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Podczas sesji radni wysłuchali informacji o stanie bezrobocia i formach jego przeciwdziałania na terenie powiatu
suskiego za dziewięć miesięcy
2007 roku. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Janusz
Spannbauer poinformował m.
in., że stopa bezrobocia w powiecie ma tendencję spadkową i utrzymuje się na poziomie
niższym niż średnia krajowa
(11,6%) i średnia wojewódzka
(9%) i wynosi 7,9%.

6 listopada odbyła się XII sesja Rady Powiatu Suskiego. Uroczystym akcentem sesji było wręczenie nagród
Starosty Suskiego z Okazji Dnia Edukacji Narodowej dla
dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Suski. Uhonorowany został
także Mieczysław Kiepura, sołtys wsi Stryszawa, który zajął czwarte miejsce w konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego”.

Starosta Suski A. Pająk wraz z laureatami nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

APEL STAROSTY SUSKIEGO
DO WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH
W drzewostanach świerkowych obserwuje się znaczne wydzielanie posuszu spowodowane głównie
działalnością korników. Najskuteczniejszą metodą zwalczania kornika jest wyszukiwanie i niezwłoczne usuwanie drzew zasiedlonych, korowanie pni oraz palenie kory i gałęzi. Prace te muszą być wykonane przez
wszystkich właścicieli zagrożonych lasów w celu uniknięcia przeniesienia się zagrożenia na pozostałe drzewostany.
Szybkie i systematyczne usuwanie drzew opanowanych spowoduje zahamowanie zagrożenia i nie obniży wartości surowca, a zarazem jego ceny. Tylko dobrze zorganizowana i wspólna walka może uchronić
nasze piękne lasy od wyginięcia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zalegalizowania pozyskanego drewna prosi się o kontakt z miejscowym leśniczym ds. lasów niepaństwowych.
Andrzej Pająk
Starosta Suski

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
ilość bezrobotnych w powiecie
zmniejszyła się o ponad 7%. Na
koniec września zarejestrowanych było 2431 bezrobotnych
z czego 406 z prawem do zasiłku.
Procentowo najwięcej bezrobotnych ubyło w gminach
Zawoja, Stryszawa i Budzów,
a najmniej w gminie Sucha Beskidzka i Bystra-Sidzina. Jedynie
w gminie Zembrzyce zanotowano wzrost liczby bezrobotnych
o 4,6%. J. Spannbauer zwrócił
uwagę na poważny problem
jakim jest wysoki wskaźnik osób
długotrwale bezrobotnych. Aktywizacja zawodowa tej grupy
będzie traktowana jako wyzwanie dla działań urzędu i w tym
kierunku będą prowadzone
wzmożone działania – podkreślił dyrektor PUP.
W trakcie sesji głos zabrał
także Małopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Nowak,
który przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
ochrony roślin na terenie powiatu suskiego, a Witold Zajączek, Główny Specjalista ds.
Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa, zaprezentował informację
na temat współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży
szkół powiatu suskiego w roku
szkolnym 2006/7.
Następnie radni wysłuchali sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w trzecim kwartale 2007 roku,
którą przedstawił przewodniczący Komisji radny Tomasz
Babicz, jak również informacji Przewodniczącego Rady
Tadeusza Gancarza na temat
oświadczeń majątkowych radnych w zakresie prawidłowości
ich wypełnienia.
cd. na str. 2
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ZARZĄD
POWIATU
Skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Drogownictwa,
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego do zaopiniowania
zadania drogowe przewidywane
do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. W pierwszej kolejności do modernizacji
planuje się drogę nr K 1677 Zubrzyca–Sidzina-Bystra–Łętownia.
Jako drugą proponuje się drogę
nr K 1702 Kuków–Krzeszów–Tarnawa od Kukowa do skrzyżowania w Śleszowicach i dalej drogę
powiatową nr K 1704 Mucharz
– Śleszowice.
Podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem
pomieszczeń w budynku przy
ul. Kościelnej 5b dla Kuratorium
Oświaty w Krakowie.
Postanowił wystosować do Wójta
Gminy Zawoja pismo w sprawie
prowadzenia rozmów z mieszkańcami na temat odstąpienia
określonych części działek na
potrzeby budowy drogi Zawoja–Wełcza–Klekociny.
W sprawie wniosku mieszkańca
Lachowic odnośnie zabezpieczenia w 2008 roku środków finansowych na budowę chodnika i remont drogi powiatowej nr K 1697
Kuków–Lachowice–Koszarawa
zadecydował o ujęciu przedmiotowych prac w wykazie robót
planowanych do realizacji w 2008
roku.
Wyraził zgodę na wydatkowanie
kwoty 3 500 zł ze środków Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej,
Turystyki i Promocji z przeznaczeniem na zakup nagród w postaci
sprzętu sportowego za zwycięstwo we współzawodnictwie
sportowym szkół w roku szkolnym 2006/2007.
Zezwolił na przeprowadzenie
w Zespole Szkół im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej kontroli zgodności umowy o pracę nauczyciela
zatrudnionego w szkole dla dorosłych z obowiązującą w tym
zakresie uchwałą Rady Powiatu
(w związku ze złożoną skargą).
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Suskiego
w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego Kryta Pływalnia
w Suchej Beskidzkiej.
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XII SESJA
RADY POWIATU
SUSKIEGO
W dalszej części obrad
radni podjęli uchwały o odwołaniu ze składu Komisji Integracji Lokalnej i Rozwoju radnych
Bogusława
Kołodziejczyka
i Andrzeja Kwaśnego w związku ze zgłoszeniem przez nich
rezygnacji z pracy w Komisji. Następnie rada powołała
radnego Arkadiusza Kucię na
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Podczas sesji podjęto również uchwały w sprawach:
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu do określenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników nie będących
nauczycielami,
zatrudnionych w Zespole Szkół im.
H. Kołłątaja w Jordanowie,

