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S U S K I E G O

O WAŻNYCH
SPRAWACH REGIONU
Z POSŁAMI RP
POSIEDZENIE KOMISJI INTEGRACJI LOKALNEJ
I ROZWOJU RADY POWIATU SUSKIEGO
2 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Integracji Lokalnej i Rozwoju Rady Powiatu Suskiego, w którym uczestniczyli posłowie: Beata Szydło (PiS), Janusz Chwierut (PO)
i Stanisław Rydzoń (SLD), burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu suskiego oraz gmin Stryszów, Mucharz i Lanckorona, władze Powiatu Suskiego, radni powiatowi.
Gości powitał Wit Sarlej, przewodniczący Komisji, a następnie
przedstawił porządek obrad, którego
najważniejszymi punktami było omówienie spraw związanych z finansowaniem budowy zapory w Świnnej
Porębie, pracami Sejmowej Komisji
ds. Samorządu Terytorialnego w kontekście planów likwidacji części po-

wiatów oraz reorganizacją Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
Dyskusję rozpoczął J. Chwierut, który poinformował, że budowa zapory w Świnnej Porębie
powinna zakończyć się w 2010 r.
dzięki uchwalonej w 2005 r. ustawie,
która umożliwia finansowanie prac
z budżetu państwa na poziomie

Od lewej: W. Sarlej oraz posłowie: A. Chwierut, S. Rydzoń, B. Szydło

250 mln zł rocznie. W roku 2007
przewidziano na ten cel 258 mln zł.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił
Antoni Gronko – Dyrektor Finansowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Potwierdził, że rozpoczęła się procedura

przygotowania dokumentacji przełożenia linii kolejowej, aby mogła
być zapewniona komunikacja na
odcinku Stryszów – Zembrzyce,
co oznacza, że nie ma niebezpieczeństwa likwidacji połączenia
cd. na str. 4

IV SESJA
RADY POWIATU SUSKIEGO
25 stycznia odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Suskiego III Kadencji. W trakcie obrad radny Zbigniew Kolecki złożył interpelację w sprawie planowanej likwidacji oddziału wewnętrznego szpitala w Jordanowie. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Marek Haber, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Zdaniem dyrektora ZOZ-u
dalsze funkcjonowanie oddziału
w obecnym zakresie wymaga
przeprowadzenia
gruntownej
modernizacji budynku, dostosowania do obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych,
sanitarnych,
funkcjonalnych,
a także uzupełnienia sprzętu medycznego. Szacunkowy koszt tej
inwestycji wynosi od 800 tys. do
1 mln złotych. W celu dostosowania oddziału do obowiązujących
przepisów prawa, trzeba również
zmniejszyć ilość łóżek z 30 do 18.
Dyrektor Haber wyraził wątpliwości czy ta inwestycja ma sens.

Względy ekonomiczne jak
również względy bezpieczeństwa pacjentów przemawiają
za likwidacją lub zawieszeniem
funkcjonowania oddziału w Jordanowie – podkreślił Marek
Haber. Zaznaczył jednak, że będą
czynione starania w kierunku
zapewnienia mieszkańcom Jordanowa opieki medycznej gwarantującej bezpieczeństwo. W tym
celu planuje się utrzymanie stacjonowania w budynku szpitala
24 godziny na dobę wypadkowego zespołu wyjazdowego,
oprócz tego zostanie uruchomiony dyżur pielęgniarski od

godziny 1800 do 800, a w niedzielę i święta oraz dni wolne od
pracy dyżur pielęgniarski będzie
całodobowy. W dniach wolnych od pracy oraz w niedziele
i święta będzie również dodatkowy dyżur stacjonarny lekarski.
Zespół
lekarsko-pielęgniarski
będzie miał do dyspozycji dwa
łóżka obserwacyjne. Rozważany
jest także zakup analitycznej
aparatury diagnostycznej, która
pozwoli na wykonywanie na
miejscu badań, umożliwiających
podejmowanie decyzji o dalszej
hospitalizacji lub wypisaniu pacjenta do domu.
cd. na str. 2
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O POWIATOWYM
PRZEGLĄDZIE
GRUP KOLĘDNICZYCH

„BABIOGÓRSKIE
PODŁAZY”
czytaj na stronie 6
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ZARZĄD
POWIATU
Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia finansowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 2007.
Wyraził zgodę na przyznanie firmie Valvex 20% zniżki na zakup
karnetów wstępu na basen dla jej
pracowników. Rabat będzie obowiązywał do końca 2007 roku.
Zezwolił na zainstalowanie w budynku Zespołu Szkół im. bł.
ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie na okres 3 lat automatu z gorącymi napojami w postaci kawy, herbaty, czekolady itp.
Wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru zatrudnienia o 3/4 etatu
z przeznaczeniem na utworzenie
stanowiska referenta ds. księgowych w wymiarze 1/2 etatu i głównego księgowego na 1/4 etatu w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej.
Postanowił skierować do zaopiniowania na posiedzenie Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki apel Przewodniczącego Komisji Małopolskiej Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego w sprawie
powołania Rady Oświaty.
Upoważnił Starostę do podjęcia decyzji i wystąpienia do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie poparcia starań
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jordanowie odnośnie wysokości kontraktu na usługi laryngologiczne, okulistyczne
i neurologiczne.
Postanowił przeprowadzić wizję
nieruchomości położonych w Sidzinie stanowiących własność
Powiatu Suskiego, a pozostających w trwałym zarządzie Domu
Wczasów Dziecięcych w Sidzinie, w celu oszacowania ich stanu technicznego.
Podjął uchwałę w sprawie wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku. Jednocześnie upoważnił Naczelnika Wydziału Środowiska do sporządzenia regulaminów konkursów i wyłonienia komisji konkursowych po uprzednim uzgodnieniu z Wicestarostą Suskim.
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danowa, wójtowie, radni, władze
Powiatu Suskiego oraz dyrekcja
suskiego ZOZ-u.
Następnie radni wysłuchali
wystąpienia dr Marka Szpechta
- Sekretarza Generalnego Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych, który przybliżył
działalność ruchu schronisk
młodzieżowych oraz przekazał
słowa uznania dla Starostwa za
uruchomienie i prowadzenie na
wysokim poziomie Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

