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VI SESJA RADY POWIATU SUSKIEGO
29 marca br. odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Suskiego III kadencji. Rozpoczęcie
obrad zostało poprzedzone minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego tragicznie
Mariana Reciaka, wieloletniego radnego Powiatu i członka Zarządu Powiatu.
W punkcie „Przedstawienie
porządku obrad, ewentualne
zmiany” radny Bogusław Kołdziejczyk wystąpił z wnioskiem,
aby wzorem innych samorządów
do porządku obrad wprowadzić
stały punkt „Wystąpienia i zapytania mieszkańców”.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady Tadeusz Gancarz zapowiedział, że począwszy
od następnej sesji wprowadzi do
programu sesji punkt, w którym

upoważnienia Dyrektora Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej do dokonywania zmian w
planie finansowym zakładu
budżetowego,
zatwierdzenia sprawozdania
Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok,
zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni
zlecenia Komisji Rewizyjnej
zbadania skargi Przewodni-

mieszkańcy powiatu będą mogli
zabrać głos w istotnych dla nich
sprawach.
W dalszej części obrad radni
podjęli uchwały w sprawach :
stwierdzenia
wygaśnięcia
mandatu radnego,
powiadomienia
Sekretarza
Powiatu Suskiego o obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego,
zmian w budżecie Powiatu
Suskiego na rok 2007,

OTWARCIE WYREMONTOWANEGO
PAWILONU MIESZKALNEGO

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
14 marca odbyło się otwarcie wyremontowanego pawilonu „A” w Domu Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim. W uroczystości wzięli udział: Starosta Suski
Andrzej Pająk, Wicestarosta Suski Józef Bałos, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Małgorzata Lechowicz, dyrekcja
DPS-u, personel, pensjonariusze placówki oraz zaproszeni goście.
Imprezę rozpoczęła Agata
Kopacz - dyrektor DPS-u, która
serdecznie powitała zaproszonych
gości i przekazała wyrazy podziękowania dla władz powiatowych i
wojewódzkich za sfinansowanie
prac modernizacyjnych, dzięki
którym warunki lokalowe, a także
bezpieczeństwo pensjonariuszy
ośrodka uległy znaczącej poprawie. A. Kopacz specjalne podziękowanie skierowała również do
Stanisława Bednarza, naczelnika
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego, za szczególne zaangażowanie w nadzór
nad wykonaniem wszystkich prac
remontowych.
Następnie
głos
zabrał
przedstawiciel podopiecznych

DPS, który w imieniu wszystkich
pensjonariuszy podziękował za
wysiłek i trud włożony w przystosowanie obiektu dla potrzeb
mieszkańców, którzy dzięki wykonanym pracom remontowym
będą mieli zapewnione godne
warunki mieszkaniowe.
Kolejny punkt uroczystości
przewidywał symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali
A. Pająk i A. Kopacz.
W dalszej części głos
zabrał A. Pająk, który zwrócił
się do przedstawicieli Urzędu
Wojewódzkiego z podziękowaniem za współfinansowanie tej
inwestycji i wyraził nadzieję, że
w przyszłości nadal będą realizowane podobne przedsięwzięcia.

Starosta zaznaczył również, że
Powiat w ostatnich latach wiele
uwagi i pracy poświęcił na reali-

Podczas otwarcia pawilonu
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czącego Komisji Małopolskiej
Chrześcijańskiego
Związku
Zawodowego „Solidarność”
im. Ks. J. Popiełuszki,
podjęcia uchwały intencyjnej
w sprawie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w suchej Beskidzkiej.
Redakcja „Biuletynu Podbabiogórskiego” informuje, że
osoby zainteresowane szczegółowym przebiegiem sesji,
mogą skorzystać z obszernego
protokołu z obrad, który każdorazowo jest zamieszczany na
stronie internetowej powiatu
pod adresem www.powiatsuski.pl
w zakładce - Uchwały.
WK

