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NIE TRUJMY SIĘ
Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla
jest spalanie śmieci w domowych piecach. Dym ze spalanych
w domowych piecach śmieci niestety nie tylko jest smrodliwy, ale i szkodliwy dla środowiska i zdrowia.

Podczas spalania emitujemy tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór, drobny pył zawierający związki metali ciężkich (głównie toksycznego ołowiu i kadmu), a także rakotwórcze związki zwane
dioksynami i furanami. Oddychając tak zatrutym powietrzem ludzie narażeni są
na choroby nowotworowe, uszkodzenia wątroby, płuc, nerek, kory mózgowej,
oraz bardzo powszechne alergie.

POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
REGIONALNYCH
W Zawoi odbyła się XXII edycja „Babiogórskiej Jesieni”,
imprezy będącej od lat jedną z głównych wizytówek życia
kulturalnego Podbabiogórza. W ramach cyklu imprez, organizowanych jak co roku przez Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi, odbyła się także Prezentacja
Folkloru Regionu Babiej Góry, współorganizowana przez
Starostwo Powiatowe.

W ramach Przeglądu na scenie zaprezentowały się zespoły regionalne,
działające na terenie Podbabiogórza. Publiczność miała okazję obejrzeć występy „Kapeli Rodziny Bugajskich”, „Zawojanek” i „Juzyny” z Zawoi, „Zbójnika”
ze Skawicy, „Holników” z Bystrej-Sidziny i „Ziemi Suskiej” z Suchej Beskidzkiej, a także „Skalnioka”, zespołu działającego po orawskiej stronie Babiej Góry, w Zubrzycy Górnej. (ML)

STYPENDIA DLA STUDENTÓW
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2006/2007 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, publicznych oraz niepublicznych uczelni, nie
otrzymujących innej pomocy stypendialnej o charakterze
socjalnym pochodzących z terenu powiatu suskiego w terminie: od 2 października 2006 r. do 31 października 2006 r.
do godz. 1500.

Formularze wniosków i oświadczeń dostępne będą na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatsuski.pl oraz do odbioru osobistego w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, (pokój nr 311, 312 na III piętrze).
Przewidywany jest obowiązek składania wniosku w formie elektronicznej
na specjalnej stronie internetowej www.studenci.powiat.krakow.pl
Wnioski wypełnione na w/w stronie internetowej wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, (pokój nr 311, 312, III piętro).
Szczegółowe 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.
Stypendia są udzielane w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR, współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. (AS)
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Do ludzkiego organizmu te trujące związki chemiczne mogą dostawać się
również z pożywieniem, gdyż po procesie spalenia - z powietrza osiadają na
roślinach, dostają się do gleby i wody. Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich domowych kominów lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. w sytuacji takiej
uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich
rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Stan ten szczególnie nasila się
w okresie jesienno - zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak
i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki (niska temperatura, duża wilgotność względna powietrza). Spalane w piecach domowych
śmieci powodują także osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach
kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i nawet przyczynić się do pożaru domu.
Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę z konsekwencji karnych za tego typu wykroczenia. Ustawa o odpadach zakazuje termicznego przekształcania odpadów poza instalacjami i urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, traktując ten czyn jako wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny.
Reagujmy jeżeli sąsiad niewłaściwie postępuje z odpadami w przydomowym ogródku, czy w piecu spala, tworzywa sztuczne, gumę czy inne pochodne odpady. Przypomnijmy, że takich rzeczy nie należy robić. Jeżeli to nie przyniesie pozytywnych skutków, nie bójmy się powiadomić Policję, Straż Miejską
czy Urząd Gminy. (MM)

PO PASZPORT
DO KOŃCA GRUDNIA
W związku z wprowadzeniem od 28 sierpnia 2006 roku
paszportów zawierających dane biometryczne, informujemy, że osoby, które złożą wniosek paszportowy w Terenowym Punkcie Paszportowym w Suchej Beskidzkiej, będą
mogły odebrać paszport wyłącznie w siedzibie Wydziału
Spraw Obywatelskich i Migracji Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Sebastiana 9.