Na zdjęciu od lewej: T. Gancarz, M. Kiepura, A. Pająk

powiadomienia Sekretarza Powiatu Suskiego o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego,
powiadomienia Skarbnika Powiatu Suskiego o obowiązku
złożenia oświadczenia lustracyjnego.

ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego
punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Krytej Pływalni
w Suchej Beskidzkiej,

Osoby zainteresowane szczegółowym przebiegiem sesji mogą
skorzystać z protokołu, który będzie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu pod adresem
www.powiatsuski.pl, zakładka
Uchwały.
WK

SPROSTOWANIE
W sprawozdaniu z obrad XI sesji Rady Powiatu Suskeigo zamieszczonym w poprzednim numerze Biuletynu Podbabiogórskiego (10/07) omyłkowo podano informację, że radny Artur Piórkowski
został odwołany ze składu Komisji Planowania Finansów i Administracji. W rzeczywistości radnego A. Piórkowskiego odwołano jedynie z funkcji Przewodniczącego tej Komisji w związku z jego powołaniem w skład Zarządu Powiatu.
Za pomyłkę przepraszamy.

zmian w budżecie Powiatu Suskiego na rok 2007,
zmiany statutu zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,

EWA ZABIELNA WŚRÓD NAJLEPSZYCH
POLSKICH NAUCZYCIELI 2007 ROKU
Wspaniały sukces odniosła p. Ewa Zabielna, nauczycielka Zespołu Szkół w Toporzysku, która znalazła się
w gronie laureatów tegorocznej edycji prestiżowego
konkursu „Nauczyciel Roku 2007”.
Konkurs „Nauczyciel Roku”
jest od wielu lat organizowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i tygodnik „Głos Nauczycielski”, obchodzący w tym roku
90-lecie istnienia. Ma na celu uhonorowanie tych nauczycieli, bez-

granicznie oddanych swej pracy,
którzy wyróżniają się w swojej
pracy nie tylko profesjonalizmem,
ale równocześnie potrafią zarażać swoich uczniów pasjami i zaszczepiać w nich najważniejsze
życiowe wartości. W tegorocznej

cd. na str. 3



edycji konkursu do finału zakwalifikowano 14 nauczycieli z całej
Polski, wśród których znalazła się
właśnie Ewa Zabielna. Decyzją
jury, któremu przewodniczył prof.
Stefan M. Kwiatkowski, wieloletni
dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, została ona wyróżniona
tytułem „Siłaczki XXI wieku”. Serdecznie gratulujemy!
ML
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Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU
Komisja
Planowania Finansów
i Administracji