zowanie zadań związanych z organizowaniem pomocy dla osób
niepełnosprawnych oraz wymagających opieki w DPS-ach. Takie
działania w latach następnych
będą również kontynuowane - dodał A. Pająk.
Po wystąpieniu Starosty ks.
dziekan Antoni Dużyk, proboszcz
makowskiej parafii, dokonał poświęcenia budynku, a następnie
odbyła się krótka część artystyczna, którą zaprezentowali mieszkańcy DPS-u.
WK
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ZARZĄD
POWIATU
Podjął uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
pomieszczenia
biurowego
zlokalizowanego w budynku
Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5b.
Zatwierdził przedłożoną ofertę
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2007/2008.
Negatywnie rozpatrzył wniosek
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Beskidus” w sprawie o umorzenie należności
za korzystanie ze środowiska
w I półroczu ubiegłego roku
w wysokości 21 767, 88 zł.
Postanowił przeznaczyć kwotę
500 zł na zakup nagród dla
laureata konkursu „Bezpieczne
gospodarstwo rolne”.
Wyraził wolę podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków
w Gagauzji (Mołdawia).
Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu
Drogownictwa do załatwiania
niektórych spraw z zakresu administracji publicznej.
Wyraził zgodę na uruchomienie
procedury przetargowej na realizację zadania związanego z wykonaniem odnowy nawierzchni
na drodze powiatowej Nr K 1669
(ul. Kolejowa i ul. Przemysłowa)
w Jordanowie.
Zlecił
Panu
Kazimierzowi
Bałosowi zam. w Juszczynie
realizację zadania mającego
na celu bieżące utrzymanie
dróg powiatowych w zakresie
awaryjnych i interwencyjnych
robót związanych z zabezpieczeniem dróg, mostów
i przepustów, oznakowaniem
pionowym oraz usuwaniem
awarii drogowych.
Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Suchej Beskidzkiej dwóch sal
szkoleniowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie wśród
pracowników jednostki szkoleń
w ramach projektu „Czym chata
bogata…”
Podjął uchwałę w sprawie zmian
w Budżecie i Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
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ŚP. MARIAN RECIAK (1954–2007)
Urodził się 19.10.1954 r. w Budzowie, w 1975 r. zdał egzamin dojrzałości i ukończył Technikum Mechaniczne im. W. Goetla w Suchej
Beskidzkiej z tytułem technik-mechanik o specjalności obróbka skrawaniem. W latach 1975-1978 pracował w Zakładzie Usług Mechanizacyjnych Spółdzielni Kółek Rolniczych w Budzowie jako mechanik, w latach
1978–1997 był pracownikiem Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy
w Wadowicach (jako ślusarz-spawacz), a w latach 1992–2002 prowadził
działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich.
Śp. Marian Reciak był zasłużonym działaczem społecznym i samorządowym. Był współzałożycielem Związku Młodzieży Wiejskiej na
swoim terenie, przewodniczącym koła RP „Wici”, radnym województwa bielskiego z ramienia ZSL, członkiem Zarządu Wojewódzkiego
PSL w Bielsku-Białej, Zarządu Powiatowego PSL w Suchej Beskidzkiej, wreszcie radnym trzech kadencji Rady
Powiatu Suskiego (1998–2007) i członkiem Zarządu Powiatu (2002–2007). Wiele uczynił także dla miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej, był członkiem orkiestry dętej w Budzowie; został uhonorowany m.in. odznaczeniem „Za zasługi dla województwa bielskiego” (1988).

PRZEMÓWIENIE STAROSTY SUSKIEGO ANDRZEJA PAJĄKA
PODCZAS UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH ŚP. MARIANA RECIAKA
W DNIU 13 MARCA 2007 R.
Każdemu daj śmierć jego własną, Panie!
Daj umieranie, co wynika z życia,
Gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie,
Myśmy łupina tylko i listowie.
(Rainer Maria Rilke)
Drogi Marianie – przyjmij ostatnie podziękowanie i ostatnie pożegnanie od Zarządu Powiatu, od
radnych Rady Powiatu trzech kadencji i wszystkich
pracowników Starostwa Powiatowego. Odchodzisz
do wiecznej przystani z tej budzowskiej ziemi, na
której miałeś „swą miłość, cel i biedowanie”.
Trudno odpowiedzieć nam czy Bóg spełnił
prośbę poety i dal Tobie „umieranie co wynika
z życia”. Bo w głębi nas tutaj zgromadzonych tkwi
buntownicze pytanie kierowane do Ciebie Boże
– dlaczego? Dlaczego go zabrałeś? W tym czasie,
kiedy tak bardzo byłeś potrzebny żonie, dzieciom
z Karolkiem na czele, tej wiosce, gminie, powiatowi
i staroście.
Daruj nam Panie naszą zuchwałość, ale jesteśmy bezsilni, by to pytanie powstrzymać, by tego
pytania nie zadawać.
Z potrzeby serca składam na ręce Żony podziękowanie za ofiarną pracę w Radzie Powiatu
i Zarządzie. Zawsze był gotowy do poświęcenia się
dla innych, zawsze potrafił stanąć po stronie prawdy
i wybrać najlepsze rozwiązanie. Nigdy nie myślał
egoistycznie, ale widział cały powiat – nie tylko wioskę czy gminę, którą reprezentował. Nigdy nie było
mu lekko, a jednak zawsze był pogodny, radosny,
z wielkim poczuciem humoru.
Na ręce Pana Wójta składam podziękowanie
dla tej wioski i gminy za jego mądrość, patriotyzm
i umiłowanie tej ziemi. Świat urządzony jest tak:
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uczonych dużo ale mądrych mało. Ty Marianie byłeś
mądry. W tobie była skupiona i widoczna mądrość
tej społeczności, w której przyszedłeś na świat, dorastałeś i żyłeś.
Nie mogę powstrzymać się od osobistej refleksji
i podziękowania za współpracę. W ciągu moich lat
pracy w samorządzie współpracowałem prawie z setką radnych. Ale status – primus inter pares – pierwszy
wśród równych sobie, najbliższy wśród tych szczególnie bliskich, był Tobie Marianie przypisany.
Ta sama twarda, górzysta, kamienista ziemia
była pod stopami, to samo niebo nad nami, ten sam
wiatr w oczy wiał i deszcz smagał. Jest zrozumiałe
więc, że sposób naszego myślenia musiał być prawie
taki sam.
Spoczywaj w pokoju, w tej umiłowanej ziemi,
niech ona Tobie lekką będzie, a mogiła niech przypomina Ciebie wszystkim. A Ty z Niebieskiej Góry
błogosław i wspieraj najbliższych z Twojej rodziny,
wioski, gminy i powiatu. Pomagaj tym, co ich tutaj
sierotami zostawiłeś, swoją mądrością, której Ci nigdy nie brakowało.
I mękę Twą odbieram za drogowskaz życia,
Z nią przetrwam burze, zniosę cierpień grad,
I gdy śmierć wstrzyma serca mego bicie,
Z ufnością w Tobie pójdę w lepszy świat
(Leopold Staff)
Drogi Marianie – byłeś wielkiego formatu „łupiną” i wielkiego formatu „listowiem”. Niech świadomość, że śmierć „co wstrzymała Twego serca bicie”
i pozwoliła Ci przejść w „lepszy świat” koi nasz ból i
spowoduje, że coraz cichsze będzie nasze pytanie:
Dlaczego?
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Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU
KOMISJA PLANOWANIA
FINANSÓW
I ADMINISTRACJI