cd. ze str. 1

IV SESJA
RADY POWIATU
SUSKIEGO
Stanowisko w sprawie
ewentualnego zdobycia środków na modernizację budynku
jordanowskiego szpitala przedstawił Starosta Andrzej Pająk,
który stwierdził, że najpierw
należy określić jakiego rodzaju
działalność miałaby być tam
prowadzona. Głos decydujący
w tej sprawie należy do dyrektora szpitala. Jeżeli dyrekcja
ZOZ-u przedstawi koncepcję
na prowadzenie szpitala w Jordanowie z uwzględnieniem
funkcjonowania oddziału wewnętrznego bądź innych form
działalności opiekuńczo-leczniczej, to zdaniem Starosty przy
zaangażowaniu gmin z terenu
Jordanowszczyzny, Starostwa
Powiatowego oraz ZOZ-u nie
powinno być problemu ze znalezieniem środków finansowych
na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku szpitala, aby
spełniał on określone przepisami wymogi dla stacjonarnych
ośrodków leczniczych.
Po
odbyciu
dyskusji
w przedmiotowej sprawie Alina
Kuś, przewodnicząca Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych,
poinformowała, że w sprawie
przyszłości szpitala w Jordanowie zwoła w lutym specjalne
posiedzenie Komisji, na które
zaproszeni zostaną Burmistrz Jor-

W kolejnym punkcie Wacław
Kwaśny, pracownik Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, przedstawił w imieniu
Starosty sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku, a następnie Kazimierz
Kachnic, Kierownik Powiatowego
Zarządu Dróg, zdał relację z działalności PZD za rok 2006.
Porządek obrad sesji przewidywał podjęcie uchwały
w sprawie wyboru Skarbnika Powiatu. Starosta A. Pająk zaproponował na to stanowisko Barbarę
Tatarę. Po wysłuchaniu krótkiej
autoprezentacji Rada w głosowaniu poparła tą kandydaturę.
Kolejnym punktem obrad było odwołanie Anny Zyzańskiej z funkcji Powiatowego
Rzecznika Konsumentów. Wniosek w tej sprawie i jego uzasadnienie przedstawił Starosta A. Pająk, następnie głos zabrała A. Zyzańska, po czym przeprowadzo-

BARBARA TATARA
Skarbnik Powiatu
ukończyła
Liceum
Ekonomiczne w Suchej
Beskidzkiej o profilu
rachunkowość i finanse.
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości
i Finansów w BielskuBiałej, gdzie uzyskała
tytuł magistra bankowości. Mieszka w Osielcu, jest mężatką, ma jedno dziecko.
W ostatnim okresie pracowała w Biurze Usług Finansowo-Księgowych w Makowie Podhalańskim, zajmując
się rozliczaniem małych i średnich przedsiębiorstw.

cd. na str. 4
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no głosowanie, w którym wniosek Starosty został przyjęty przez
radnych większością głosów. Następnie A. Pająk zaproponował
kandydaturę Igora Głuca do objęcia funkcji Rzecznika, a Rada
w głosowaniu przychyliła się do
tej propozycji.

W dalszej części obrad
podjęto uchwały w sprawach:
zmian w budżecie Powiatu
na rok 2007 polegających
na
wprowadzeniu
do
dochodów i wydatków
dodatkowych środków na
stypendia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
zatwierdzenia planów pracy
stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na rok 2007,
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu do określenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej
w Łętowni,
wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej gruntu o
powierzchni 28 m2 w Makowie Podhalańskim pod działalność handlowo-usługową.
WK

IGOR GŁUC
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
jest mieszkańcem Suchej Beskidzkiej, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Jego działalność zawodowa od początku, czyli od 1999 roku związana jest z samorządem powiatowym, ponieważ od tego
czasu jest zatrudniony w komórkach obsługi prawnej
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Jego
najbliższa rodzina to żona Katarzyna, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Suchej Beskidzkiej i pięcioletni syn Tobiasz.
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Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU
KOMISJA ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH

zatwierdziła plan pracy na
rok 2007 oraz zapoznała się
z projektem pn. „Postępowanie diagnostyczno-lecznicze
w chorobach gruczołu piersiowego”. Prezentację projektu
przeprowadzili
pracownicy
suskiego ZOZ-u: Henryka Nagórzańska, która jest jednym z
autorów oraz Monika Wróbel,
aktywnie uczestnicząca w jego
realizacji. Projekt został przygotowany w ramach unijnego
programu i przewiduje m.in.:
przeprowadzenie
szkolenia
dla pielęgniarek, położnych
środowiskowych i pielęgniarek
w środowisku nauczania i wychowania w celu przekazania
umiejętności
samobadania
piersi, wydrukowanie i dystrybucję „Książeczek samobadania piersi” dla 29794 kobiet
urodzonych po 1.01.1990 r.,
zorganizowanie badań przesiewowych tzw. „Białej Niedzieli”,
obowiązkowe badania piersi
u chorych leczonych stacjonarnie w suskim ZOZ oraz
utworzenie Beskidzkiej Poradni
Profilaktyki Chorób Piersi.
W ramach projektu przewidziany jest również zakup fantomów do nauki samobadania
piersi, które byłyby wykorzystane podczas szkoleń wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Wicestarosta Józef Bałos
bardzo pozytywnie odniósł się
do całego projektu i zobowiązał
do pomocy w organizacji spotkań z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w celu omówienia spraw związanych z wdrażaniem projektu w zakresie profilaktyki wśród młodzieży. Wicestarosta zwrócił się również do
autorów projektu o dokonanie
szacunkowej wyceny kosztów
organizacji szkoleń oraz druku
broszur informacyjnych.

ceptował propozycję PZD odnoście wyboru zadań drogowych,
przewidzianych do dofinansowania z funduszy UE. Zdaniem PZD
odcinkiem wymagającym najpilniejszego remontu jest droga powiatowa Nr K 1677 Zubrzyca–Bystra–Sidzina–Łętownia, a w drugiej kolejności droga Nr K 1669
Jordanów–Wysoka. Przewodniczący Komisji Stanisław Czernik
wystąpił z wnioskiem, aby przed
ostatecznym podjęciem decyzji
Komisja przeprowadziła dokładną wizję lokalną dróg powiatowych i wyraziła swoją opinię na
ten temat.

KOMISJA
DROGOWNICTWA,
ROLNICTWA,
OCHRONY ŚRODOWISKA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

dyskutowała
nad
stanem bezpieczeństwa i porządku w szkołach nadzorowanych
przez Starostwo.
W obradach brali udział dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz zastępca Komendanta
Powiatowego Policji w Suchej
Beskidzkej. Po wysłuchaniu
sprawozdań dyrektorów na
temat bezpieczeństwa w szkołach, a szczególnie zagrożeń na
jakie narażona jest młodzież,
członkowie Komisji uznali, że
problemem, który należy rozwiązać jest brak psychiatrów
dziecięcych w szkołach, którzy
służyliby pomocą uczniom nie
radzącym sobie na skutek złej
sytuacji panującej w rodzinie,
bądź presji wynikającej z wygórowanych ambicji rodziców
wobec swoich dzieci. Sprawę
zorganizowania fachowej pomocy psychiatrycznej dla młodzieży postanowiono przedyskutować z dyrektorem suskiego
szpitala. Komisja zwróciła uwagę
również na problem dotyczący
opuszczania zajęć lekcyjnych
przez uczniów i przebywanie
w tym czasie w miejscach nieodpowiednich dla młodzieży,
takich jak lokale, w których
sprzedawany jest alkohol. Zdaniem członków Komisji należy
się zwrócić o pomoc do Straży
Miejskiej i Policji, które mogą
podjąć odpowiednie działania
w celu zminimalizowania tego
zjawiska.
Komisja przyjęła także plan
pracy Powiatowego Zarządu
Dróg na rok 2007 oraz dyskutowała nad wytypowaniem dróg,
które mają zostać poddane modernizacji w ramach inwestycji
współfinansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Starosta Andrzej Pająk poinformował, że Zarząd wstępnie zaak-

KOMISJA EDUKACJI,
KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI

zaopiniowała pozytywnie
projekt zmian w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełcza, który wymagał dostosowania do treści
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów placówek publicznych; zatwierdziła również
plan pracy Komisji na rok 2007.

KOMISJA
PLANOWANIA FINANSÓW
I ADMINISTRACJI

na posiedzeniu w grudniu
zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie Powiatu Suskiego
na rok 2006.
Podczas obrad w styczniu
2007 r. zatwierdziła plan pracy Komisji na rok bieżący oraz przyjęła
do wiadomości treść pisma dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej w sprawie
uwzględnienia w 2007 roku
potrzeby finansowego wsparcia
szpitala w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa
pacjentów
i personelu poprzez kontynuację
inwestycji pn. „Dostosowanie
obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
do wymogów Rozporządzenia
3

Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej
budynków,
innych budynków i terenów”
oraz „Dostosowanie obiektów
ZOZ w Suchej Beskidzkiej do wymogów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wymagań
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu”.

KOMISJA REWIZYJNA

zebrała się w celu ustalenia planu pracy na rok 2007. Na
podstawie Statutu Starostwa
przewidziano cztery obligatoryjne zebrania związane z kontrolą wykonania budżetu Powiatu
za rok 2006, za pierwsze półrocze 2007 roku i realizacji zaplanowanych zadań przez Wydział Inwestycji. Zaplanowano również
okresowe spotkania w celu kontroli wybranych zamówień publicznych realizowanych przez
Powiat, wykonania uchwał przez
Zarząd, jednostki organizacyjne
oraz kontrolną działalność jednostek organizacyjnych Powiatu.

