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V SESJA RADY
POWIATU SUSKIEGO

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 10 marca 2007 r. zginął śmiercią tragiczną

6 marca odbyła się V Sesja Rady Powiatu Suskiego
III kadencji. Porządek obrad był bardzo obszerny i przewidywał rozpatrzenie dwudziestu czterech punktów.

wieloletni Radny Powiatu Suskiego
i Członek Zarządu Powiatu.

W punkcie „Informacja o pracy
stałych Komisji Rady” głos zabrał
obecny na sesji Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo i zapytał o wnioski Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych sformułowane po jej posiedzeniu, które odbyło się w Jordanowie,
a dotyczyło przyszłości tamtejszego
szpitala. Przewodnicząca Komisji
Alina Kuś poinformowała, że posiedzenie miało charakter informacyjny,
a jego celem było powiadomienie
społeczności lokalnej o sytuacji, jaka
nastąpi po zawieszeniu działalności
oddziału wewnętrznego. W tej sprawie wyjaśnień udzielił także dyrektor
SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej Marek
Haber, który poinformował, że od
dnia 1 marca działalność oddziału
wewnętrznego została zawieszona

Pan MARIAN RECIAK
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia
i otuchy w tak trudnych chwilach.

i przeniesiona czasowo do szpitala
w Makowie Podhalańskim. Równocześnie w jordanowskim „szpitaliku”
został uruchomiony dyżur lekarski
od godziny 18 do 8 oraz dyżur pielęgniarski w tych samych godzinach.
W niedzielę i świata oraz dni wolne
od pracy dyżur będzie całodobowy.
Do dyspozycji pozostanie również
karetka, która będzie tam stacjonować. Sprawa wykorzystania szpitala
na inny cel jest sprawą otwartą
i wymaga dyskusji – dodał dyrektor
Haber, podkreślając jednak po raz
kolejny, że jakakolwiek forma lecznictwa stacjonarnego w tym miejscu
wymaga poniesienia ogromnych
nakładów finansowych, a jej prowadzenie z pewnością będzie
nierentowne.

Rada i Zarząd Powiatu Suskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Głos w dyskusji zabrali również: radna Czesława Madoń, która
zaapelowała o podjęcie działań
w kierunku poszukiwania środków
na przeprowadzenie remontu budynku szpitala, aby mogła tam być
prowadzona działalność lecznicza
oraz radny Zbigniew Kolecki, który zaproponował uruchomienie
na pierwszym i drugim piętrze
budynku działalności w postaci
zakładu opieki leczniczej z liczbą
łóżek większą niż osiemnaście.
W dalszej części obrad Przewodniczączy Rady Tadeusz Gancarz

udzielił głosu przedstawicielce przybyłej na Sesję grupy mieszkańców
Osielca. Odczytała ona w imieniu
mieszkańców pismo, w którym
domagają się pilnego wykonania
remontu drogi powiatowej Osielec
– Łętownia o długości 4,5 km. Do
sprawy odniósł się Starosta A. Pająk,
który przedstawił dane, z których
wynika, że w ubiegłych latach nakłady na drogi powiatowe w gminach
Jordanowszczyzny były jednymi
z najwyższych w całym powiecie suskim. Starosta zaznaczył, że remonty

radni powiatowi pierwszej kadencji
wielokrotnie dyskutowali nad sposobem zagospodarowania budynku internatu, a na początku 2006
roku Rada Powiatu drugiej kadencji
w uchwale budżetowej zapisała
zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy szkole na Chrobaczem”.
Dyrektor Mazur poinformował, że
koszt budowy obiektu wyniósł
1 266 099 zł, w tym 220 tys. pochodziło z dotacji Ministerstwa Edukacji i Sportu. W budynku oprócz sali

gimnastycznej urządzono również
trzy sale dydaktyczne z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym i komputerowym.
Następnie odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi którego
dokonali Małopolski Kurator Oświaty Andrzej Markiewicz, Starosta Suski Andrzej Pająk, Przewodniczący
Rady Powiatu Tadeusz Gancarz, Dyrektor ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego
Bogusław Mazur i Stanisław Kawula,
Przewodniczący Rady Rodziców.

cd. na str. 3

OTWARCIE
SALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
IM. BŁ. KS. P. DAŃKOWSKIEGO W JORDANOWIE
15 lutego odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego
w Jordanowie. W imprezie uczestniczyły władze Powiatu
Suskiego, Burmistrz Jordanowa, Wójtowie Gmin z terenu Jordanowszczyzny, Małopolski Kurator Oświaty,
radni powiatowi, przedstawiciele nadzoru budowlanego,
grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna.
Uroczystość
poprzedziła
Msza Święta w kościele parafialnym w Jordanowie odprawiona
przez ks. Bolesława Wawaka,
proboszcza miejscowej parafii.
Część oficjalną rozpoczął dyrektor
Zespołu Szkół Bogusław Mazur,
który serdecznie przywitał gości
i zacytował umieszczone na zaproszeniach motto: „Jeśli się naprawdę