omówiła temat dotyczący
organizacji Starostwa po likwidacji
Powiatowego Zarządu Dróg i włączenia tej jednostki w strukturę
organizacyjną Starostwa. Zaopiniowała również projekty uchwał
Rady Powiatu w sprawach:
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na rok 2007,
upoważnienia dyrektora Krytej
Pływalni w Suchej Beskidzkiej
do dokonywania zmian w
planie finansowym zakładu
budżetowego,
powiadomienia
Sekretarza
Powiatu Suskiego o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Na
posiedzeniu
Komisji
sformułowano również wnioski
do Zarządu Powiatu dotyczące
zawarcia długoterminowego porozumienia Starostwa Powiatowego
z Urzędem Miejskim w Suchej Beskidzkiej w sprawie finansowania
działalności Krytej Pływalni, a także
wystąpienia do Burmistrza Suchej
Beskidzkiej z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości
zabudowanej krytą pływalnią.
KOMISJA
DROGOWNICTWA,
ROLNICTWA,
OCHRONY ŚRODOWISKA

odbyła spotkanie w terenie
dokonując objazdu dróg powiatowych w celu zapoznania się z ich
stanem po okresie zimowym.
Oględzinom zostały poddane drogi na terenie gmin: Stryszawa, Jordanów oraz Bystra-Sidzina z uwagi
na zastrzeżenia co do ich stanu
składane przez mieszkańców. Pomimo, że ostatnia zima nie była
tak sroga jak w ostatnich latach,
to zdaniem Komisji zniszczenia
niektórych odcinków dróg są
duże i wymagają poważniejszych
napraw. Zwrócono również uwagę na zniszczenia oznakowania
pionowego, które jest wynikiem
wandalizmu, a uzupełnianie oznakowania powoduje wysokie koszty
dla zarządcy drogi.
W trakcie objazdu doszło do
spotkań Starosty Suskiego oraz
członków Komisji z Wójtami odwiedzanych Gmin, podczas których

Wójtowie deklarowali gotowość
współfinansowania
niektórych
prac na drogach powiatowych, polegających głównie na położeniu
nowej nawierzchni na najbardziej
zniszczonych odcinkach dróg.
Podczas spotkania Komisja
sformułowała również następujące
wnioski do Zarządu Powiatu:
aby zabezpieczyć w budżecie
Powiatu środki potrzebne do
zrealizowania
porozumień
z samorządami Gmin o współfinansowaniu remontów dróg
powiatowych w proporcji dwie
złotówki ze strony Powiatu jedna złotówka ze strony Gminy,
aby przy opracowaniu wniosków dotyczących modernizacji dróg powiatowych współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej wziąć pod uwagę
stan techniczny danej drogi,
jej znaczenie strategiczne oraz
współpracę z daną Gminą w zakresie partycypowania w kosztach inwestycji.
Komisja wystosowała również
wniosek do Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Rozwoju, aby
w trakcie wykonywania bieżących
remontów dróg przy dużej ilości
dziur stosować technikę naprawy
tzw. dywanów asfaltowych, która
jest nieco droższa, ale znacznie
poprawia komfort jazdy.

bezrobocia jest tylko w powiecie
krakowskim grodzkim. W kraju na
379 PUP-ów suski urząd plasuje
się na 26 miejscu wśród powiatów
o najniższej stopie bezrobocia. Na
uwagę zasługuje również pozyskanie i wykorzystanie środków
zewnętrznych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
które były przeznaczone na
programy aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych. Łączna kwota
pozyskanych środków wyniosła
w roku 2006 744 300 zł.
Kolejnym tematem poruszonym w trakcie posiedzenia Komisji
było zapoznanie się z działalnością
Stowarzyszenia
Powiatowe
Forum Przedsiębiorcy w Suchej Beskidzkiej. Informację na
ten temat przedstawił Bogusław
Kołodziejczyk, Prezes PFP i radny
powiatowy. Stowarzyszenie PFP
jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy
gospodarcze zrzeszonych w niej
przedsiębiorstw wobec instytucji,
których funkcjonowanie wywiera
wpływ na warunki działalności
członków Stowarzyszenia.
Misją PFP jest promocja,
wsparcie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz integracja
producentów,
usługodawców
i handlowców z powiatu suskiego.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy przedsiębiorców powiatu
20 lipca 2001 roku. W trakcie działalności nawiązało współpracę
ze Zrzeszeniem Przedsiębiorców
z węgierskiego miasta Jaszbereny, z którym utrzymuje ścisłe
kontakty. PFP jest również organizatorem Bali Charytatywnych,
podczas których odbywają się
licytacje, a dochód jest przekazywany wytypowanej instytucji
lub stowarzyszeniu niosącemu
pomoc potrzebującym. W trakcie
pięciu zorganizowanych bali zebrano i przekazano na szczytne
cele łącznie 55 000 zł.
Powiatowe Forum Przedsiębiorcy jest stowarzyszeniem
utrzymującym się ze składek członkowskich, a jego władze pracują
społecznie nie pobierając żadnego
wynagrodzenia lub diety. Siedziba
PFP znajduje się w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19.