Jednocześnie informujemy, ze w związku z wypowiedzeniem przez Wojewodę Małopolskiego porozumienia dotyczącego załatwiania spraw paszportowych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, od dnia 1 stycznia 2007 roku wszelkie sprawy paszportowe załatwiane będą w Małopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. (WK)
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· Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Powiatu
Suskiego.
· Wyraził pozytywną opinię w sprawie umorzenia opłat naliczonych przez Urząd Marszałkowski Gminie Zembrzyce za gospodarcze korzystanie ze środowiska w roku 1999
uzależniając swoją decyzję od przedłożenia
przez władze Gminy Zembrzyce dokumentów
świadczących o przeznaczeniu w ciągu ostatnich dwóch lat należnej kwoty na inwestycje
związane z budową kanalizacji.
· Wyraził zgodę na przedłużenie o kolejny rok
umowy z firmą TDInfo na obsługę medialną
w internecie szkół i placówek prowadzonych
przez Powiat Suski.
· Zaakceptował zaproponowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej stawkę czynszu za wynajem
części dachu z przeznaczeniem na lokalizacje
stacji bazowej telefonii ERA GSM.
· Zdecydował o przyznaniu dodatkowych godzin z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Suski, przy zachowaniu zasady 0,5 godziny na oddział.
· Wyraził pozytywną opinię w sprawie wynajęcia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej na okres 10 lat części dachu o powierzchni 18 m2 z przeznaczeniem na instalację stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci ERA GSM.
· Wyraził zgodę na zapłatę faktury na kwotę
244 zł za przywóz żywności dla członków zrzeszonych w Związku Inwalidów Narządu Ruchu
w Suchej Beskidzkiej.
· Zatwierdził program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
· Podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na wynajem pomieszczeń o powierzchni 93 m2 przez
ZOZ w Suchej Beskidzkiej.
· Wyraził zgodę na utworzenie 8 oddziałów
klas pierwszych dla dorosłych w roku szkolnym 2006/2007 w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
· W odpowiedzi na wniosek Pana Wacława Woźnego postanowił zabezpieczyć środki w przyszłorocznym budżecie na realizację
przebudowy przepustu pod drogą powiatową
na os. Sołki w Makowie Podhalańskim.
· Zatwierdził liczbę oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych w roku szkolnym
2006/007 w Zespole Szkół im. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim.
· Postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Gminy w Zawoi z propozycją przejęcia i prowadzenia przez Gminę
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza.
· Zdecydował o wystąpieniu do Małopolskiego Kuratora Oświaty z prośbą o pozostawienie obecnej siedziby wizytatorów Kuratorium
Oświaty w Suchej Beskidzkiej nadzorujących
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad-
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OBWIESZCZENIE STAROSTY SUSKIEGO Z DNIA
19 WRZEŚNIA 2006 ROKU
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) – Starosta Suski podaje do
publicznej wiadomości, że Rada Powiatu Suskiego uchwałą Nr 0049/XXXX/237/2002 z dnia 10 lipca 2002 roku utworzyła następujące okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Suskiego, ustaliła ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
NUMER OKRĘGU

GRANICE OKRĘGU

LICZBA RADNYCH

1

Stryszawa

3

2

Maków Podhalański

4

3

Miasto Jordanów + Gmina Jordanów

4

4

Zawoja + Bystra + Sidzina

4

5

Sucha Beskidzka + Budzów + Zembrzyce

6

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w budynku B Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, pokój Nr 103.
Starosta Suski
mgr inż. Andrzej Pająk

SPALINY W POWIETRZU
Kontrola spalin samochodowych była głównym elementem akcji przeprowadzonej 19 września w Zembrzycach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie przy współpracy Komendy Powiatowej Policji.