KOMISJA INTEGRACJI
LOKALNEJ I ROZWOJU

przyjęła regulamin pracy
Komisji oraz plan pracy na rok
2007. Postanowiono również cyklicznie zapraszać na posiedzenia
Komisji przedstawicieli związków
i stowarzyszeń
działających
w powiecie w celu bliższego zapoznania się z przedmiotem ich
działania. Komisja wystąpiła z inicjatywą zorganizowania spotkania samorządowców lokalnych
z posłami z okręgu wyborczego
nr 12 w celu omówienia spraw
dotyczących budowy zbiornika
Świnna Poręba w kontekście konieczności wytyczenia nowego
przebiegu fragmentu linii kolejowej Skawina–Sucha Beskidzka,
pomysłów dochodzących z Sejmu odnośnie zamiaru likwidacji
części powiatów, a także planowanej reorganizacji funkcjonowania inspektoratów nadzoru
budowlanego.
Opracował WK
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POWIATU
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Stanisław Pudo i wójt Zawoi Marek
Listwan. Samorządowcy zwracali
uwagę, że przy obecnym trybie
postępowania przy wdrażaniu programów unijnych, inwestycje zgłoszone do konkursów pod koniec
2007 r. będą mogły być rozpoczęte
nie wcześniej niż w 2009 r., zaapelowali także do posłów o podjęcie
działań zmierzających do przyspieszenia i ułatwienia procedur aplikowania o środki unijne. Wicestarosta
Suski Józef Bałos dodał, że punktem wyjścia do naprawy sytuacji
w zakresie usprawnienia procesu
wydatkowania środków unijnych
byłoby uchwalenie ustawy o polityce regionalnej. Brak tej ustawy
powoduje – zdaniem J. Bałosa – zahamowanie wdrażania programów
operacyjnych na szczeblu regionalnym, co wpływa na opóźnienie
całego procesu naborów i oceny
wniosków.
Następnie głos zabrał W. Sarlej, który poinformował o doniesieniach, które ostatnio pojawiały się
w prasie na temat projektu likwidacji części powiatów, w tym suskiego. W tej sprawie głos zabrała
B. Szydło, która uczestniczy w pracach sejmowej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i zapewniła, że temat likwidacji powiatów nigdy nie
był wprowadzony pod obrady i dyskutowany podczas posiedzeń Komisji. Stwierdziła też, że ze zdziwieniem przyjmowała dochodzące do
niej informacje w tej sprawie. Zdaniem pani poseł jest to temat czysto medialny, pozbawiony podstaw
merytorycznych. Na posiedzeniu Komisji w czerwcu zaplanowane jest jedynie omówienie tematu pt. „Analiza
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” pod kątem ich kondycji finansowej, realizacji zadań oraz
sposobów usprawnienia ich funkcjonowania – poinformowała B. Szydło. Nawiązując do tej wypowiedzi
poseł S. Rydzoń poinformował, że
przed wyjazdem na spotkanie do
Suchej Beskidzkiej uzyskał w sekretariacie Komisji ds. Samorządu Terytorialnego informacje, z których wynika, że ani w sejmie ani w rządzie
nie ma w tym momencie przygotowywanego projektu ustawy, który dotyczyłby zmian struktury administracyjnej kraju.
Trzecim omawianym tematem była sprawa planów reorganizacji inspektoratów nadzoru

O WAŻNYCH
SPRAWACH…

cd. ze str. 2

Podjął uchwałę w sprawie wspomagania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.
Wyraził zgodę na wykonanie aktualizacji sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami przez pracowników Wydziału Środowiska
w oparciu o umowę zlecenie.
Zaakceptował plan finansowy
z podziałem na etapy realizacji
projektu pn. „Usuwanie skutków
osuwiska w miejscowości Osielec” na lata 2007 i 2008. Zobowiązał też Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg do złożenia
wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro
ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie o ujęcie w realizowanym projekcie
„Osłona
przeciwosuwiskowa”
wykazanego rodzaju prac na
kwotę 2.662.800 zł w 2007 roku
i 1.000.000 zł w 2008 roku.
Podjął uchwałę w sprawie zmiany listy stypendystów w ramach
projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego w roku szkolnym
2006/2007”.
Podjął uchwałę w sprawie układu
wykonawczego budżetu Powiatu
Suskiego.
Zaakceptował
przedstawiony
przez Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg plan robót na drogach powiatowych wraz z podziałem kosztów na rok 2007.
Uchwalił Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim.
Wyraził zgodę na przekazanie
używanego zestawu komputerowego stanowiącego własność
Starostwa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej
Beskidzkiej.
Negatywnie rozpatrzył wniosek
Starosty Nowotarskiego o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw paszportowych dla
mieszkańców powiatu suskiego.