wysłuchała informacji Skarbnika
Powiatu na temat zmian w budżecie
Powiatu Suskiego na rok 2007, a następnie zaopiniowała pozytywnie
projekty uchwał Rady Powiatu. Na
posiedzeniu zaopiniowano również
pozytywnie projekty uchwał dotyczące ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu
do określenia miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole
Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie
oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu
do określenia miesięcznych stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników samorządowych zatrudnionych w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Opinię pozytywną
Komisji uzyskał także projekt zmian
statutu zakładu budżetowego Kryta
Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.
Komisja Edukacji,
Kultury, Sportu
i Turystyki

odbyła posiedzenie w Zespole
Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, gdzie zapoznała
się z bazą dydaktyczną szkoły. Dyrektor Teresa Kasprzycka przedstawiła aktualną ofertę edukacyjną oraz
propozycję oferty kształcenia na kolejny rok szkolny. T. Kasprzycka poinformowała również o najpilniejszych
zadaniach remontowych i zwróciła
się z wnioskiem o ujęcie w planach
inwestycyjnych Powiatu budowy
przy szkole sali gimnastycznej.
W trakcie posiedzenia Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały dotyczący ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości
jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników nie
będących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
Komisja Drogownictwa,
Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku
Publicznego

omawiała sprawy związane
ze stanem zdrowotnym lasów

na terenie powiatu suskiego.
Informacji udzielił Stanisław
Widz, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Myślenice, który poinformował
o zagrożeniach dla drzewostanu,
jakie niesie działalność kornika
drukarza oraz przedstawił metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się szkodnika. Komisja
wysłuchała również informacji
na temat działalności Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie
współpracy z rolnikami w powiecie. Temat zreferował radny Ryszard Czaicki, który pełni funkcję
Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej
oraz wiceprezesa Małopolskiej
Izby Rolniczej. W trakcie posiedzenia zaopiniowano również
pozytywnie
zaproponowane
przez Zarząd drogi powiatowe,
które będą zgłoszone do konkursu na dofinansowanie inwestycji
ze środków unijnych w ramach
Małopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007–2013. W pierwszej kolejności planuje się złożyć wniosek na
modernizację drogi nr K 1677 Zubrz yca–Sidzina–Bystra– Łętownia. W drugiej kolejności wniosek
na modernizację drogi nr K 1702
Kuków–Krzeszów–Tarnawa od
Kukowa do skrzyżowania w Śleszowicach i dalej droga nr K 1704
Mucharz–Śleszowice.

Po krótkiej przerwie w działalności w latach 1989–1995 Towarzystwo powtórnie reaktywowano i obecnie liczy około 90
członków. Przy organizacji działa
również kapituła odznaczenia regionalnego „Zasłużony dla Ziemi
Jordanowskiej” pod przewodnictwem Andrzeja Walasa. Wspólnie
z władzami miasta Towarzystwo
wydaje od 1995 roku czasopismo
regionalne „Echo Jordanowa”,
w którym oprócz części informacyjnej zamieszczane są ciekawe
artykuły z dziejów miasta. Corocznie począwszy od 2003 roku
TMZJ organizuje konferencje
i wystawy poświęcone dziejom
i walorom Jordanowa.
W trosce o zabytki kultury Zarząd Towarzystwa był inicjatorem
odnowy figury św. Jana Nepomucena na jordanowskim rynku
przy udziale finansowym Powiatu
Suskiego. Dbając o miejsca pamięci Towarzystwo przyczyniło
się również do powstania obelisku
w miejscu kaźni ludności żydowskiej oraz nagrobka partyzanta
Armii Krajowej Wiesława Borowca.
W trakcie posiedzenia Komisja analizowała również działania
podejmowane przez Starostwo
na rzecz pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w latach ubiegłych, a także
zapoznała się z planami ubiegania
się o dofinansowanie inwestycji
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2007–2013.

Komisja Integracji	
Lokalnej i Rozwoju

kontynuując działania mające na celu zapoznanie się
z funkcjonowaniem organizacji
pozarządowych w powiecie wysłuchała informacji dotyczącej
działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, którą przedstawił Stanisław Bednarz,
Prezes Zarządu Towarzystwa. Organizacja powstała w 1978 roku,
a jej założycielem i wieloletnim
prezesem był do 2006 roku Józef
Kołodziej, zasłużony działacz społeczny w Jordanowie. Celami statutowymi Towarzystwa są: pielęgnowanie historycznych tradycji
miasta Jordanowa, gromadzenie
eksponatów i dokumentów związanych z historią miasta, organizowanie wystaw, ekspozycji,
seminariów związanych z ziemią
jordanowską, opieka nad miejscami pamięci narodowej, a także
promowanie miasta na zewnątrz.