czegoś pragnie, jeśli się do tego
dąży, laur zwycięstwa musi do nas
należeć”. Te słowa w pełni odzwierciedlają stan ducha w jakim są teraz
ci wszyscy, którzy byli orędownikami powstania sali – dodał dyrektor
Mazur. Następnie przypomniał historię związaną z podejmowaniem
decyzji o rozpoczęciu budowy sali,
sięgając pamięcią do czasów, kiedy
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ZARZĄD
POWIATU
Podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu użyczenia
Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchej
Beskidzkiej pomieszczenia o pow.
18 m2 zlokalizowanych w budynku internatu ZS im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej.
Postanowił rozpocząć procedurę
w sprawie o przedłużenie na
okres 5 lat szkolnych kadencji
Dyrektorowi Zespołu Szkół
im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
Zaakceptował treść porozumienia pomiędzy Gminą Stryszawa
a Powiatem Suskim w sprawie
zorganizowania i prowadzenia
nauki religii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Stryszawie oraz
w Zespole Szkół im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej.
Podjął uchwały w sprawie zmian
w Budżecie Powiatu i w Układzie
Wykonawczym Budżetu Powiatu
Suskiego.
Postanowił ogłosić konkurs na
stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Zawoi Wełczy.
Podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla dyrekcji Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej na zakup aparatu elektrochirurgicznego typu ES 400 dla
Oddziału Urologicznego oraz zawarcie umowy o wynajem na okres
3 lat powierzchni użytkowej (w gabinetach lekarskich, poczekalniach
przed gabinetami oraz w ciągach
komunikacyjnych przychodni specjalistycznych) pod odpłatną ekspozycję plakatów z grupy „Profilaktyka
i produkty lecznicze”.
Wyraził zgodę na rozpoczęcie
procedury związanej z przebudową uszkodzonego przepustu
drogowego,
zlokalizowanego
w ciągu
drogi
powiatowej
w miejscowości Krzeszów.
Podjął uchwałę w sprawie
zmiany w uchwale Nr 0063/II/
494/06 Zarządu Powiatu z dnia
1.02.2006 roku dotyczącej ustalenia zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Suskiego.
Zaakceptował propozycję dotyczącą podziału środków na
stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe.
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OŚWIADCZENIE STAROSTY SUSKIEGO
w związku z artykułem „Konflikt za konfliktem”, opublikowanym
w „Gazecie Krakowskiej” (dodatek: „Gazeta Podhalańska”, 8 marca 2007)
Odnosząc się do zarzutów skierowanych pod
moim adresem przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
Pana Stanisława Lichosyta na sesji Rady Powiatu w dniu
06.03.2007 roku, a także na łamach „Gazety Krakowskiej”
w artykule z dnia 8 marca 2007 roku pt. „Konflikt za
konfliktem” w sprawie nie podejmowania przeze mnie
działań w związku z rzekomą bezprawną legalizacją
budowy apteki przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Suchej Beskidzkiej stanowczo protestuję
przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd co
do obowiązujących przepisów prawa, aktualnego stanu
faktycznego a także agresywnej retoryce nastawionej na
konfrontację i nawarstwianie konfliktów.
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego i Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej to dwie różne
instytucje o zupełnie innych zadaniach i kompetencjach,
posiadające dwóch różnych zwierzchników. Odpowiedzialnym za prace wydziału jest Starosta Suski i on jest jego
zwierzchnikiem, natomiast PINB podlega Małopolskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru w Krakowie.
Mój wydział jest organem wydającym pozwolenia
na budowę, a PINB kontroluje prawidłowość ich wydania
i sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją w terenie.
Wydział Architektury w dniu 12.09.2006 r. Decyzją WA
7352/333/06 zgłosił sprzeciw, tzn. nie wydał pozwolenia
na budowę obiektu, którego dotyczy spór. Wydając taką
decyzję wzięto pod uwagę wcześniej wydane postanowienie PINB w Suchej Beskidzkiej o wstrzymaniu robót
budowlanych. Po tej decyzji i z tym dniem rola moja
i mojego wydziału w przedmiotowej sprawie została
zakończona.
W kompetencji Starosty ustawodawca nie ujął możliwości ingerowania w działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wynika to jasno z przepisów
Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Prawa
Budowlanego. Każde takie działanie Starosty byłoby bezprawne. Wie o tym lub powinien wiedzieć Pan Burmistrz
Stanisław Lichosyt a mimo to nawołuje i nakłania mnie do
cd. ze str. 1

uczestnictwa w swojego rodzaju akcji przeciwko Panu
Inspektorowi mgr inż. Ryszardowi Kukawce. Dodatkowo
dizeje się to w sytuacji, gdy sprawa apteki jest badana
przez ustawowo powołany organ wyższej instancji czyli
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Pan Burmistrz ma również do mnie pretensje, że zamierzam wynająć dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego lokal, pomimo iż on uważa, że instytucja ta
psuje wizerunek Urzędu Miejskiego.
Panie Burmistrzu, Pana prawem było wyrzucić PINB
z budynku Urzędu Miejskiego, co Pan uczynił wypowiadając umowę najmu pomieszczeń: Pod koniec listopada
widząc bezradność, wypowiedziałem inspektorowi umowę
dzierżawy, bo narusza prawo i nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków. Taka instytucja nie ma racji bytu
w Urzędzie Miasta. Źle wpływa na jego wizerunek (cytat Pana
wypowiedzi, zamieszczony w „Gazecie Krakowskiej”). Natomiast moim prawem i – zwłaszcza w aktualnej sytuacji,
gdy toczy się debata dotycząca planów przeniesienia
inspektoratu z Suchej Beskidzkiej do Nowego Targu lub
Chrzanowa – moim obowiązkiem jest pomóc tej instytucji w znalezieniu lokalu, także po to, by brak pomieszczeń
do jego funkcjonowania nie stał się dodatkowym argumentem za jego szybką likwidacją.
Szanowny Panie Burmistrzu, ja nie podzielam Pańskiego poglądu jakoby działająca instytucja państwowa
szkodziła wizerunkowi Urzędu Miejskiego lub Powiatowego. Taki wizerunek psują m.in. niekontrolowane
i nieprzemyślane wypowiedzi oraz zachowania osób
od których wymaga się rozwagi, obiektywizmu a nade
wszystko ścisłego przestrzegania swoich kompetencji
i obowiązków. Mnie jako Staroście Suskiemu piastującemu urząd już ponad 8 lat obce są tego typu nie
wyważone działania, dlatego apeluję o powstrzymanie
się od czynienia mnie stroną w sporze, którego charakter zaczyna mieć podłoże personalne a jego forma budzi
mój głęboki niesmak i dezaprobatę.

przejścia na emeryturę to z przyjemnością powierzy mu stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół na kolejną
kadencję, co wywołało gromkie brawa. A. Pająk zaapelował do nauczycieli i wychowawców aby zachęcali
młodzież do aktywnego korzystania
z wszystkich przyszkolnych obiektów sportowych, sal gimnastycznych, basenu, aby te obiekty tętniły
życiem, a młodzież mogła poprzez
sport kształtować ciało i ducha.
W
trakcie
uroczystości
uhonorowano
odznaczeniem
regionalnym „Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej” wicestarostę
suskiego Józefa Bałosa. Wręczania
dokonali: Burmistrz Miasta Jordanów Kazimierz Hajda, Przewod-

