
i założenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu GESUT dla miasta Sucha Beskidzka, Maków Podhalański
i Jordanów.
· Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie i układzie
wykonawczym budżetu Powiatu Suskiego.
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POWIATOWE DOŻYNKI
W pierwszy weekend września w Zawoi odbyły się V Powiatowe Dożynki, zorganizowane w tym roku przez Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, Urząd Gminy Zawoja oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

W tradycyjnym Święcie Plonów wzięły udział delegacje wszystkich gmin z terenu powiatu suskiego, licznie przybyli
także mieszkańcy Zawoi i okolic, zwłaszcza że dopisała pogoda.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta Dożynkowa, którą w zabytkowym kościele pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum odprawili: ks. Ryszard Więcek, proboszcz miejscowej parafii oraz o. Tomasz
Michalski, kapelan Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, który wygłosił okolicznościową
homilię.
Po Mszy Świętej barwny korowód dożynkowy, w którym szczególnie pięknie prezentowały się delegacje gminne niosące
przygotowane specjalnie na tą okazję wieńce, przeszła na plac przy boisku LKS „Watra
Zawoja”, gdzie miała miejsce dalsza część
imprezy, na wstępie której Starostowie Dożynkowi: Hermina Spyrka i Franciszek Kobiela przekazali tradycyjny chleb i sól gospoda- Uhonorowany nagrodą specjalrzom dożynek: Wójtowi Gminy Zawoja Mar- ną wieniec przygotowany przez
KGW „Zawojanki” – laureatki 1. miejsca w kategorii
kowi Listwanowi i Staroście Suskiemu An„Wieniec tradycyjny”.
KGW Tarnawa Dolna.
drzejowi Pająkowi, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia. W dalszej kolejności licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć prezentację grup biorących udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego, ogłoszenie wyników Konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie
rolnym” wraz z wręczeniem nagród Laureatom i występy artystyczne.
Jury Powiatowego Konkursu Wieńca Dożynkowego, w skład którego wchodzili: dr U. Janicka-Krzywda (etnograf – przewodnicząca jury), W.Kulak (plastyk,
regionalistka) i M.Leśniakiewicz (Starostwo Powiatowe) podczas oceny brało pod uwagę – zgodnie z regulaminem – wykonanie wieńca dożynkowego, a także zgodność z lokalną tradycją „ośpiewania” wieńca i strojów ludowych prezentowanych przez poszczególne grupy. W kategorii „wieniec tradycyjny” I nagrodę
zdobyło KGW „Zawojanki” z Zawoi, wyprzedzając KGW Sucha Beskidzka –Błądzonka i KGW Żarnówka. Dwa równorzędne wyrożnienia w tej kategorii przypadły
w udziale Jordanowskiemu Kołu Kultury Ludowej z Jordanowa i KGW Łętownia. W kategorii „wieniec współczesny” najlepsze okazało się KGW Pewelka, II nagrodę zdobyło KGW Sidzina, a trzecią – KGW Bieńkówka. Specjalną nagrodę za wyjątkowo piękny wieniec dożynkowy zdobyło KGW Tarnawa Dolna. (ML)

NAGRODY ZA OGRODY
Komisja konkursowa VII Powiatowego Konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie
rolnym” (Aleksandra Cholewka Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej, Stanisław Czernik Przewodniczący
Komisji Drogownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Powiatu Suskiego, Marek Mrugacz
Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej) obejrzała 5 obejść w gospodarstwie rolnym i 10 ogrodów przydomowych, zgłoszonych przez wszystkie gminy z powiatu suskiego.

Za najpiękniejsze w powiecie uznano obejście w gospodarstwie rolnym należące do Janiny Motor z Sidziny, która otrzymała puchar, maszynę do szycia,
drzewko oraz możliwość bezpłatnego pobytu dla dwóch osób w Centrum Wypoczynkowo – Leczniczym „Słowińska Perła” w Rowach nad Bałtykiem w czerwcu 2007 r. Drugie miejsce zajęła Maria Wójcik z Osielca. Pracę w ogrodzie ułatwi jej teraz kosa spalinowa, a do tego nawóz do trawników oraz cebulki kwiatów.
Trzecie miejsce zajęła Halina Goryl z Jachówki, która w nagrodę dostała zestaw do podlewania (wąż, wózek na wąż, pistolet zraszający) oraz nawóz do trawników i cebulki kwiatów. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła Kazimiera Bura, która za otrzymany bon towarowy będzie mogła zakupić w szkółce drzewka i krzewy, otrzymała także nawozy ogrodnicze, cebulki kwiatów i atlas historyczny.
Nagrody wręczono także w kategorii ogród przydomowy. Puchar, odkurzacz ogrodowy, dwa drzewka oraz możliwość bezpłatnego pobytu dla dwóch osób
w Centrum Wypoczynkowo – Leczniczym „Słowińska Perła” w Rowach nad Bałtykiem w czerwcu 2007 r. otrzymał zdobywca I miejsca – Robert Wrona z Jachówki. Kolekcjonowanie i pielęgnacja różnych odmian drzew i krzewów jest pasją zdobywczyni II miejsca – Renaty Talagi z Zembrzyc, która w nagrodę otrzymała huśtawkę ogrodową oraz nawozy ogrodnicze. Ogrodami uhonorowanymi dwoma
trzecimi miejscami cieszy się Maria Szczurek z Zawoi, która w nagrodę dostała kosę
spalinową, nawóz do trawników, cebulki kwiatów, i Renata, Andrzej Krzystoń, Janina,
Józef Koziołek z Marcówki, którzy otrzymali robot kuchenny, wagę łazienkową, nawozy, cebulki kwiatów. Ponadto w tej kategorii wyróżniono ogród należący do Romana Bąbola z Łętowni i Walerii Kwaśnej z Grzechyni, którzy otrzymali zestawy do podlewania
i książki ogrodnicze.
Wszyscy Laureaci oraz pozostali uczestnicy etapu powiatowego otrzymali upoważnienia do odbioru wody „Kuracjusz Beskidzki” ufundowane przez właściciela firmy Kazimierza Gacka z Suchej Beskidzkiej. Fundatorami powyższych nagród byli: Valvex S.A.
Jordanów, Fabryka Osłonek Białkowych Białka, Bury Turystyka Rowy, Kuracjusz K. Gacek
Sucha Beskidzka, Szkółka drzew i krzewów ozdobnych J. Borys Białka, Zarząd Powiatu
Suskiego. Dodatkowo konkurs wsparli także Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Suchej
Beskidzkiej, Starosta Suski oraz S. Czernik. Pozyskaniem środków finansowych od sponsorów zajmował się Naczelnik Wydziału Środowiska Paweł Dyrcz. (MM)
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