kolejowego na linii Sucha Beskidzka-Kraków. A. Gronko odniósł się też
do wysokości środków przeznaczonych dla gmin na prace związane
z infrastrukturą komunalną wokół
zbiornika w łącznej kwocie 15 mln,
podkreślając że jest to kwota ostateczna. W dyskusji na ten temat głos
zabrali wójtowie: Stryszowa – Jan
Wacławski, Mucharza – Wacław Wądolny i Zembrzyc – Józef Gąsiorek,
zwracając uwagę na fakt, że środki
te są niewystarczające i wyrażając
obawy, czy gminy położone wokół
zbiornika będą w stanie na czas
zrealizować wszystkie niezbędne
inwestycje, zwłaszcza te związane
z infrastrukturą oczyszczania ścieków. Jacek Zając, wójt Stryszawy,
zwrócił uwagę, że problem ochrony
zlewni zbiornika Świnna Poręba
dotyczy również gmin ościennych,
które muszą uregulować gospodarkę wodno-ściekową, a nie
otrzymują na ten cel dodatkowych
środków z budżetu przewidzianego
na finansowanie zapory. Gminy te
muszą same zdobywać środki na
inwestycje, głównie z funduszy
unijnych. J. Zając zaapelował do
posłów o wywieranie wpływu
na Urząd Marszałkowski, aby tym
gminom umożliwić w pierwszej
kolejności skorzystanie z funduszy
strukturalnych w latach 2007–2013,
lub przynajmniej nie utrudniać pozyskiwania tych środków. W sprawie
pozyskiwania środków europejskich
wypowiedział się również Tadeusz
Gancarz, Przewodniczący Rady
Powiatu Suskiego, który zwrócił
uwagę na zbyt małe środki przewidziane na realizację zadań z zakresu
infrastruktury drogowej i ochrony
środowiska zapisane w projekcie
Małopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007–2013, co podobnie jak podczas poprzednich naborów będzie
powodować niezadowolenie i rozczarowanie wśród samorządów,
których wnioski pomimo dobrego
przygotowania zostaną odrzucone
z powodu braku dostatecznej ilości
środków. W dyskusji głos zabrali
również: Zofia Oszacka – wójt Lanckorony, wójt Bystrej–Sidziny Aureliusz Kania, wójt gminy Jordanów
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budowlanego. Temat przybliżyła B. Szydło, która poinformowała,
że w przygotowywanym projekcie
ustawy określono liczbę inspektoratów i wskazano powiaty, w których będą się one mieścić. W projekcie nie przewidziano usytuowania inspektoratu w Suchej Beskidzkiej, a sprawy załatwiane dotąd
przez suską placówkę byłyby prowadzone przez inspektorat w Nowym Targu.
S. Rydzoń zacytował uzasadnienie projektu ustawy Prawo Budowlane, przygotowywanego przez
Ministerstwo Budownictwa, w którym czytamy m.in. że inspektorzy
usytuowani w powiatach są bardzo
podatni na różnorakie uwarunkowania i zależności lokalne.
Argumentacja pod projektem
ustawy wyjątkowo mnie zabolała
i zbulwersowała – powiedział Starosta A. Pająk. Przypomniał również,
że starostowie nie mają żadnych
możliwości wywierania wpływu na
działalność inspektorów, jedynie
formalnie odwołują i powołują
powiatowych inspektorów, ale na
wniosek Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Uznał
za niewłaściwe odbieranie kolejnych
kompetencji jednostkom samorządowym, co wg niego prowadzi do
centralizacji państwa, a także utrudnia mieszkańcom załatwianie wielu
spraw urzędowych ze względu na
konieczność dalekich wyjazdów.
W podobnym tonie wypowiadali
się również wójtowie: S. Pudo
i J. Wacławski oraz burmistrz Suchej
Beskidzkiej Stanisław Lichosyt.
Posłowie S. Rydzoń i J. Chwierut odnieśli się negatywnie do
zmian proponowanych w omawianym projekcie ustawy, a B. Szydło
zaproponowała
zorganizowanie
spotkania z posłem Andrzejem
Adamczykiem, przewodniczącym
podkomisji sejmowej zajmującej
się projektem Prawa Budowlanego,
celem dalszego omówienia tego
tematu. Ważne jest, by o tym mówić,
że starostowie nie zgadzają się z taką
lokalizacją punktów nadzoru budowlanego – dodała B. Szydło, proponując jednocześnie, by takie uwagi
przekazywać do Ministerstwa
Budownictwa bezpośrednio bądź
za pośrednictwem stowarzyszeń
samorządowych, jak np. Związek
Powiatów Polskich.
WK
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KONKURS PLASTYCZNY
„NIE SPALAJ PLASTIKÓW”
Plastiki są produktami bardzo często spotykanymi w codziennym życiu. Gdy są
zbędne, nie zawsze postępuje się z nimi właściwie, bowiem zamiast do kontenerów
wyrzucane są wraz z innymi odpadami do lasu, nad potoki lub spalane w domowych
piecach.
Podczas spalania plastików
emitowane są zanieczyszczenia
zawierające związki metali ciężkich
i substancje rakotwórcze. 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 wy-

niesienie 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. Oddychając tak zatrutym
powietrzem narażeni jesteśmy na
choroby nowotworowe, uszkodzenia wątroby, płuc, nerek, kory
mózgowej, alergie. Według danych Komisji Europejskiej w Polsce

O C H R O N A

rocznie umiera 28 tys. ludzi z uwagi na złą jakość powietrza.
Dlatego też Wydział Środowiska Starostwa Suskiego w ramach Powiatowego Programu
Ochrony Środowiska ogłasza
konkurs plastyczny, którego celem jest wykonanie plakatu dotyczącego niekorzystnego wpływu
spalania plastików na środowisko
i prawidłowego postępowania
z tymi odpadami.
Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół podstawowych
i przedszkoli. Wykonane prace
(formatu A3 w kompozycji pio-