OTWARCIE
SALI SPORTOWEJ
W dalszej części uroczystości ks. B. Wawak dokonał poświęcenia sali. Głos zabrał także
A. Markiewicz, który pogratulował
społeczności lokalnej posiadania
pięknego obiektu i podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się
jego powstania.
Następnie głos zabrał starosta
A. Pająk, który podkreślił determinację i szczególne zaangażowanie
w budowę sali dyrektora Mazura
oznajmiając jednocześnie, że jeżeli
zmieni zdanie i zrezygnuje z zamiaru
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Andrzej Pająk
Starosta Suski

nicząca Rady Miasta Jordanów
Maria Pudo i Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Jordanowskiej
Stanisław Bednarz. Uzasadniając
decyzję o przyznaniu odznaczenia
S. Bednarz podkreślił duży wkład
pracy i zaangażowanie J. Bałosa
w rozwój oświaty i szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Jordanowie.
Podsumowaniem
uroczystości była część artystyczna,
w której młodzież szkolna wykonała inscenizację teatralną
pt. „Obecność ducha sportu we
współczesnym sporcie” jak również zaprezentowała ćwiczenia
akrobatyczne oraz układy taneczne z elementami aerobiku.
WK
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V SESJA
RADY POWIATU
SUSKIEGO
polegające na położeniu nowej
nawierzchni były współfinansowane przez gminy i zawsze zwracano
się do władz gminnych z prośbą
o wskazanie tych odcinków dróg,
które mają być w pierwszej kolejności wyremontowane.
Odnośnie
drogi
Osielec
– Łętownia A. Pająk poinformował,
że wymaga ona nie tylko naprawy
nawierzchni, ale ważnym problemem
jest też konieczność zabezpieczenia
osuwisk. Powiat ma już stosowną
dokumentację oraz złożył wniosek
do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk
Żywiołowych przy MSWiA o środki na
wykonanie tych zabezpieczeń. Do 20
marca br. powinna być znana decyzja
o wydaniu promesy na realizację tego
zadania. Koszty przedsięwzięcia są
bardzo duże i wyniosą 2 662 800 zł
w roku 2007 i 1 mln zł w roku 2008,
a Powiat musiał w swoim budżecie
zabezpieczyć 20% tej kwoty czyli
532 tys. zł. w 2007 r. i przewidzieć do
zabezpieczenia w przyszłorocznym
budżecie dodatkowo 200 tys. zł, co
stanowi ogromne obciążenie finansowe dla Starostwa. Starosta podkreślił,
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że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy związanej z likwidacją
osuwisk nie może złożyć żadnych
wiążących obietnic w kwestii podania dokładnego terminu wykonania
nowej nawierzchni na drodze Osielec
– Łętownia. W dyskusji na ten temat
zabierali także głos Wójt Gminy Jordanów S. Pudo oraz członek Zarządu
Powiatu Marian Reciak.
Następnie odbyła się część
sprawozdawcza Sesji, podczas
której radni wysłuchali informacji
i sprawozdań:
Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego na
obszarze Powiatu,
Komendanta
Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu,
Komendanta
Powiatowego
Policji o stanie bezpieczeństwa
w powiecie,
Dyrektora Krytej Pływalni
z działalności basenu w Suchej
Beskidzkiej w roku 2006,
Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za rok
2006,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat

przestrzegania prawa budowlanego w powiecie.
Podczas sesji radni podjęli
także uchwały w sprawach:
zmian w budżecie powiatu
suskiego na 2007 rok,
określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Suski,
regulaminu
wynagradzania
nauczycieli na rok 2007,
wyrażenia opinii na temat
wydzielenia ze struktur SP ZOZ
w Nowym Targu szpitala oraz poradni specjalistycznych w Rabce
Zdroju i przekazania ich samorządowi miasta Rabka Zdrój,
określenia zadań, na które
przeznaczone zostaną środki
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku,
przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Suskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2007,
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa oraz
Statucie Powiatu Suskiego.
WK

NABÓR ELEKTRONICZNY 2007/2008
5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?
Instrukcja dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu suskiego.
1. W gimnazjum, do którego
uczęszczasz, otrzymasz login i
hasło do swojego osobistego
konta. Zaloguj się do systemu na
stronie internetowej www.suski.edu.com.pl Sprawdź, czy
Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu
na łatwiejsze do zapamiętania.
2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do
podpisu rodzicom (opiekunom
prawnym) i zanieś je do szkoły,
w której jest oddział wybrany
przez Ciebie jako pierwszy. Będzie
to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Masz na to czas w terminie od 21 maja do 12 czerwca
2007, do godziny 15.00.