Posiadane przez inspektorów ochrony środowiska urządzenia pomiarowe umożliwiały kontrole samochodów osobowych i ciężarowych, wykorzystujących różne rodzaje paliwa. Podczas akcji skontrolowano 69 pojazdów samochodowych, dla właścicieli 7 z nich kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń zanieczyszczeń w spalinach. Zatrzymane dowody
rejestracyjne właściciele będą mogli odebrać we właściwym starostwie po wykonaniu badań diagnostycznych. Spośród 7 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych samochodów najgorszy wynik uzyskał właściciel
volkswagena, gdzie przekroczenie dopuszczalnych norm wyniosło ponad 8 razy, oraz u właściciela poloneza
i volkswagena, gdzie przekroczenia wyniosły ponad 3 razy. Kierowcy samochodów którym zatrzymano dowody rejestracyjne byli mieszkańcami spoza powiatu suskiego, z okolic Wadowic, Żywca.
Spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, jako że rozprzestrzeniają się one
w dużych stężeniach, na niskich
wysokościach w bezpośrednim
sąsiedztwie ludzi. W spalinach
zawarte są znaczne ilości szkodliwych dla zdrowia związków
(tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory,
benzen, ołów, dioksyny), które
w określonych stężeniach mogą
doprowadzić do ciężkich zatruć,
a nawet do śmierci. Wnikają one
do organizmu przede wszystkim
przez drogi oddechowe.
W przyszłości podobne akcje będą kontynuowane. (MM)
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PRZECIW PRZEMOCY w RODZINIE
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W bieżącym roku Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do małopolskiego programu:
„Przeciw Przemocy – Budowanie lokalnych koalicji. Interwencje w przemocy domowej”. Projekt ten realizowany jest w ramach małopolskiego programu polityki prorodzinnej i koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Program „Przeciw przemocy…” zmierza do stworzenia systemu pomocy ofiarom przemocy oraz ich rodzinom, dąży do scalenia rozproszonych niejednokrotnie działań instytucji tak, aby powstały koalicje na rzecz
przeciwdziałania przemocy, skupiające specjalistów z różnych dziedzin, kompetencyjnie i emocjonalnie gotowych do udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą. Najważniejsze bowiem w pracy z tymi ludźmi
jest to, aby wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie były planowane i wdrażane przez specjalistów o różnych zawodach, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu praca
zespołowa, koordynacja działań i współpraca. Dla podjęcia skutecznych działań pomocowych niezbędne jest
kompleksowe podejście do sytuacji, w jakiej znajduje się rodzina dotknięta przemocą, w drodze tworzenia sieci współpracy opartej o działanie lokalnych zespołów interdyscyplinarnych. Interwencja wobec problemu przemocy w rodzinie nie może opierać się na działaniu jednej instytucji – żaden pojedynczy specjalista ani instytucja nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich podstawowych potrzeb rodziny uwikłanej w przemoc.
Ważne w tych działaniach jest to, aby pracownicy wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy domowej włączeni byli w proces niesienia pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc. W zamierzeniu każdy specjalista powinien nie tylko potrafić identyfikować przemoc, posiadać wiedzę
i umiejętności związane z podejmowaniem interwencji, znać kompetencje i zasady współpracy ze wszystkimi instytucjami i służbami, które uczestniczą w procesie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową,
ale najważniejsza jest tutaj gotowość wszystkich profesjonalistów z tego obszaru do włączenia się do takiej współpracy.
Istotną rolę w tym programie odgrywa inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do podniesienia
społecznej świadomości problemu, wrażliwości oraz kompetencji specjalistów, a także zaangażowanie lokalnych decydentów w działania na rzecz przeciwdziałania zjawisku na terenie ich gmin.
W chwili obecnej na terenie powiatu suskiego w każdej gminie działa gminna koalicja na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy, wybrani zostali liderzy gminni, którzy koordynują i inicjują działania, w celu
stworzenia efektywnego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych i ich rodzin. (JD)

LIDERZY GMINNI - POWIAT SUSKI
IMIĘ I NAZWISKO

INSTYTUCJA

KONTAKT

Joanna Dyrcz
koordynator powiatowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka

(033) 874-40-31

Barbara Tyszewska
(lider gminny)

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim
ul. Rynek 8 34-200 Maków Podhalański

(033) 877-16-30

Agata Kłapyta
(lider gminny)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kukowie; Kuków 157
34-232 Lachowice

(033) 874-80-01

Beata Stanaszek
(lider gminny)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

(033) 874-64-00

Magdalena Żmudka
(lider gminny)

Pedagog w Gimnazjum w Budzowie; Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(033) 874-60-47

Danuta Lasa
(lider gminny)

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(033) 877-50-15

Zbigniew Kolecki
(lider gminny)
Joanna Czyszczoń
(lider gminny)

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”
ul. Banacha 1 34-240 Jordanów

(018) 267-47-76

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jordanowie

(018) 267-47-85

Bogumiła Lipka
(lider gminny)