KOMISJA INTEGRACJI
LOKALNEJ I ROZWOJU

zajmowała się analizą stanu
bezrobocia w powiecie suskim
oraz jego strukturą.
Temat zreferował Janusz
Spannbauer Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zenon Przysiężniak, Kierownik Działu Rynku
Pracy w PUP.
Z przedstawionych informacji
wynika, że sytuacja w powiecie
suskim jest dobra biorąc pod
uwagę wskaźniki wojewódzkie
i ogólnokrajowe. W roku 2006
ilość bezrobotnych zmniejszyła się
o 956 osób tj. o 26,3% w stosunku
do grudnia 2005 r.
Na koniec roku 2006 w suskim
Urzędzie Pracy były zarejestrowane 2 682 osoby, a stopa bezrobocia wynosiła 8,7% i była niższa
o 2,7% od średniej wojewódzkiej
(11,4%) i o 6,2% od średniej krajowej (14,9%). Niższy wskaźnik

opracował WK
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ZARZĄD
POWIATU
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Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na rozpoczęcie przez Wydział
Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej procedury związanej
z zaliczeniem drogi Skawica – Rotnia – Juszczyn oraz drogi Za Wodą
od km 2+750 do km 4+000 do
kategorii dróg powiatowych oraz
pozbawienia kategorii dróg powiatowych dotychczasowych dróg
– ulic miasta Maków Podhalański:
(ul. Kochanowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, os. Sołki).
Pozytywnie zaopiniował wnioski
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
w sprawach:
1) wynajmu sali gimnastycznej dla
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie
zajęć wychowania fizycznego ze
słuchaczami tejże szkoły oraz dla
Pani Wioletty Góralczyk z przeznaczeniem na prowadzenie
zajęć aerobiku,
2) wydzierżawienia terenu (około
15 m2) przed budynkiem szkoły
z przeznaczeniem na umiejscowienie kiosku gastronomicznego.
Pozytywnie rozpatrzył wniosek
Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim w sprawie
realizacji przez placówkę zadania
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zaakceptował zarządzenie Starosty Suskiego określające stawki
przysługujące dyrektorom szkół
ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z tytułu zwrotu
kosztów używania samochodów
prywatnych do celów służbowych.
Wyraził zgodę na jednorazowe
nieodpłatne udostępnienie sali
konferencyjnej mieszczącej się
w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b w celu odbycia spotkania pielęgniarek i położnych
suskiego szpitala.
Postanowił dofinansować wyjazd
szkolnego chóru „Bel Canto” na
XXVII Ogólnopolski Konkurs Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży
do Bydgoszczy poprzez refundację części kosztów zwiększając budżet jednostki o stosowną kwotę.
Wyraził zgodę na zwolnienie
z obowiązku uiszczania opłaty
wnoszonej tytułem wstępu na
basen przez opiekuna osoby
niepełnosprawnej, legitymującej
się I grupą inwalidzką.
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OFERTA EDUKACYJNA DLA GIMNAZJALISTÓW
NA ROK SZKOLNY 2007/2008

SUCHA BESKIDZKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WALEREGO GOETLA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kościelna 5
tel. 033 874 21 46, fax. 033 874 21 93
e-mail: zsgsucha@iap.pl
strona: www.zsgsucha.iap.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. płk. T. Semika 1
tel. 033 874 22 32
e-mail: zsosucha@iap.pl, zso.sucha@interia.pl
strona: www.zsosucha.iap.pl

1. Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Języki obce: angielski, niemiecki
Zawody, specjalizacje:
Technik informatyk
Technik budownictwa
Technik elektryk
Technik mechatronik
Technik mechanik

Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i astronomia
Języki obce: angielski i niemiecki
Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka i geografia
Języki obce: angielski i niemiecki
Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i chemia
Języki obce: angielski i niemiecki

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(cykl kształcenia – 3 lata)
Język obcy: niemiecki
Zawody z zajęciami praktycznymi w warsztatach szkolnych:
Mechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Operator obrabiarek skrawających
Wielozawodowa z praktyką w zakładach pracy
– młodociany pracownik:
Mechanik pojazdów samochodowych
Stolarz
Tapicer
Murarz
Fryzjer
Blacharz samochodowy
Elektryk
Monter elektronik
Elektromechanik
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język polski i historia
Języki obce: angielski lub niemiecki i francuski
Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język obcy(angielski) i historia
Języki obce: angielski i niemiecki
Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język obcy(niemiecki) i historia
Języki obce: angielski i niemiecki
Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i geografia
Języki obce: angielski lub niemiecki i francuski
Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: wiedza o kulturze i historia
Języki obce: angielski lub niemiecki i francuski
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Spółdzielców 1
tel. 033 874 27 71
e-mail: zswsucha@iap.pl
strona: www.zswsucha.iap.pl

JORDANÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W JORDANOWIE
ul. Kolejowa 9
tel. 018 267 55 14
e-mail: zskjordanow@iap.pl
strona: www.zskjordanow.iap.pl

1. Liceum profilowane
(cykl kształcenia – 3 lata)
Profil:
Zarządzanie informacją
2. Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody, specjalizacje:
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik hotelarz
Technik żywienia
Technik kelner
Technik kucharz

1. Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
Języki obce nauczane w szkole: angielski, niemiecki, rosyjski, łaciński
Klasa matematyczno-informatyczna
Klasa przyrodnicza
Klasa humanistyczna
Klasa pedagogiczna
Klasa z rozszerzonym wychowaniem fizycznym

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(cykl kształcenia – 2 lub 3 lata w zależności od zawodu)
Zawody z nauką zawodu w szkole:
Kucharz małej gastronomii
Cukiernik
Zawody z praktyką w zakładach pracy
– dla młodocianych pracujących:
Sprzedawca
Piekarz, rzeźnik – wędliniarz

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielobranżowa
(cykl kształcenia – 2 lub 3 lata w zależności od zawodu)
Język obcy: rosyjski
Zawody:
Sprzedawca
Stolarz
Mechanik pojazdów samochodowych
4
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BŁ. KS. PIOTRA
DAŃKOWSKIEGO W JORDANOWIE
ul. gen. Maczka131
tel. 018 267 56 58
e-mail: jordankowski@pro.onet.pl
strona: www.zsdjordanow.iap.pl

3. Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody, specjalizacje:
Technik technologii drewna
Przedmioty wiodące: projektowanie wyrobów
Technik technologii odzieży
Przedmioty wiodące: projektowanie odzieży

1. Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Nauczane w szkole języki obce: angielski i niemiecki
Zawody, specjalizacje:
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik agrobiznesu

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(cykl kształcenia – 3 lata)
Zawody:
Krawiec
Stolarz
* możliwy oddział integracyjny

MAKÓW PODHALAŃSKI

ZAWOJA

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Rynek 8
tel. 033 877 16 30
e-mail: zsmp@isg.pl
strona: www.zsmp.isg.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ
Zawoja Wilczna 1570
tel./fax. 033 877 60 44
e-mail: zszw1570@interia.pl
1. Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
Języki obce: angielski, niemiecki

1. Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
2-4 przedmiotów do wyboru przez ucznia

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: wychowanie fizyczne, biologia, geografia

Klasa humanistyczna – językowa
z rozszerzonym językiem angielskim lub niemieckim
Przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o kulturze

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka, matematyka,
geografia

Klasa matematyczno-informatyczna
Z rozszerzoną matematyką i informatyką

2. Babiogórskie Liceum Ekonomiki i Organizacji Turystyki
– Liceum profilowane
(cykl kształcenia – 3 lata)
Języki obce: angielski, niemiecki
Profil:
Usługowo-gospodarczy

2. Liceum profilowane
(cykl kształcenia – 3 lata)
Profile:
Leśnictwo i technologia drewna
Przedmioty wiodące: biologia, geografia, leśnictwo
Socjalny
Przedmioty wiodące: biologia, elementy psychologii, pedagogiki
i socjologii
K U L T U R A

BEL CANTO OBSYPANE NAGRODAMI
Wielki sukces podczas XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy odniósł chór Bel Canto działający przy Zespole Szkół
im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
Chór Bel Canto nie od dziś
jest jedną z najlepszych wizytówek życia kulturalnego w naszym
powiecie. Już od lat jego występy
na licznych imprezach, przeglądach i festiwalach muzycznych
spotykają się nieodmiennie z gorącym przyjęciem publiczności,
a profesjonalizm i wysoki poziom
prezentowany przez zespół
znajduje swoje odzwierciedlenie
w werdyktach jury wielu konkur-

sów wokalnych, także tych o bardzo wysokim prestiżu, do których
należy niewątpliwie Ogólnopolski
Konkurs Chórów A Cappella
Dzieci i Młodzieży, organizowany
w tym roku przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Kuratoria
Oświaty w całym kraju, Urząd
Miasta Bydgoszczy, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży „Pałac”
i Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

Już samo dotarcie do finału tego
konkursu po zwycięskim zakończeniu eliminacji wojewódzkich
jest niemałym wyczynem. Chór
Bel Canto dokonał tego nie po raz
pierwszy (w poprzedniej edycji
konkursu został uhonorowany
Srebrnym Kamertonem), jednak
nie poprzestał na tym i w finałowym koncercie zaprezentował
się rewelacyjnie, czego efektem
był prawdziwy deszcz nagród.