Pamiętaj! Możesz wybrać
dowolną liczbę oddziałów
w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do
nich dostać.
3. Po otrzymaniu świadectwa ze
szkoły zaloguj się ponownie do
systemu i zweryfikuj poprawność
danych wprowadzonych przez
Twoje gimnazjum macierzyste.
Zanieś kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas
w terminie od 22 do 26 czerwca
2007, do godziny 15.00.
4. Od 29 czerwca 2007 od godziny
12.00 możesz sprawdzić, do której
szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia
nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz
do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.
Możesz to zrobić do 2 lipca
2007, do godziny 14.00.
Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej
chwili!
…to wszystko! Powodzenia!
Uwaga! Oferta kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych w
powiecie suskim zostanie zamieszczona w następnym numerze Biuletynu Podbabiogórskiego.
AS
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Podjął uchwały w sprawach: określenia wytycznych Zarządu Powiatu
dotyczących przyznawania dopłat
za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia w powiecie suskim w 2007 r., podziału
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2007 r., wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie z Wydziału
Edukacji i Zdrowia używanego
sprzętu komputerowego na rzecz
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej.
Wyraził
pozytywną
opinię
w przedmiocie
wydzielenia
ze struktur SP ZOZ w Nowym
Targu szpitala oraz poradni specjalistycznych w Rabce Zdroju
i przekazanie ich samorządowi
miasta Rabka–Zdrój.
Wyraził zgodę na zmianę obowiązującego cennika w zakresie
dotyczącym
ustalenia
cen
biletów zniżkowych dla osób
niepełnosprawnych korzystających z Krytej Pływalni w Suchej
Beskidzkiej.
Zaakceptował propozycję zagospodarowania działek będących
w trwałym zarządzie Domu
Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.
Pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu
Suskiego w sprawie wytycznych
dotyczących określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich
przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Suski i w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli na rok 2007.
Zdecydował o podjęciu działań
zmierzających do zabezpieczenia
w budżecie Powiatu w pierwszej
kolejności kwoty 16 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację
systemu łączności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz
w późniejszym okresie kwoty 9 tys.
zł na zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
namiotu (szpitala polowego).
Wyraził zgodę na zlecenie firmom
zewnętrznym prac polegających
na awaryjnym wykonaniu remontu „zimną” masą ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych.
cd. na str. 4
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Zapoznał się i przyjął do wiadomości treść wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej
w Powiatowym Zespole ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności kontroli problemowej.
Zatwierdził ustalenia w zakresie
dotyczącym zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze
środków PFRON.
Podjął uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody dla Dyrekcji
suskiego ZOZ-u na wynajem
pomieszczeń o pow. 49 m2,
zlokalizowanych w bloku D
Szpitala Rejonowego w Suchej
Beskidzkiej z przeznaczeniem
na magazyny bielizny Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
PROFIL.
Wyraził zgodę na zakup ze
środków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
dwóch sztuk licencji bazy danych ORACLE oraz siedmiu sztuk
monitorów LCD 19”.
Podjął uchwałę w sprawie
zmiany listy stypendystów
w
ramach projektu pn.
„Program stypendialny dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
suskiego 2006/2007”.
Wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu szkolnego chóru
Bel Canto na XXVII Ogólnopolski
Konkurs Chórów a Capella Dzieci
i Młodzieży do Bydgoszczy.
Postanowił przeznaczyć kwotę
do wysokości 300 zł na zakup
pucharów dla zwycięzców imprezy pn. III Edycja Mistrzostw
Amatorów w Skokach Narciarskich Południowej Polski w Skawicy.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części budynku Powiatu
Suskiego przy ul. Kościelnej 5b
dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy filia
w Suchej Beskidzkiej.
Po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie w sprawie
przyznania 200 godzin dydaktycznych z przeznaczeniem na
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Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU
KOMISJA PLANOWANIA
FINANSÓW
I ADMINISTRACJI

Powiatowej Policji w Suchej
Beskidzkiej,
skierowania wniosku do Zarządu Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o wykonanie trzeciego pasa ruchu na drodze
krajowej nr 28 przed przejazdem kolejowym w Białce
w kierunku do Zawoi,
wyjaśnienia przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Suchej Beskidzkiej zasad związanych z montażem progów zwalniających,
ponownego wystąpienia do
Małopolskiego Wojewódzkiego
Komendanta Policji z prośbą
o użyczenie sieci telefonicznej
MSWiA na potrzeby zorganizowania łączności pomiędzy Strażą Pożarną, Policją i Rejonami
Energetycznymi,
udzielenia pomocy finansowej
przy modernizacji środków
łączności Komendy Powiatowej
PSP w Suchej Beskidzkiej,
wygospodarowania
środków
finansowych dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem
na zakup namiotu pneumatycznego niezbędnego podczas
prowadzania akcji ratowniczej
w razie nagłych wypadków
z udziałem wielu ofiar.

dyskutowała a następnie
zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał dotyczące zmian
w budżecie 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 oraz wyrażenia zgody
na oddanie w dzierżawę przez
ZOZ w Suchej Beskidzkiej gruntu
o powierzchni 28 m2 pod działalność handlowo-usługową.
KOMISJA
DROGOWNICTWA,
ROLNICTWA, OCHRONY
ŚRODOWISKA

wysłuchała informacji Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego,
przestrzegania prawa oraz pracy
policji w powiecie suskim, a także
sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa
powiatu suskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Inspektor ds.
Zarządzania Kryzysowego omówił
sprawy związane z obronnością,
a następnie przedstawił najważniejsze działania CZK w 2006 r. i plany
na rok 2007. Komisja zapoznała się
również z działalnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na terenie powiatu suskiego
i planowanymi w 2007 roku inwestycjami, które ukierunkowane są
głównie na likwidowanie skutków
powodzi i utrzymanie koryt cieków
wodnych.
Po przedyskutowaniu wszystkich tematów Komisja sformułowała wnioski do Zarządu Powiatu
w sprawie:
wystąpienia do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o dofinansowanie modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem
na pomieszczenie do wytrzeźwienia w budynku Komendy

KOMISJA EDUKACJI,
KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI ORAZ
KOMISJA ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH

obradowały na wspólnym
posiedzeniu, na którym przedstawiciele Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zapoznali
członków Komisji ze szczegółami
dotyczącymi wdrożenia programu
edukacyjnego pn. „Postępowanie
diagnostyczno-lecznicze w chorobach gruczołu piersiowego”
w szkołach ponadgimnazjalnych
powiatu suskiego. Po wysłuchaniu
informacji związanych z realizacją
projektu, członkowie Komisji oraz
obecni dyrektorzy szkół zdecydowali o wspieraniu tej inicjatywy
i zaangażowaniu się w jej realizację. W tej sprawie podjęto ustalenia dotyczące m.in. wytypowania
przez dyrektorów szkół nauczy4