Powiatowy Punkt Interwencji Kryzysowej
w Suchej Beskidzkiej

(033) 874-21-01
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gimnazjalne oraz placówki oświatowe na terenie naszego powiatu.
· Wyraził zgodę na wydatkowanie środków
w wysokości 8000 zł z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym na zakup programu SESUT do prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, zakup programów obliczeniowo
– graficznych Winkalk i Mikromapa oraz zlecenie skanowania i archiwizacji szkiców polowych z operatów założenia ewidencji gruntów
w obrębach Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Stryszawa, Lachowice, Kuków, Pewelka w ilości około 3500 sztuk.
· Wyraził zgodę na przekazanie Dyrekcji
ZOZ-u uprawnień, związanych z przeprowadzeniem zamówienia na wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego za rok 2006.
· Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie znajdującego
się w Domu Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim zestawu komputerowego wraz
z oprogramowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
· Zdecydował o wyrażeniu zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej pomieszczeń Bloku Operacyjnego oraz dwóch sal łóżkowych szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED.
· Zaopiniował pozytywnie projekt statutu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
· Wyraził zgodę na przydzielenie na rok szkolny 2006/2007 dodatkowych dwóch godzin
w Zespole Szkół im. Św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim z przeznaczeniem na zajęcia fakultatywne z języków obcych pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel środków finansowych z budżetu własnego szkoły.
· Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia terminu i miejsca składania wniosków o stypendium w ramach projektu „Małopolski program
stypendialny dla studentów na rok akademicki
2006/2007” dla studentów zamieszkałych na
terenie powiatu suskiego.
· Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
· Postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie zajęć chóru „Bel Canto” ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, zobowiązując się
do przekazania na ten cel środków w wysokości 352 zł.
· Podjął decyzję o przedłużeniu kształcenia
muzycznego dzieci w ramach kontynuacji projektu „Babiogórska Szkoła Muzyk” ze środków
własnych starostwa.

III

SPORT SZKOLNY

W ostatnim okresie rozpoczęta została rywalizacja w ramach współzawodnictwa młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu suskiego w roku szk. 2006/2007. Zainaugurowały je zawody pływackie, które odbyły się na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, następnie w szranki stanęli kolarze górscy, rywalizujący w Jordanowie i lekkoatleci, rywalizujący w Suchej Beskidzkiej w ramach Szkolnej Ligi LA.

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego – zawody pływackie
szkoły podstawowe
dziewczęta kl. I-III
25m – styl dowolny
1.Sabina Pieron (SP Wysoka)
25m – styl klasyczny
1.Oliwia Rezler (SP2 Sucha B.)
25m – styl grzbietowy
1.Katarzyna Zdebska
(SP1 Maków P.)

chłopcy kl. I-III
25m – styl dowolny
1.Konrad Saletnik (SP2 Sucha B.)
25m – styl klasyczny
1.Michał Droński (SP2 Sucha B.)
25m – styl grzbietowy
1.Olaf Łakatosz (SP2 Sucha B.)
sztafeta 3x25m stylem zmiennym
1.SP2 Sucha B.

dziewczęta kl. IV-VI
25m – styl dowolny
1.Aneta Trzaska (SP1 Sucha B.)
25m – styl klasyczny
1.Izabela Talaga (SP Zembrzyce)
25m – styl grzbietowy
1.Magdalena Kubasiak
(SP2 Sucha B.)
sztafeta3x25m stylem zmiennym
1.SP1 Sucha B.
sztafeta 4x25m stylem dowolnym
1.SP1 Sucha B.

chłopcy kl. IV-VI
25m – styl dowolny
1.Mateusz Krzeszowiak
(SP1 Maków P.)
25m – styl klasyczny
1.Wojciech Handzlik (SP1 Sucha B.)
25m – styl grzbietowy
1.Jan Pochopień (SP1 Sucha B.)
sztafeta 3x25m stylem zmiennym
1.SP1 Sucha B. I
sztafeta 4x25m stylem dowolnym
1.SP1 Sucha B.

Szkolna Liga Lekkoatletyczna szkół ponadgimnazjalnych
– I runda

dziewczęta
bieg na 100m
1.Katarzyna Trzop (ZS Witosa Sucha
B.)
bieg na 400m
1.Natalia Nawara (ZS Kołłątaja Jordanów)
bieg na 800m
1.Patrycja Krzysztofiak (ZS Kołłątaja
Jordanów)
skok w dal
1.Magdalena Kowaliczek (ZSO Sucha B.)
pchnięcie kulą 4 kg
1.Aneta Małysa (ZSO Sucha B.)
sztafeta 4x100m
1.ZS Witosa Sucha B.

chłopcy
bieg na 100m
1.Marcin Gąska (ZSO Sucha B.)
bieg na 400m
1.Tomasz Cogiel (ZSO Sucha B.)
bieg na 1500m
1.Jacek Pietrzak
(ZS Kołłątaja Jordanów)
skok w dal
1.Konrad Sałapatek
(ZS Goetla Sucha B.)
pchnięcie kulą 7,26 kg
1.Grzegorz Lipka
(ZS Goetla Sucha B.)
pchnięcie kulą 5 kg
1.Dariusz Trzop
ZS Witosa Sucha B.)
sztafeta 4x100m
1.ZSO Sucha B.