5

Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Benedykta Błońskiego
przyznało naszym śpiewaczkom
główną nagrodę – Złoty Kamerton. Ale to nie wszystko – chór
Bel Canto otrzymał także nagrody specjalne Dyrektora Telewizji
Polskiej Oddział w Bydgoszczy
(warto dodać, że przy okazji
konkursu chór wystąpił także
dwukrotnie na antenie regionalnej TVP3, w tym raz „na gorąco”,
bez próby!) oraz Dyrektora Pałacu
Młodzieży w Bydgoszczy, a kierowniczka muzyczna i dyrygentka
chóru, Ksenia Miśkiewicz, została
uhonorowana nagrodą specjalną
Związku Kompozytorów Polskich.
Serdecznie gratulujemy!
ML
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POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
W salach suskiego zamku odbyły się powiatowe eliminacje LII Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury – Zamek
w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe, w którym wzięło udział dwanaście
uczenic z trzech szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego.
Jury w składzie: Monika Rasiewicz (profesor PWST w Krakowie),
Artur Babecki (asystent, instruktor
teatralny), Wojciech Gach (filozof,
instruktor teatralny MOK–Zamek
Sucha Beskidzka) oceniało uczestników w czterech kategoriach:
„Konkurs Recytatorski, „Wywiedzione Ze Słowa”, Teatr Jednego
Aktora” i „Konkurs Poezji Śpiewanej”. W pierwszej z wymienionych
kategorii, obsadzonej najliczniej,
zaprezentowało się siedem uczennic. I miejsce zdobyła Aneta Gierat
(ZS im. H. Kołłątaja Jordanów),
a kolejne nagrody przyznano:
Agnieszce Krzeszowiak (Zespół
Szkół Ogólnokształcących Sucha

Beskidzka) – II miejsce i Katarzynie
Zając (ZS im. H. Kołłątaja Jordanów)
– wyróżnienie. I nagrodę w kategorii: „Wywiedzione Ze Słowa” zdobyła Małgorzata Rychlik (ZS im. H. Kołłątaja Jordanów) zaś w „Teatrze
Jednego Aktora” – Karolina Kwaśna
(Zespół Szkół Ogólnokształcących
Sucha Beskidzka). W tej ostatniej
kategorii II nagrodę otrzymała
Magdalena Sala (Zespół Szkół
Ogólnokształcących Sucha Beskidzka), a III nagrodę – Katarzyna
Leśniakiewicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących Sucha Beskidzka).
W tegorocznej edycji konkursu jury
nie przyznało nagród w kategorii
„Poezja Śpiewana”.

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy,

ML

Na zdjęciu od lewej: M. Rychlik, A. Gierat i K. Kwaśna

K U L T U R A

ks. Zbigniew Kosowski – wikary
parafii Budzów miała przed sobą
niełatwe zadanie oceny bogato
zastawionych stołów z wielkanocnymi smakołykami, przygotowanych na tą okazję przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu
suskiego. Ostatecznie I miejsce
przypadło w udziale KGW Tarnawa
Dolna, II miejsce – KGW Jachówka,
a III miejsce – KGW Hucisko-Pewelka. Ponadto wyróżniono KGW
w Budzowie, Kurowie, Baczynie,
Bieńkówce, Grzechyni i Stryszawie
Dolnej, a specjalne wyróżnienie

KONKURS POTRAW
I PALM WIELKANOCNYCH
31 marca w Budzowie odbył się III Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych, organizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Budzowie z siedzibą
w Palczy i Starostwo Powiatowe.
Komisja konkursowa w składzie: Urszula Janicka-Krzywda
– etnograf, Elżbieta Paradowska
– technik żywienia, nauczyciel ga-

a laureaci także nagrody książkowe
ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Miejski Ośrodek Kultury
– Zamek.
Kolejnym etapem konkursu
będą eliminacje rejonowe w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży
w Krakowie, do udziale w których
jury wytypowało: A. Gierat, A. Krzeszowiak, M. Rychlik, K. Kwaśną, M. Salę i K. Leśniakiewicz.

stronomii w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Władysława Kulak
– plastyk, Ryszard Czaicki – Wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej,

KGW Tarnawa Dolna – laureatki pierwszego miejsca w kategorii potraw wielkanocnych

otrzymały potrawy przygotowane
przez ZS im W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej.
W drugiej kategorii, w której
ocenie podlegały palmy wielkanocne, I miejsce zdobyło KGW Żarnówka, II – KGW Sidzina, a III – KGW
Zawoja. Wyróżnione zostały także
palmy wykonane przez KGW w Lachowicach i Stryszawie Górnej.
Podczas imprezy wręczono
również nagrody za najładniejsze
palmy przygotowane przez koła
„4H”.

KGW Żarnówka z najwyżej ocenioną palmą wielkanocną
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DOFINANSOWANIA DO UTYLIZACJI AZBESTU
wyrobów zawierających azbest,
nie więcej niż 1000 zł.
Po rozpatrzeniu wniosków
przez starostwo zostaną one przekazane do urzędów miast/gmin w
celu otrzymania ewentualnego
dofinansowania w ramach środków własnych miasta/gminy.
Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami dostępny
jest na stronie internetowej
www.powiatsuski.pl
Przystępując do usunięcia
wyrobów azbestowych pamiętajmy m. in. o tym, że azbest jest
niebezpieczny w przypadku emisji jego włókien do powietrza, jest
przyczyną wielu groźnych chorób,
które mogą wystąpić nawet po
okresie ekspozycji na pył azbestu
mającej miejsce 20 – 40 lat wcześniej. Dlatego też przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest
należy m.in. stosować:
nawilżanie wodą wyrobów