cieli, którzy zostaną odpowiednio
przeszkoleni do prowadzenia
w szkołach zajęć z zakresu profilaktyki raka sutka, a lekarze suskiego
ZOZ-u przeprowadzą w szkołach
prelekcje na temat wczesnego
wykrywania raka piersi.
W drugiej części obrad omówiono sprawy związane z przygotowaniem szkół do zwiększonego
odejścia nauczycieli na emeryturę
i związanymi z tym kosztami oraz
po zapoznaniu się z pismem
Andrzeja Szklarczyka w sprawie
wniosku o powołanie Społecznych Rad Oświaty, Komisja jednogłośnie wyraziła negatywną opinię
w przedmiotowej sprawie.
Podczas tego posiedzenia
pozytywnie
zaopiniowano
projekty uchwał Rady Powiatu
Suskiego w sprawie wytycznych
dotyczących określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich
przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Suski oraz
projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
nauczycieli na rok 2007.
KOMISJA ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH

odbyła specjalne posiedzenie, poświęcone funkcjonowaniu
oddziału szpitalnego w Jordanowie. Obrady miały miejsce
w Urzędzie Miasta Jordanowa,
a uczestnikami oprócz członków
komisji były władze samorządowe
Miasta i Gmin z terenu Jordanowszczyzny, władze Powiatu
Suskiego oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
który przedstawił plany dotyczące
zapewnienia opieki medycznej
gwarantującej
bezpieczeństwo
mieszkańcom Jordanowa w związku z zamiarem zawieszenia działalności oddziału wewnętrznego
szpitala w Jordanowie.
opracował WK
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prowadzenie zajęć nauki jazdy
na nartach zadecydował, że
warunkiem ich przydzielenia
jest zabezpieczenie środków
na ten cel w budżecie własnym
jednostki.
Podjął uchwałę w sprawie
ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
Wyraził zgodę na rozpoczęcie
procedury zmierzającej do sprzedaży części nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim
przy ul. Rynek 7 oznaczonej jako
działka ewidencyjna Nr 6292,
zabudowanej budynkiem byłej
przychodni.

Problem wiosennego wypalania traw był tematem spotkania, które odbyło się
1 marca pod przewodnictwem Starosty Andrzeja Pająka w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele straży pożarnej,
policji, Babiogórskiego Parku
Narodowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nadleśnictw w Suchej
Beskidzkiej i Myślenicach oraz
Starostwa Suskiego. Uczestnicy
stwierdzili, że w zakresie prewencji zostało bardzo dużo zrobione i należy rozpocząć karanie
sprawców podpaleń, korzystając
ze wszystkich dostępnych przepisów prawa. Wypalania traw
zabrania także prawo unijne
i zawarta w nim tzw. zasada
dobrej praktyki rolniczej. Dlatego też jeśli pracownicy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa trafią na wypalone
pole, wówczas użytkujący je
rolnik musi się liczyć z cofnięciem otrzymywanych unijnych
dotacji. Ustalono także, że do
proboszczów parafii z terenu
powiatu wystosowany zostanie
apel starosty dotyczący szkodliwości wypalania traw z prośbą
o odczytanie podczas mszy.

O C H R O N A

Ś R O D O W I S K A

APEL STAROSTY SUSKIEGO
O NIEWYPALANIE TRAW
Wypalanie traw jest zjawiskiem niebezpiecznym zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego, przynosi niepowetowane straty w przyrodzie. Podczas wypalania
giną liczne drobnoustroje glebowe, wiele zwierząt nie mając możliwości ucieczki pali
się żywcem. Gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, stając się
przyczyną kolizji i wypadków drogowych. Efektem wypalania traw są często niekontrolowane pożary, które skutkują dużymi stratami materialnymi, a nawet powodują
ofiary śmiertelne w ludziach.
W 2005 roku Straż Pożarna zanotowała na
terenie powiatu suskiego 112 pożarów powstałych
w następstwie lekkomyślnego, a często złośliwego
podpalenia suchej roślinności. W ubiegłym roku
w okresie marzec-kwiecień zanotowano 36 takich
pożarów, a w bieżącym roku odnotowano już 3 takie
zdarzenia. Tylko szybka interwencja oraz zaangażowanie strażaków zapobiegło powstaniu wielu
pożarów lasów, ściółki oraz zabudowań. Pamiętać
należy również, że zastępy straży pożarnej likwidujące skutki bezmyślnych podpaleń traw mogą być
w tym czasie bardziej potrzebne w innym miejscu,
gdzie zachodzi potrzeba ratowania życia ludzkiego.

MM
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Pragnę przypomnieć, że wypalanie traw jest
prawnie zabronione. Zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody: zabrania się wypalania roślinności na
łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach oraz
pasach przydrożnych… Kto nie stosuje się do tych
przepisów podlega karze aresztu lub grzywny. Dodatkowe sankcje grożą osobom, które doprowadziły
do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.
PAMIĘTAJMY! Wypalanie traw nie użyźnia gleby tylko prowadzi do jej degradacji, a przywrócenie
jej do pierwotnego stanu wymaga wiele wysiłku
i pracy.
Andrzej Pająk
Starosta Suski
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SUKCESY KOLĘDNIKÓW
W ostatnim miesiącu głośno było o naszym powiecie za sprawą zespołów
kolędniczych z naszego regionu, biorących udział w konkursach i przeglądach o zasięgu ponadpowiatowym.
Laureaci Powiatowego Przeglądu Grup
Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy” w kategorii dziecięcej i młodzieżowej wzięli udział w
Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „X Pastuszkowe
Kolędowanie” w Podegrodziu, gdzie „Kolędnicy
z Zasypnicy” z Suchej Beskidzkiej i grupa kolędnicza „Juzyna” z Zawoi zdobyli I nagrody,
a „Zbójnik” z Zespołu Szkół w Skawicy – specjalne wyróżnienie (przy czym jednej z głównych
nagród, na jaką zdaniem jury zasłużyła, nie otrzymała wyłącznie ze względów regulaminowych).
Laureaci „Babiogórskich Podłazów” w kategorii dorosłych – grupy: „Kicora” z Zawoi,
„Osielcanie” z Osielca i grupa kolędnicza z ZS
im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

– zaprezentowali się na scenie podczas XXXV
Jubileuszowego Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie „Kicora” (program:
„Z turoniem”) z Zawoi zajęła II miejsce, a grupa
„Osielcanie” (program: „Z gwiazdą”) – III miejsce.
Z kolei na XV Konkursie Kolęd odbywającym się tradycyjnie w styczniu w Ślemieniu
(woj. śląskie) powiat suski był reprezentowany
przez trzy zespoły z Zembrzyc: „Wesołe Struny”, duet gitarowy „Renovatio” (Bartosz Łuczak
i Paweł Pająk) oraz duet wokalny Ania Cyganik
i Rafał Guzy. Wszystkie wymienione grupy zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, a zespół wokalno-instrumentalny „Wesołe Struny”
zdobył III miejsce w kategorii młodzieżowej.
ML
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE
W POWIECIE SUSKIM W 2006 R.