Komisja Rewizyjna

rozpatrywała skargę na działalność dyrektora Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
Po wysłuchaniu strony wnoszącej
skargę oraz po analizie dokumentów sprawy Komisja uznała, że trzy
spośród pięciu zgłoszonych do rozpatrzenia problemów wykraczają
poza zakres jej kompetencji i nie
mogą być rozpatrywane. Komisja
również zdecydowała, że do pozostałych problemów wymienionych
w skardze odniesie się po zakończeniu kontroli, która na mocy
zarządzenia Starosty Suskiego została wszczęta w Zespole Szkół im.
W. Witosa przez Wydział Edukacji
i Zdrowia.
opracował WK

ZARZĄD
POWIATU
cd. ze str. 2

Podjął uchwałę w sprawie zmian
w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Powiatu Suskiego.
Postanowił wprowadzić do założeń
przyszłorocznego budżetu Zespołu
Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie kwotę 80 tys. zł
z przeznaczeniem na wymianę starego komina kotłowni.
Postanowił zabezpieczyć w budżecie Powiatu na rok 2008 środki
w wysokości 20 tys. zł. z przeznaczeniem na wdrożenie systemu
elektronicznego obiegu dokumentów. Docelowo przyjmuje się
kwotę zabezpieczenia w wysokości 50 tys. zł.
Przyjął harmonogram prac dotyczący nowelizacji Strategii Rozwoju Powiatu Suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków
trwałych będących w posiadaniu
Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra
Dańkowskiego w Jordanowie.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki ŻUK FSC Lublin
będącego w posiadaniu Domu
Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.
Negatywnie rozpatrzył wniosek
dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Suchej Beskidzkiej w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora w jednostce.
Zaproponował powrócenie do tematu w przyszłym roku szkolnym.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu dostawczego dla Domu
Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.
Zatwierdził Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2008.
Zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem Starostwa
do rozeznania problemu aktualizacji wyceny budynków i budowli stanowiących mienie Powiatu
Suskiego.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Suskiego
w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia i wartości jednego
punktu do określenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Krytej
Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
cd. na str. 4
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Podjął uchwałę w sprawie opinii odnośnie zaliczenia ul. Nieszczyńskiej w Suchej Beskidzkiej
do kategorii dróg gminnych.
W sprawie wniosku odnośnie
współfinansowania
remontu
drogi nr ewid. 7550 w Skawicy
zajął następujące stanowisko: ze
względu na ograniczone środki
finansowe Powiat nie jest w stanie dofinansowywać remontów
starodroży i innych gruntów, będących własnością Powiatu, ale
nie zajętych pod drogi powiatowe. W miarę posiadanych środków finansowych Powiat będzie
regulował stan prawny gruntów
i przekazywał Gminom działki zajęte pod drogi gminne.
Rozpatrując wniosek mieszkańców gminy Maków Podhalański
– ul. Głowackiego odnośnie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr K–1688 zdecydował,
że wnioski w sprawie ewentualnego współfinansowania zadań
związanych z budową chodników w ciągu dróg powiatowych
w 2008 roku będą rozpatrywane
w toku prac nad budżetem Powiatu, po otrzymaniu wniosków
wszystkich gmin.
Podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla dyrekcji Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na zakup aparatu USG,
wirówki laboratoryjnej oraz na
przejęcie rowerka rehabilitacyjnego 837 E.
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DBAMY O ŚRODOWISKO – A TY?
„Dbamy o środowisko – a Ty?” to tytuł projektu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Projekt składał się z kilku działań, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu suskiego.
Projekt
rozpoczął
się
w styczniu br. od ogłoszenia
konkursu plastycznego „Nie
spalaj plastików”, w którym
uczniowie szkół podstawowych
i przedszkoli wykonywali plakaty dotyczące szkodliwości
spalania plastików. Na konkurs
wpłynęło 578 prac z 11 przedszkoli i 25 szkół podstawowych.
Formą wpisowego było dostarczenie zużytych baterii, których
zebrano 739 kg.
Szkoły gimnazjalne brały udział w konkursie „Sekrety
sztuki”, gdzie uczestnicy musieli
wykazać się wiedzą w zakresie
historii sztuki i ochrony środowiska, obejmującą szkodliwy
wpływ spalania plastików na
zdrowie i środowisko oraz wykonać kompozycję przestrzenną z wykorzystaniem odpadów plastikowych. Podobnie
jak w poprzednim konkursie
uczestnicy zebrali zużyte baterie w ilości 43 kg.