W 2007 r. osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe,
mogą starać się o dofinansowanie do ich utylizacji. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w bieżącym roku na ten cel zaplanowano kwotę
35 tys. zł.
Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest następuje na podstawie kompletu dokumentów
zawierających: wniosek, oryginał
faktury VAT wystawionej przez
podmiot posiadający zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierającymi azbest,
kserokopii informacji o zakończeniu eksploatacji wyrobów
zawierających azbest składanej
do urzędu gminy/miasta, kserokopii regulaminu dofinansowania z podpisem wnioskodawcy
o akceptacji niniejszych zasad.
Dokumenty należy składać po
zrealizowaniu zadania do Sta-

rostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej w terminie do:
30.06.2007 r. - wypłata dofinansowania do 30.07.2007 r.
15.11.2007 r. - wypłata dofinansowania do 15.12.2007 r.
W przypadku wykorzystania
pełnej kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie w pierwszym terminie, termin drugi zostaje anulowany, decyduje kolejność składanych wniosków. Uwzględniane
będą jedynie wnioski obejmujące
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w okresie od
1.12.2006 r. do 15.11.2007 r. Wysokość dofinansowania wynosi
50% kosztów unieszkodliwiania

O C H R O N A

Ś R O D O W I S K A

SEKRETY SZTUKI
15 marca w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim po raz
szósty odbył się Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych „Sekrety Sztuki”.
Uczestnikami konkursu były
czteroosobowe zespoły reprezentujące gimnazja z Białki, Budzowa, Makowa Podhalańskiego,
Grzechyni, Juszczyna, Sidziny,
Lachowic i Stryszawy. Turniej ma
na celu pobudzanie aktywności
twórczej młodzieży gimnazjalnej
w zakresie działań plastycznych,
sprawdzenie wiadomości z historii sztuki, a także promowanie
i budowanie społecznego poparcia dla kształtowania wzorca
postawy człowieka szanującego
środowisko naturalne.
Turniej składał się z etapu
teoretycznego i praktycznego.
W części teoretycznej uczniowie
musieli wykazać się wiedzą w zakresie historii sztuki i ochrony
środowiska, obejmującą szkodliwy wpływ spalania plastików
na zdrowie i środowisko i prawi-

dłowy sposób ich zagospodarowania. Część praktyczna polegała na wykonaniu kompozycji
przestrzennej z wykorzystaniem
odpadów plastikowych. Formą
wpisowego były zużyte baterie,
których zebrano w sumie 43 kg.
Nad przebiegiem turnieju
czuwała komisja w składzie: Wiesław Kwak i Rafał Lenart – artyści
plastycy, Barbara Tyszewska
– pedagog szkolny oraz Paweł
Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego. Po dokonaniu oceny w obu
etapach komisja postanowiła
przyznać I miejsce Gimnazjum
ze Stryszawy, II miejsce zajęło
Gimnazjum z Budzowa a III
– Gimnazjum z Białki. Nagrodami dla zwycięzców były drukarki
laserowe ufundowane przez
Wydział Środowiska. Pozostałe

ekipy otrzymały albumy przedstawiające zabytki architektury
ufundowane przez Wydział
Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji. Wszystkie ekipy
otrzymały pamiątkowe dyplomy.
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zawierających azbest przed
ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez
cały okres pracy,
demontaż całych wyrobów
bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,
odspajanie wyrobów trwale
związanych z podłożem
przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub
wolnoobrotowych narzędzi
mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje
odciągające powietrze,
codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu
wokół z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego z filtrami o dużej
skuteczności, lub na mokro,
stosowanie środków ochrony
osobistej.
MM

Zakup materiałów plastycznych
wykorzystanych w czasie turnieju był możliwy dzięki pomocy
finansowej Burmistrza Makowa
Podhalańskiego oraz firmy Kar
– Tek. Uroczystego wręczenia
nagród dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Teresa Kasprzycka
oraz Naczelnik Wydziału Środowiska Paweł Dyrcz, a także
Janusz Kociołek, Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej,
Turystyki i Promocji.
MM
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POWIATOWE ZAWODY W PIŁCE RĘCZNEJ
W marcu odbyły się kolejne zawody w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych oraz
Powiatowej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. Tym razem w halach sportowych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz w hali sportowej w Makowie Podhalańskim
rywalizowali młodzi szczypiorniści i szczypiornistki.

Gimnazja

WYNIKI

Szkoły Podstawowe

DZIEWCZĘTA:
Eliminacje – Gr. I: Gimn. Maków P. – Gimn. Łętownia 1 : 0 (1 : 0); Gimn. Łętownia. – Gimn. Skawica 3 : 4 (1 : 2); Gimn. Skawica – Gimn. Maków P. 4 : 2 (1 : 1)

DZIEWCZĘTA:
Eliminacje – Gr. I: SP Łętownia – SP1 Maków P. 1 : 4 (0 : 2); SP1 Maków
P. – SP Skawica 4 : 2 (3 : 1); SP Skawica – SP Łętownia 2 : 1 (1 : 0)

Eliminacje – Gr. II: Gimn. Sucha B. – Gimn. 1 Stryszawa 13: 1 (7 : 0);
Gimn. Budzów – Gimn. 1 Stryszawa 8 : 2 (3 : 1); Gimn. Sucha B. – Gimn.
Budzów 10: 5 (5 : 1)

Eliminacje – Gr. II: SP2 Stryszawa – SP1 Sucha B. 5 : 7 (5 : 5); SP1 Sucha
B. – SP Bieńkówka 8 :13 (3 : 4); SP Bieńkówka – SP Stryszawa 6 : 4 (4 : 2)