gimnazja
dziewczęta
chłopcy
50m – styl dowolny
50m – styl dowolny
1.Wioletta Stachowska
1.Mikołaj Dudek (G Maków P.)
(G Sucha B.)
50m – styl klasyczny
50m – styl klasyczny
1.Maciej Żaczek (G Sucha B.)
1.Joanna Starowicz (G Sucha B.)
50 m – styl grzbietowy
50 m – styl grzbietowy
1.Kamil Bajorek (G1 Stryszawa)
1.Patrycja Ćwiertnia (G Tarnawa D.)
sztafeta 3x50m stylem zmiennym
sztafeta 3x50m stylem zmiennym
1.G Juszczyn
1.G Sucha B.
sztafeta 4x50m stylem dowolnym
sztafeta 4x50m stylem dowolnym
1.G Juszczyn
1.G Sucha B.
szkoły ponadgimnazjalne
dziewczęta
50m – styl dowolny
1.Kamila Bartunek (ZSO Sucha B.)
50m – styl klasyczny
1.Karolina Polak (ZSO Sucha B.)
50 m – styl grzbietowy
1.Patrycja Kawa (ZSO Sucha B.)
sztafeta 3x50m stylem zmiennym
1.ZSO Sucha B.
sztafeta 4x50m stylem dowolnym
1.ZSO Sucha B.

chłopcy
50m – styl dowolny
1.Tomasz Cogiel (ZSO Sucha B.)
50m – styl klasyczny
1.Sebastian Klósak (ZSO Sucha B.)
50 m – styl grzbietowy
1.Adam Kobiela
(ZS Goetla Sucha B.)
50 m – styl motylkowy
1.Dariusz Janik (ZS Goetla Sucha B.)
sztafeta 3x50m stylem zmiennym
1.ZSO Sucha B.
sztafeta 4x50m stylem dowolnym
1.ZSO Sucha B.

Indywidualna Liga Lekkoatletyczna gimnazjów
dziewczęta
bieg na 100m
1.Klaudia Gancarz (G1 Stryszawa)
bieg na 300m
1.Ewelina Knapczyk (G Toporzysko)
bieg na 600m
1.Patrycja Knapczyk (G Sucha B.)
skok w dal
1.Joanna Stróżak (G Sucha B.)
pchnięcie kulą 4 kg
1.Marta Proszek (G Łętownia)
rzut oszczepem 600g
1.Klaudia Kachnic (G Budzów)
sztafeta 4x100m
1.G1 Stryszawa

chłopcy
bieg na 100m
1.Jakub Sikora (G1 Stryszawa)
bieg na 300m
1.Jakub Sikora (G1 Stryszawa)
bieg na 1000m
1.Sławomir Buczkowski
(G1 Stryszawa)
skok w dal
1.Daniel Kryjak (G Bystra)
pchnięcie kulą 5 kg
1.Jakub Głuszek (G1 Stryszawa)
rzut oszczepem 600g
1.Bartosz Łuczak (G Zembrzyce)
sztafeta 4x100m
1.G1 Stryszawa

Kolarstwo górskie
szkoły podstawowe
dziewczęta
1.Marlena Wójs (SP5 Zawoja)
2.Kinga Stopka (SP5 Zawoja)
3.Patrycja Kozina (SP5 Zawoja)
chłopcy
1.Bartosz Filipiak (SP Jordanów)
2.Arkadiusz Ponicki (SP Wysoka)
3.Dominik Trzop (SP2 Sidzina)

gimnazja
dziewczęta
1.Agnieszka Spytkowska (G Łętownia)
2.Aleksandra Makuch (G Łętownia)
3.Sylwia Torba (G1 Zawoja)
chłopcy
1.Mikołaj Kowalcze (G Łętownia)
2.Bartłomiej Kaczmarczyk (G Bystra)
3.Dariusz Rosa (G Łętownia)

szkoły ponadgimnazjalne
dziewczęta
1.Sabine Mosur (ZS Witosa Sucha B.)
2.Justyna Sarna (ZS Zawoja)
3.Grażyna Bednarczyk (ZS Dańkowskiego Jordanów)
chłopcy
1.Bartłomiej Spytkowski (ZS Dańkowskiego Jordanów)
2.Jakub Surówka (ZS Kołłątaja Jordanów)
3.Grzegorz Jopek (ZS Dańkowskiego Jordanów)
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