Na terenie powiatu działa obecnie 28 bibliotek publicznych. W stosunku do
roku ubiegłego liczba placówek zmniejszyła się na skutek likwidacji filii bibliotecznych w gminie Stryszawa. W skład sieci bibliotecznej na terenie powiatu
wchodzą: 3 biblioteki miejskie, 6 bibliotek gminnych, 19 filii bibliotecznych
w tym jedna biblioteka i pięć filii bibliotecznych w strefie ośrodków kultury.
Ważniejsze wskaźniki działalności bibliotek w powiecie:
Stan księgozbioru – ogółem w powiecie
Suskim w dniu 31.12.06 wynosił – 359.866
woluminów
Liczba czasopism bieżących - 245 tytułów
Liczba zbiorów specjalnych – 1.255 egzemplarzy
Liczba czytelników zarejestrowanych w ciągu roku wynosiła – 14.458 osób – co daje
wskaźnik 18 czytelników /100 mieszkańców
Podobnie jak w roku ubiegłym większość
czytelników stanowią dzieci i młodzież
(uczniowie i studenci) łączna liczba 9.674
w stosunku do ogólnej liczby 14.458
Ogółem liczba wypożyczeń na zewnątrz
247.690 co daje wskaźnik 302 wypożyczenia / 100 mieszkańców
Ogółem liczba wypożyczeń na miejscu
30.701
W roku 2006 nastąpił znaczny wzrost liczby zakupionych nowości wydawniczych gł.
dzięki dotacji celowej z Ministerstwa Kultury.
Zakupiono ogółem 8744 egzemplarzy co daje
wskaźnik 11 egzemplarzy /100 mieszkańców.
Wśród zakupionych nowości największą

liczbę stanowi literatura piękna, literatura
dla dzieci i młodzieży oraz w miarę potrzeb
Czytelników literatura naukowa i popularnonaukowa.
Korzystna zamiana nastąpiła w dziedzinie
automatyzacji bibliotek – liczba komputerów
w bibliotekach w stosunku do ubiegłego roku
wzrosła o 24.
Na przełomie ostatnich lat obserwuje
się zamianę zainteresowania Użytkowników
w zakresie usług bibliotecznych, obok dostępu do literatury Użytkownicy oczekują
szybkiego i łatwego dostępu do informacji
za pośrednictwem Internetu o czym świadczy
systematyczny wzrost udostępniania dokumentów elektronicznych oraz liczby odwiedzin w Czytelniach Komputerowych. W roku
2006 liczba udostępnionych dokumentów
elektronicznych wynosiła 10.790 – w stosunku
do roku ubiegłego wzrost o 1.618.
Pomocy merytorycznej bibliotekom
w powiecie udziela Biblioteka Suska im. dra
Michała Żmigrodzkiego, która jest biblioteką
miejską i powiatową dla powiatu suskiego.
oprac. Biblioteka Suska
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz inni sygnatariusze
porozumienia zawartego w sprawie
współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w rolnictwie organizuje

OGÓLNOKRAJOWY
KONKURS
„BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO
ROLNE”
Cel konkursu:
Promocja zasad ochrony zdrowia i życia
w procesie pracy gospodarstwach rolnych
oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.
Warunki konkursu:
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność
rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go do końca kwietnia 2007 r.
do najbliższej Placówki Terenowej KRUS lub
Oddziału Regionalnego KRUS w Bielsku-Białej
ul. Listopadowa 56 (0-33 815-04-77 wew. 341).
Szczegółowe informacje o warunkach
udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach terenowych KRUS oraz stronie internetowej www.krus.gov.pl
W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające
na bezpieczeństwo pracy, między innymi:
a) ład i porządek w obrębie podwórza,
b) stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych
drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
c) wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory, i inne zabezpieczenia,
d) stan pilarek tarczowych,
e) warunki obsługi zwierząt gospodarskich,
f) stosowanie, stan i jakość środków ochrony
osobistej.
Dla laureatów Konkursu przewidziano
CENNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Ogłoszenie wyników etapu regionalnego
konkursu nastąpi w czerwcu 2007 r.
UWAGA: W 2007 r. w konkursie nie mogą
brać udziału zdobywcy trzech pierwszych
miejsc etapów wojewódzkich i regionalnych
z trzech ostatnich lat.
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PODBABIOGÓRZE W ŁODZI
W dniach 2–4 marca w Łodzi odbyły się XIII Międzynarodowe Targi – Regiony
Turystyczne „Na Styku Kultur”. Wśród ekspozycji przygotowanych przez ponad 100
wystawców z 13 krajów znalazło się także stoisko promocyjne Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej.
Targi łódzkie nie są imprezą tak znaną i wielką jak
np. poznański „Tour Salon” czy
targi turystyczne w Warszawie,
jednak dla naszego regionu
bardzo ważną, ponieważ oferta
turystyczna Podbabiogórza już
od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców Łodzi i okolic. Nie inaczej
było i tym razem.
Wynika to prawdopodobnie w dużej mierze z tego, iż
wielu mieszkańców „polskiego
Manchesteru”, jak popularnie
nazywana jest Łódź, poszukuje
Z