Ś R O D O W I S K A

SEGREGUJEMY
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 zagrożenie 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.
Pojemniki w aptekach ustawione zostały w lipcu 2006 r. Od

tej pory zebrano 126 kg przeterminowanych leków, z czego najwięcej w Makowie Podhalańskim
(62 kg).
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 1 m3 gleby zawartymi w niej metalami ciężkimi: ołowiem, kadmem, rtęcią,
niklem i litem. Używane w bateriach kwasy bądź zasady two5

nowej z hasłem nawiązującym
do tematyki konkursu) należy do
30 kwietnia 2007 r. składać do
organizatora.
Warunkiem
koniecznym
do udziału w konkursie jest dostarczenie z pracą konkursową
minimum 10 szt. zużytych baterii. Baterie zostaną wymienione
w organizacji odzysku na nagrody, które będą przeznaczone dla
szkoły i przedszkola, które zebrały
największą masę baterii. Autorzy
najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Spośród uczniów szkoły
(przedszkola), której uczniowie
zebrali największą masę baterii i wykonali największą ilość
plakatów zostaną rozlosowane
dodatkowo nagrody.
Pełny regulamin konkursu
dostępny jest na stronie internetowej www.powiatsuski.pl .
Zapraszamy do udziału
w konkursie.
MM

rzące 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).
Pojemniki w urzędach ustawione zostały od czerwca 2006 r.
Do tej pory zebrano 60 kg zużytych baterii – najwięcej bo 28 kg
w Makowie Podhalańskim.
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 zanieczyszczenia gleby i wód
gruntowych substancjami toksycznymi, co w konsekwencji prowadzi do skażenia środowiska.
Zachęcamy do dalszej segregacji odpadów i pozbywania
się ich w sposób bezpieczny dla
środowiska naturalnego.
W ten sposób zadbamy
o środowisko w którym żyjemy.
MM
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BABIOGÓRSKIE PODŁAZY
W Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy”.
Była to już ósma edycja imprezy, organizowanej w tym roku
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszawie i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, podczas której na scenie zaprezentowało się jedenaście grup (w tym
siedem w kategorii dziecięcej,
jedna w kategorii młodzieżowej
i trzy w kategorii dorosłych), ocenianych przez jury w składzie:
Aleksandra Bogucka (et-

nomuzykolog) – Przewodnicząca Komisji, dr Urszula Janicka-Krzywda (etnograf), Marcin
Leśniakiewicz
(przedstawiciel
Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego).
W kategorii dziecięcej najlepsza okazała się grupa „Kolędnicy z Zasepnicy” ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej. Otrzymała ona I nagrodę wraz z prawem występu

na Ogólnopolskich Spotkaniach
Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Kolędniczych „X Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu, podobnie jak grupa kolędnicza „Zbójnik” z Zespołu Szkół
w Skawicy, zdobywca II nagrody w tegorocznych „Babiogórskich Podłazach”. Z kolei dwie
równorzędne III nagrody przypadły grupie kolędniczej „Babiogórcy” z Zawoi oraz grupie „Kolęd-

Grupa kolędnicza z Łętowni

Grupa kolędnicza „Kicora” z Zawoi

K U L T U R A

na; 2. miejsce: Małgorzata i Urszula Elżbieciak – Zespół Szkół, Gimnazjum kl. Ib i IIb Tarnawa Dolna;
3. miejsce: nie przyznano.

BABIOGÓRSKA
SZOPKA REGIONALNA

Kategoria III
– Szopka Dziecięca
1. miejsce: Gabriela Polak
– Zespół Szkolno-Przedszkolny
kl. IV Baczyn; 2. miejsce ex aequo:
Marek Zając – Zawoja Górna oraz

Tradycyjnie w styczniu rozstrzygnięty został konkurs
„Babiogórska Szopka Regionalna”, od lat organizowany przez Parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Zawoi (której proboszcz, ks. Bogusław Targosz jest
inicjatorem tej imprezy) wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Do VII edycji konkursu zgłoszono 25 szopek z terenu powiatu suskiego, które zostały zakwalifikowane do trzech kategorii i ocenione przez Komisję Konkursową w składzie: Urszula Janicka-Krzywda (etnograf), Janusz
Kociołek (naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatoweo), Władysława Kulak (plastyk). Komisja
przyznała następujące nagrody:
Kategoria I
– Szopka Rodzinna
1. miejsce: Krzysztof i Grzegorz Kobiela – Zawoja Górna;

nicy z Szopką” ze Stryszawy. Ponadto jury postanowiło przyznać
specjalną nagrodę najmłodszym
uczestnikom przeglądu, grupie
kolędniczej zespołu „Mała Ziemia
Suska”, za bardzo dobre wykonanie poprawnego etnograficznie
programu.
W kategorii młodzieżowej
I nagrody nie przyznano; grupa
kolędnicza „Juzyna” z Zawoi zdobyła II nagrodę, wraz z prawem
udziału w „Pastuszkowym Kolędowaniu”.
Natomiast w kategorii dorosłych bezkonkurencyjna okazała
się grupa kolędnicza „Kicora”
z Zawoi, która w pokonanym
polu pozostawiła zdobywców
dwóch równorzędnych II nagród
– grupę „Osielcanie” z Osielca oraz
grupę kolędniczą z Zespołu Szkół
im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego
w Jordanowie. Wszystkie trzy
grupy rywalizujące w tej kategorii
grupy zaprezentowały tak wysoki
poziom, że zostały zakwalifikowane przez jury do udziału w XXXV
Jubileuszowym Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej.
ML