Półfinały: Gimn. Skawica – Gimn. Budzów 3 : 5 (1 : 2); Gimn. Sucha B.
– Gimn. Maków P. 8 : 1 (3 : 1)

Półfinały: SP Bieńkówka – SP Skawica 1 : 1 (0 : 1) karne 2 : 1; SP1 Maków P. – SP1 Sucha B. 3 : 4 (3 : 4)

o III miejsce: Gimn. Skawica – Gimn. Maków P. 6 : 2 (2 : 2)

o III miejsce: SP Skawica – SP1 Maków P. 6 : 4 (4 : 3)

Finał: Gimn. Budzów – Gimn. Sucha B. 4 : 8 (2 : 4)

Finał: SP Bieńkówka – SP1 Sucha B. 15: 2 (9 : 0)

CHŁOPCY:

CHŁOPCY:

Eliminacje – Gr. I: Gimn. Maków P. – Gimn. Łętownia 6 : 4 (2 : 1); Gimn.
Skawica – Gimn. Sidzina 10: 0 (5 : 0); Gimn. Łętownia – Gimn. Sidzina 12: 1
(6 : 1); Gimn. Maków P. – Gimn. Skawica 1 : 7 (1 : 4); Gimn. Łętownia – Gimn.
Skawica 6 : 8 (6 : 2); Gimn. Sidzina – Gimn. Maków P. 2 : 9 (1 : 5)

Eliminacje – Gr. I: SP Grzechynia – SP 1 Sidzina 7 : 1 (3 : 1); SP Skawica
– SP Toporzysko 10 : 1 (6 : 1); SP1 Sidzina – SP Toporzysko 2 : 4 (1 : 2); SP
Grzechynia – SP Skawica 3 : 6 (1 : 3); SP 1 Sidzina – SP Skawica 0 : 5 (0 : 3);
SP Toporzysko – SP Grzechynia 2 : 8 (1 : 3)

Eliminacje – Gr. II: Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Zembrzyce 5 :11 (2 : 5);
Gimn. Sucha B. – Gimn. Budzów 6 : 4 (4 : 1); Gimn. Zembrzyce – Gimn. Budzów
4 : 9 (3 : 5); Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Sucha B. 5 : 4 (3 : 2); Gimn. Zembrzyce
– Gimn. Sucha B. 6 :10 (3 : 5); Gimn. Budzów – Gimn. 1 Stryszawa 5 : 7 (2 : 3)

Eliminacje – Gr. II: SP Zembrzyce – SP1 Sucha B. 7 : 2 (4 : 1); SP Bieńkówka – SP2 Stryszawa 2 : 10 (0 : 3); SP1 Sucha B – SP2 Stryszawa 2 : 9 (0 :
4); SP Zembrzyce – SP Bieńkówka 11 : 5 (4 : 4); SP 1 Sucha B. – SP Bieńkówka
6 : 4 (2 : 4); SP 2 Stryszawa – SP Zembrzyce 6 : 6 (3 : 3)

Półfinały: Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Maków P. 8 : 4 (4 : 0); Gimn. Skawica – Gimn. Sucha B. 14: 7 (7 : 3)

Półfinały: SP2 Stryszawa – SP Grzechynia 8 : 7 (3 : 4); SP Skawica – SP
Zembrzyce 8 : 6 (6 : 0)

o III miejsce: Gimn. Sucha B. – Gimn. Maków P. 9 :10 (2 : 5)

o III miejsce: SP Grzechynia - SP Zembrzyce 9 : 7 (5 : 3)

Finał: Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Skawica 8 :14 (4 : 7)

Finał: SP2 Stryszawa – SP Skawica 4 :13 (3 : 6)

ML

Mieszkańcy powiatu suskiego mogą zgłaszać się do Powiatowego
Rzecznika Konsumentów: - osobiście w każdą środę w godz. od 8.00 do
14.00 (Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, I piętro, pokój 117/2)
telefonicznie (33 874 41 33, 874 15 10)
korespondencyjnie (ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka)

POWIATOWY
RZECZNIK KONSUMENTÓW
INFORMUJE

Od końca stycznia funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w powiecie suskim pełni mgr Igor Głuc.
Sprawowanie funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów to według
mnie głównie starania o zachowanie równowagi pomiędzy pozycją konsumenta a sprzedawcy lub usługodawcy, która jest zwykle zachwiana na
niekorzyść tego pierwszego. Z drugiej strony istotne jest uświadamianie ludzi
na temat ich praw oraz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i dążenie do wypracowania jak największej samodzielności, co będzie
skutkowało również poczuciem odpowiedzialności sprzedawcy za oferowany
produkt i przekonaniem o nieuchronności negatywnych konsekwencji nieuczciwego postępowania. Nade wszystko będę dążył do zminimalizowania
ewentualnych konfliktów oraz uproszczenia i przyspieszenia dialogu pomiędzy uczestnikami sporu przy założeniu, że droga sądowa jest ostatecznością
często odkładającą znacznie w czasie wiążące rozstrzygnięcia i niosącą za
sobą znaczne koszty – podkreślił I. Głuc w rozmowie z redakcją „BP”.

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie praw i interesów konsumentów,
występowanie w imieniu i na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w w/w sprawach,
udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:
wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich
zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów
konsumentów,
występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom
nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów,
składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach
ochrony konsumentów.
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