Ż Y C I A

w górach pięknych, cichych
i spokojnych miejsc, bardzo
chętnie korzystając z oferty
wygodnej, a równocześnie
niedrogiej bazy noclegowej,
np. w postaci gospodarstw
agroturystycznych, więc Podbabiogórze jest dla nich idealnym
miejscem wypoczynku. Nie bez
znaczenia jest z pewnością także
bardzo dogodny i stosunkowo
szybki dojazd.
Goście odwiedzający targi
mieli okazję otrzymać na naszym stoisku materiały (mapy,
informatory, foldery, oferty
hoteli i ośrodków wczasowych)
przygotowane przez Starostwo,
a także przekazane przez Gminy
z terenu powiatu oraz Małopolskie Stowarzyszenie Promocji
Agroturystyki „Podbabiogórze”
i Babiogórski Park Narodowy.
ML
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN MIESZANYCH
Zespół Szkół im. W.Goetla w Suchej Beskidzkiej zorganizował 23 lutego turniej piłki
siatkowej drużyn mieszanych z udziałem zespołów z powiatu suskiego oraz drużyny nauczycieli z Twardoszyna na Słowacji. W turnieju udział wzięło siedem zespołów: SPŠIGa
Twardoszyn, ZS im. W. Goetla w Suchej B., połączona drużyna Zespołów Szkół gminy
Bystra–Sidzina, połączona drużyna Zespołów Szkół gminy Zembrzyce, Urząd Miejski
w Suchej Beskidzkiej, „FIDELTRONIK” Sucha Beskidzka, „VALVEX” Jordanów.

Starostwu Powiatowemu za
objęcie patronatu nad turniejem
i ufundowanie pucharów i dyplomów oraz firmie „VALVEX” za
ufundowanie nagród rzeczowych. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom turnieju za udział
i sportową rywalizację. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich
zapraszamy do udziału przyszłorocznym turnieju.
Dyrekcja Zespołu Szkół

Podobnie jak miało to
miejsce w poprzednich latach
od strony organizacyjnej turniej
przygotowany został przez Kazimierza Czaickiego. Rozgrywki
przebiegały w sportowej i miłej
atmosferze, a poziom drużyn
był bardzo wyrównany. W mieszanych zespołach nauczycielskich występowały także Panie,
które swoim poziomem gry nie
ustępowały Panom.
W finałowym spotkaniu
spotkały się drużyny Urzędu
Miejskiego w Suchej Beskidzkiej i nauczycieli ZS im. W. Goetla. Po dramatycznym i obfitującym w wiele emocjonujących momentów meczu lepsi
okazali się nauczyciele wygrywając w setach 2:1. Z kolei

w równie zaciętym i wyrównanym meczu o 3. miejsce
nauczyciele
z Twardoszyna
pokonali zespół reprezentujący „VALVEX” Jordanów także
w stosunku 2:1.
Rozgrywki
obserwował
i kibicował uczestnikom Starosta Suski Andrzej Pająk, który
bardzo przychylnie wyrażał
się o tego typu inicjatywach,
służących popularyzacji sportu wśród pracujących, a na
zakończenie turnieju wręczył
zwycięskim zespołom puchary
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe. Wszystkie drużyny
otrzymały również dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę „VALVEX”
z Jordanowa.

Dyrekcja Zespołu Szkół im.
W. Goetla składa podziękowanie
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NA STOKU I POD SIATKĄ

CHŁOPCY:
Eliminacje – Gr. I
1. SP Bystra – SP Białka
2. SP Skawica – SP Łętownia
3. SP Białka – SP Łętownia
4. SP Bystra – SP Skawica
5. SP Białka – SP Skawica
6. SP Łętownia – SP Bystra
Eliminacje – Gr. II
1. SP Zembrzyce – SP Jachówka
2. SP2 Stryszawa – SP1 Sucha B.
3. SP Jachówka – SP1 Sucha B.
4. SP Zembrzyce – SP2 Stryszawa
5. SP Jachówka – SP2 Stryszawa
6. SP1 Sucha B. – SP Zembrzyce
Półfinały
1. SP2 Stryszawa – SP Skawica
2. SP Łętownia – SP1 Sucha B.
O III miejsce
SP1 Sucha B. – SP Skawica
Finał
SP2 Stryszawa – SP Łętownia

21 i 23 lutego w Zawoi Czatoży odbyły się szkolne mistrzostwa powiatu suskiego w narciarstwie alpejskim, w których rywalizowało ponad 150 narciarzy, uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego regionu. Trasę
slalomu najszybciej pokonali w poszczególnych kategoriach:
Szkoły Podstawowe kl. I-III
DZIEWCZĘTA:
1.Kinga Marek (SP Skawica)
2.Aleksandra Luberda (SP1 Sucha B.)
3.Marta Woźniak (SP1 Zawoja)
CHŁOPCY:
1.Wojciech Kubasiak (SP2 Sucha B.)
2.Jakub Wiciarz (SP1 Maków P.)
3.Kacper Denis (SP2 Zawoja)
Szkoły Podstawowe kl. IV-VI
DZIEWCZĘTA:
1.Magdalena Targosz (SP2 Maków P.)
2.Katarzyna Palka (SP1 Sucha B.)
3.Agnieszka Mięso (SP2 Sucha B.)
CHŁOPCY:
1.Krzysztof Zięba (SP1 Zawoja)
2.Adrian Brożek (SP Białka)
3.Michał Basiura (SP1 Sucha B.)
Gimnazja
DZIEWCZĘTA:
1.Aleksandra Faber (G Sucha B.)
2.Katarzyna Kościelniak (G Sucha B.)
3.Lena Handzlik (G Sucha B.)
CHŁOPCY
1.Mieszko Chmielarski (G Sucha B.)
2.Piotr Stanaszek (G Sucha B.)
3.Mikołaj Gorczyca (G Sucha B.)
Szkoły Ponadgimnazjalne
DZIEWCZĘTA:
1.Ewelina Brożek (ZS Witosa Sucha B.)
2.Kamila Bartunek (ZSO Sucha B.)
3.Beata Małysa (ZSO Sucha B.)
CHŁOPCY:
1.Karol Miśkowiec (ZSO Sucha B.)
2.Mateusz Tomczak (ZS Zawoja)
3.Dominik Brożek (ZS Witosa Sucha B.)