Dominik Janik – Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa nr 1 Maków
Podhalański; 3. miejsce: Mateusz
i Jakub Młyński – Kuków.
Laureaci konkursu otrzymali
nagrody ufundowane m.in. przez
Starostwo Powiatowe, Parafię pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Zawoi i Babiogórski Park Narodowy.
ML

2. miejsce: Anna i Rafał Janowiak – Jordanów; 3. miejsce: rodzina Chwałów – Zespół Szkolno-Przedszkolny Baczyn; nagroda specjalna: Maria Matyasik
i Wiktoria Rzeszótko – Dom Pomocy Społecznej w Łętowni (za
pracę zespołową i ciekawe rozwiązania plastyczne, np. haftowana gwiazda).
Kategoria II
– Szopka Młodzieżowa
1. miejsce ex aequo: Paweł
Kozina – Zawoja Górna oraz Bartłomiej Bogdanik – Zawoja Gór-

Od lewej: B. Bogdanik – jeden z laureatów, A. Pająk – Starosta
Suski, J. Omylak – dyrektor BgPN, ks. B. Targosz – proboszcz
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi
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MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS WIEDZY
O JĘZYKU POLSKIM

ZMIANY NA LISTACH
STYPENDYSTÓW
Dobra wiadomość dla kilkunastu uczniów, którzy
w wyniku przeprowadzonego we wrześniu ubiegłego
roku naboru wniosków do projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego 2006/2007” nie dostali stypendium
ze względu na zbyt wysoki dochód i znaleźli się na liście
rezerwowej.

4 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. M. Skłodowskiej-Curie z inicjatywy mgr Izabeli Korzec i mgr Małgorzaty Skawińskiej odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Honorowy patronat nad konkursem objął Zarząd Powiatu Suskiego.

Uchwałą Zarządu Powiatu ze stycznia br. wprowadzono ich na listę stypendystów
w miejsce trzynastu uczniów,
których wykluczono z dalszego
udziału w programie z powodu przekroczenia limitu 15 godzin zajęć edukacyjnych opuszczonych bez usprawiedliwienia.
Jest to jeden z warunków określonych w umowie przekazywania stypendium w roku szkolnym 2006/2007, a jego spełnianie potwierdzają co miesiąc dyrektorzy szkół wystawiając stosowne zaświadczenia.
W przeciwieństwie do lat poprzednich stypendyści nie muszą już dokumentować wydatków poniesionych na cele edukacyjne fakturami, rachunkami

Od lewej: A. Spyrka – kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego, J. Bałos – Wicestarosta Suski, I. Korzec, M. Skawińska – organizatorki konkursu, J. Krzeszowiak – jeden z laureatów

Konkurs przeznaczony był
dla uczniów szkół ponadgimnzjalnych, a jego celem było
sprawdzenie językowej wiedzy
uczniów
oraz
umiejętności
praktycznego jej zastosowania.
W ścisłym finale konkursu wzięli
udział uczniowie z Zespołu Szkół
im. H. Kołłątaja w Jordanowie,
Zespołu Szkół im. św. J. Kantego
w Makowie Podhalańskim oraz
reprezentanci Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Suchej
Beskidzkiej. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie:
mgr Izabela Korzec, mgr Małgorzata Migas, mgr Małgorzata
Skawińska i dr Magdalena Stankiewicz. Jury wysłuchało ustnych
odpowiedzi uczniów, podczas
których wykazali się oni znajomością m. in. zasad pisowni i akcentowania, oceniło także poprawne
formy zapisu wybranych słów.
Poszczególne etapy finału urozmaicane były scenkami w wyko-

naniu uczniów z klasy Id suskiego
LO, a zadaniem finalistów było
odgadnięcie znaczenia pokazywanych frazeologizmów.
Pierwsze miejsce zdobyła Anna Oprzędek (Zespół Szkół
im. H. Kołłątaja w Jordanowie),
drugie miejsce Katarzyna Siarka (Zespół Szkół im. H. Kołłątaja
w Jordanowie), a trzecie przypadło Michałowi Rusinowi (Liceum
Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej -Curie w Suchej Beskidzkiej). W kategorii „Mówca Znakomity” wyróżniono Jakuba Krzeszowiaka (Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie).
Nagrody, których fundatorem był Zarząd Powiatu Suskiego, wręczyli laureatom konkursu:
Józef Bałos – Wicestarosta Suski,
Agata Spyrka – kierownik Referatu Edukacji oraz Jan Zadora
– dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

bądź biletami, a następnie oczekiwać na ich refundację. Wystarczy, że będą systematycznie
uczęszczać na zajęcia, a w przypadku nieobecności usprawiedliwią jej powód u wychowawcy klasy. Z informacji uzyskanych w Wydziale Edukacji i Zdrowia wynika, że nie jest to koniec
zmian na liście stypendystów,
bowiem kolejnych 5 uczniów
przekroczyło limit opuszczonych godzin w grudniu.
Projekt stypendialny finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
WK

K U L T U R A

WYSTAWA PRAC JANINY MRÓZEK
W BIBLIOTECE SUSKIEJ
18 stycznia w Bibliotece Suskiej im. dr M. Żmigrodzkiego odbyło się otwarcie wystawy prac malarki ludowej
Janiny Mrózek.
Janina Mrózek jest mieszkanką Grzechyni, a w swoim malarstwie przedstawia to, co jest jej
najbliższe – wiejskie kapliczki, zimowe krajobrazy Podbabiogórza, sceny z codziennego życia
mieszkańców wsi. Warto dodać,
że rysunek nie jest jedynym wyrazem jej aktywności twórczej.
Wraz ze swoją przyjaciółką, Stefanią Małysą, poetką regionalną, została także laureatką ostatniej edycji konkursu literackiego
„Podbabiogórskie
opowieści”,

WK
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również organizowanego przez
Bibliotekę Suską.
Wernisaż wystawy, na który przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa
Powiatowego, MOK–Zamek i Biblioteki Pedagogicznej w Suchej
Beskidzkiej, otwarła Maria Lenart, dyrektor Biblioteki Suskiej,
następnie S. Małysa przedstawiła sylwetkę malarki.
Wystawę można oglądać
w godzinach otwarcia Biblioteki.
ML
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S P O R T

ZMAGANIA
POD SIATKĄ

CHŁOPCY:
Eliminacje

1 i 2 lutego, w hali sportowej Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej rozegrano finał powiatowy zawodów w siatkówce dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowej Licealiady Młodzieży Szkolnej. W zawodach wzięło
udział łącznie 77 siatkarzy i 62 siatkarki z siedmiu szkół.
DZIEWCZĘTA:
Eliminacje
2 : 0 (28:26, 25:21)
2 : 0 (25: 6 , 25: 9 )
0 : 2 (15:25, 6 :25)

Grupa II
ZSK Jordanów – ZS Goetla Sucha B.
ZS Goetla Sucha B. – ZS Zawoja
ZS Zawoja – ZSK Jordanów

2 : 0 (25:15, 25:20)
2 : 0 (25:14, 25:19)
0 : 2 (12:25, 7 :25)

Grupa II
ZSK Jordanów – ZS Zawoja
ZS Zawoja – ZSO Sucha B.
ZS Zawoja – ZSK Jordanów

2 : 0 (25:11, 25:12)
0 : 2 (14:25, 19:25)
0 : 2 (20:25, 19:25)

ZSK Jordanów – ZS Witosa Sucha B.
ZS Goetla Sucha B. – ZSO Sucha B.

ZSO Sucha B. – ZS Witosa Sucha B.

0 : 2 (23:25, 23:25)

Finał
ZSK Jordanów – ZS Goetla Sucha B.

2 : 0 (25:20, 25:12)

Drużyna Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, prowadzona przez Piotra Kłodę, występowała w składzie: Bartłomiej Marszałek, Marcin Żegleń, Marcin Korbel, Paweł Jabcoń, Karol Pietrzak, Piotr
Gromala, Tomasz Żmuda, Dominik Książek, Jarosław Nosidlak, Tomasz
Kowalcze, Grzegorz Nawieśniak, Andrzej Buksa, Jakub Mizera.

2 : 0 (25:10, 25:17)
0 : 2 ( 9 :25, 25:27)

Mecz o III miejsce
2 : 0 (25:20, 25:14)

ML

Finał
ZS Witosa Sucha B. – ZSO Sucha B.

2 : 1 (25:19, 22:25, 19:17)
2 : 0 (25:19, 25:11)

Mecz o III miejsce

Półfinały

ZSK Jordanów – ZS Goetla Sucha B.

1 : 2 (25:20, 19:25, 12:15)
2 : 1 (15:25, 25:23, 17:15)
0 : 2 (21:25, 9 :25)
1 : 2 (25:23, 10:25, 11:15)
0 : 2 (16:25, 11:25)
2 : 1 (25:16, 20:25, 15: 7 )

Półfinały

Grupa I
ZS Witosa Sucha B. – ZSO Sucha B.
ZSO Sucha B. – ZSD Jordanów
ZSD Jordanów – ZS Witosa Sucha B.

ZS Witosa Sucha B. – ZS Goetla Sucha B.
ZSK Jordanów – ZSO Sucha B.

Grupa I
ZSD Jordanów – ZS Maków P.
ZS Goetla Sucha B. – ZS Witosa Sucha B.
ZS Maków P. – ZS Witosa Sucha B.
ZSD Jordanów – ZS Goetla Sucha B.
ZS Maków P. – ZS Goetla Sucha B.
ZS Witosa Sucha B. – ZSD Jordanów

OGŁOSZENIE

1 : 2 (23:25, 25:18, 12:15)

Zwycięska drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, której opiekunem była Halina Chowaniec, występowała w następującym składzie: Izabela Ratajska, Magdalena Kowaliczek,
Klaudia Steczek, Paulina Mika, Kinga Zajda, Joanna Żurek, Monika Najdek, Aneta Wadowska, Karolina Miklusiak, Agnieszka Talip.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Dzieci potrzebujących opieki poza rodziną przybywa, często
zdarza się, że do własnych domów nie mogą powrócić. Apelujemy
do Państwa serc o możliwość stworzenia tym dzieciom prawdziwego domu oraz o obdarowanie ich miłością i opieką.
Być może w Waszym Domu jest miejsce dla potrzebującego
dziecka?
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
tel. (33) 874-40-31
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl
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Zwycięska drużyna siatkarek ZSO Sucha Beskidzka
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