17,48
18,92
19,97
18,92
19,18
20,13

32,03
32,49
35,33

Gimnazja
DZIEWCZĘTA:
Eliminacje – Gr. I
1. Gimn. Sucha B. – Gimn. Budzów
2. Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Zembrzyce
3. Gimn. Budzów – Gimn. Zembrzyce
4. Gimn. Sucha B. – Gimn. 1 Stryszawa
5. Gimn. Budzów – Gimn. Stryszawa
6. Gimn. Sucha B. – Gimn. Zembrzyce
Eliminacje – Gr. II
1. Gimn Grzechynia – Gimn Naprawa
2. Gimn. Bystra – Gimn. 1 Zawoja
3. Gimn. Naprawa – Gimn. 1 Zawoja
4. Gimn. Grzechynia – Gimn. Bystra
5. Gimn. Naprawa – Gimn. Bystra
6. Gimn. 1 Zawoja – Gimn. Grzechynia
Półfinały
1. Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Grzechynia
2. Gimn. Naprawa – Gimn. Sucha B.
O III miejsce
Gimn. Grzechynia – Gimn. Naprawa
Finał
Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Sucha B.

29,21
29,30
29,57

26,23
27,63
30,80
24,91
25,44
25,77

28,05
29,23
30,79

CHŁOPCY:
Eliminacje – Gr. I
1. Gimn. Sucha B. – Gimn. Budzów
2. Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Zembrzyce
3. Gimn. Budzów – Gimn. Zembrzyce
4. Gimn. Sucha B. – Gimn. 1 Stryszawa
5. Gimn. Budzów – Gimn. Stryszawa
6.Gimn. Sucha B. – Gimn. Zembrzyce
Eliminacje – Gr. II
1. Gimn. Grzechynia – Gimn. Naprawa
2. Gimn. Bystra – Gimn. 1 Zawoja
3. Gimn. Naprawa – Gimn. 1 Zawoja
4. Gimn. Grzechynia – Gimn. Bystra
5. Gimn. Naprawa – Gimn. Bystra
6. Gimn. 1 Zawoja – Gimn. Grzechynia
Półfinały
1. Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Grzechynia
2. Gimn. Naprawa – Gimn. Sucha B.
O III miejsce
Gimn. Grzechynia – Gimn. Naprawa
Finał
Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Sucha B.

24,49
24,65
24,90

Luty to także dalszy ciąg rywalizacji siatkarzy. W hali
sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej odbyły się finałowe turnieje siatkarskie w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych i Gimnazjady Młodzieży Szkolnej powiatu suskiego.
Szkoły Podstawowe
DZIEWCZĘTA:
Eliminacje – Gr. I
1. SP Bystra – SP Łętownia
2. SP Białka – SP1 Zawoja
3. SP Łętownia – SP1 Zawoja
4. SP Bystra – SP Białka
5. SP Łętownia – SP Białka
6. SP1 Zawoja – SP Bystra
Eliminacje – Gr. II
1. SP Bieńkówka – SP2 Stryszawa
2. SP2 Stryszawa – SP2 Sucha B.
3. SP2 Sucha B. – SP Bieńkówka
Półfinały
1. SP2 Stryszawa – SP Łętownia
2. SP Białka – SP2 Sucha B.
O III miejsce
SP Łętownia – SP2 Sucha B.
Finał
SP2 Stryszawa – SP Białka

1:2 (30:28, 22:25, 11:15)
2:0 (25:14, 25:7)
2:0 (25:11, 25:9)
0:2 (14:25, 19:25)
0:2 (15:25, 20:25)
0:2 (17:25, 7:25)
0:2 (8:25, 17:25)
2:0 (25:6, 25:12)
2:1 (26:24, 13:25, 15:12)

1:2 (24:26, 25:15, 13:15)
0:2 (21:25, 9:25)
0:2 (22:25, 5:25)
1:2 (25:4, 24:26, 12:15)
1:2 (25:21, 19:25, 11:15)
1:2 (25:16, 26:28, 11:15)
1:2 (17:25, 25:16, 11:15)
2:0 (25:17, 25:20)
0:2 (21:25, 15:25)
0:2 (16:25, 12:25)
1:2 (25:16, 11:25, 11:15)
1:2 (17:25, 25:21, 15:17)
2:1 (19:25, 25:9, 16:14)
2:1 (11:25, 25:21, 15:4)
2:0 (25:7, 25:22)
2:0 (25:14, 25:13)

2:0 (25:23, 25:20)
2:0 (25:16, 25:20)
2:0 (25:13, 25:16)
0:2 (19:25, 24:26)
1:2 (18:25, 25:19, 11:15)
2:0 (25:21, 25:14)
0:2 (24:26, 12:25)
2:0 (25:12, 27:25)
2:0 (25:16, 25:20)
2:1 (20:25, 25:21, 15:11)
2:0 (25:14, 28:26)
2:1 (21:25, 25:18, 15:12)
2:0 (25:17, 25:11)
0:2 (22:25, 19:25)
0:2 (14:25, 12:25)
2:0 (25:15, 25:20)

2:0 (25:23, 25:20)
2:0 (25:16, 25:20)
2:0 (25:13, 25:16)
0:2 (19:25, 24:26)
1:2 (18:25, 25:19, 11:15)
2:0 (25:21, 25:14)
0:2 (24:26, 12:25)
2:0 (25:12, 27:25)
2:0 (25:16, 25:20)
2:1 (20:25, 25:21, 15:11)
2:0 (25:14, 28:26)
2:1 (21:25, 25:18, 15:12)
2:0 (25:17, 25:11)
0:2 (22:25, 19:25)
0:2 (14:25, 12:25)
2:0 (25:15, 25:20)
ML
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I N F O R M A T O R
S T A R O S T W A
S U S K I E G O

Redaguje zespół: Marcin Leśniakiewicz, Witold Korzec
Współpraca: wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego
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34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. centr. 33 874 15 52 wew. 39
Skład i druk:
34-100 Wadowice, Jaroszowice 324,
tel. 033 873 46 20, fax 033 873 46 22, e-mail: biuro@grafikon.com.pl
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