Właściciele ogrodów przydomowych mogli wziąć udział
w konkursie „Na najpiękniejszy
ogród przydomowy, obejście
w gospodarstwie rolnym”, w którym zwracano m.in. uwagę na zagospodarowanie odpadów komunalnych, estetykę gospodarstw.
Pracownicy Wydziału Środowiska suskiego starostwa wspólnie z uczniami liceum w Zawoi,
strażnikami Społecznej Straży
Rybackiej przeprowadzili sprzątanie potoku Skawica, a wraz
z gimnazjalistami z Tarnawy Dolnej sprzątanie potoku Tarnawka.
Podczas sprzątania potoku Skawica zebrano 9 m³, a z potoku
Tarnawka – 14 m³ odpadów.
W szkołach podstawowych
pracownicy Wydziału Środowiska przeprowadzili także 20 tzw.
„Zielonych lekcji”, na temat szkodliwości spalania plastików, wypalania traw, zbiórki zużytych baterii, przeterminowanych leków,
zużytego sprzętu elektrycznego

Wyraził zgodę na objęcie pomocą
psychologiczną uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej przez prywatny
gabinet psychologiczny, w ramach posiadanych przez szkołę
środków finansowych.
Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań,
które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2007
roku.
Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
cd. na str. 5



i elektronicznego, oraz wyrobów
zawierających azbest. Podczas
lekcji najbardziej aktywni uczniowie otrzymali długopisy biodegradowalne wykonane ze zmodyfikowanej skrobi ziemniaczanej.
Przekazano także ulotki, plakaty
dotyczące omawianej tematyki.
Projekt połączono ze zbiórką zużytych baterii i przeterminowanych leków. Od rozpoczęcia projektu do pojemników
ustawionych w urzędach gmin
(w Makowie Podhalańskim w budynku poczty) oraz Starostwie
trafiło 137 kg zużytych baterii.
Natomiast do pojemników ustawionych w aptekach w Suchej
Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim i Jordanowie mieszkańcy
wrzucili 153 kg przeterminowanych lekarstw. Zbiórka zużytych
baterii i przeterminowanych leków jest cały czas prowadzona
pomimo zakończenia pozostałych etapów projektu.
MM
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POWIATU

W CIENIU JODEŁ I ŚWIERKÓW
25 października w Bibliotece Suskiej im. dra Michała
Żmigrodzkiego odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Regionalnej „W cieniu jodeł i świerków”.
W konkursie wzięło udział
18 uczniów szkół z terenu powiatu suskiego, w tym 6 uczniów
szkół podstawowych, 9 gimnazjalistów i 3 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych. Występy
młodych recytatorów oceniało
jury w składzie: Wojciech Gach,
instruktor Miejskiego Ośrodka
Kultury–Zamek w Suchej Beskidzkiej – przewodniczący jury,
Małgorzata Kurek, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Suchej
Beskidzkiej, Monika Banaś, polonistka, bibliotekarz Biblioteki Suskiej i Iwona Jasińska, kierownik
Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteki Suskiej.
Jury oceniając recytację
kierowało się następującymi
kryteriami: dobór repertuaru

Gimnazja:

cd. ze str. 4

I miejsce ex aequo – Aneta
Syc (Gimnazjum w Bystrej)
Bartłomiej Marek (Gimnazjum w Skawicy)
II miejsce – Aleksandra Kołodziej (Gimnazjum w Jordanowie)
III miejsce – Elżbieta Makoś
(Gimnazjum w Zawoi Wilcznej)
wyróżnienie – Mikołaj Duś
(Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej)
wyróżnienie – Katarzyna Kot
(Gimnazjum w Lachowicach)

do możliwości głosowych, nawiązanie do regionu, dykcja,
intonacja, kultura słowa oraz
ogólny wyraz artystyczny. Poniżej podajemy listę laureatów
konkursu:

Szkoły Podstawowe:

Szkoły
Ponadgimnazjalne:

I miejsce – Aleksandra Jurzak (SP nr 2 w Suchej Beskidzkiej)
II miejsce – Laura Mazur (SP
nr 8 w Zawoi Mosorne)
III miejsce – Daria Dyrda (SP
nr 2 w Makowie Podhalańskim)
wyróżnienie – Katarzyna
Sarlej (SP nr 2 w Suchej Beskidzkiej)

I miejsce ex aequo – Anna
Pituła (ZSO w Suchej Beskidzkiej)
Małgorzata Rychlik (ZS im.
H. Kołłątaja w Jordanowie)
wyróżnienie – Kinga Słapa
(ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim)
KŁ, ML

STRAŻ POŻARNA
APELUJE

Zapoznał się z treścią protokołów
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
oraz Łętowni.
Postanowił wystąpić z wnioskiem
do Caritasu o pokrycie w 2008
roku w całości kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Zembrzycach, nie objętych dofinansowaniem z PFRON –u.
Wyraził zgodę na nieodpłatne
udostępnienie, w dniu 24.11.2007
roku basenu celem przeprowadzenia na szczeblu wojewódzkim
zawodów dla dzieci w wieku 10,
11 lat odbywających się w ramach
ogólnopolskiej imprezy „Pływacka Sobota”.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup lasera
Terapus 2 przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Przyjął sprawozdanie z realizacji
planu gospodarki odpadami miasta Jordanów.

lub zaczadzenia. Zaczadzenie może być również spowodowane tym, że
w okresie zimowym większość osób uszczelnia otwory okienne i drzwiowe
przed zimnem. Ogranicza się przez to wymianę powietrza, a tym samym
nie dostarcza się wystarczających ilości tlenu do budynku. Prowadzi to do
niepełnego spalania paliwa w urządzeniach grzewczych, a produktem takiego spalania jest tlenek węgla potocznie zwany czadem, który emitowany
jest do pomieszczeń wskutek braku odpowiedniej wentylacji.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie elementarnych zasad
bezpieczeństwa pożarowego podczas eksploatacji urządzeń grzewczych,
przewodów kominowych, których to zły stan techniczny, niewłaściwe
podłączenie przewodów lub nie usuwanie z nich zanieczyszczeń staje się
przyczyną większości pożarów, przypominamy w tym miejscu o obowiązku
dokonania przez mistrza kominiarskiego rocznej kontroli ich stanu technicznego. Stosowanie różnego rodzaju grzejników, dogrzewających pomieszczenia, które to pozostawione bez dozoru w bliskiej odległości od materiałów palnych, wyposażenia mieszkań, materiałów łatwopalnych mogą
doprowadzić do powstania pożaru. Do częstych przyczyn powstania pożaru zaliczyć należy również zwarcie w instalacji elektrycznej, spowodowane
przeciążeniem w wyniku podłączenia dodatkowych urządzeń grzewczych.
Pragniemy również przypomnieć, iż w celu uniknięcia pożaru w wyniku
wypadnięcia żaru z paleniska pieca – kominka należy zapewnić niepalne
podłoże pod drzwiczkami piecowymi np. blacha, płytki ceramiczne.
Wyposażając obiekty w kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym należy pamiętać o spełnieniu wymagań budowlanych, podłączeniu ich do samodzielnego przewodu
dymowego, zapewnieniu właściwej wentylacji pomieszczenia w zależności
od mocy cieplnej kominka.
Pamiętaj! Twoje życie, również życie Twoich najbliższych, może
zależeć od tego, czy z należytą powagą potraktujesz nasze słowa!

Mając na uwadze występowanie coraz niższych temperatur, zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców tut. powiatu o zachowanie szczególnej rozwagi
podczas korzystania z urządzeń grzewczych. Występowanie bardzo niskich temperatur skutkuje większą
liczbą pożarów obiektów mieszkalnych spowodowanych
przez dogrzewanie obiektów.
W poprzednim sezonie grzewczym na terenie powiatu suskiego doszło do 16 pożarów budynków mieszkalnych. Wielu z tych pożarów można
było uniknąć, gdyby systemy grzewcze były prawidłowo eksploatowane.
Do ogrzewania budynków wykorzystuje się głównie piece lub kotły
opalane paliwem stałym, ciekłym gazowym lub kominki, jak to ma miejsce w przypadku domków letniskowych, a jako urządzenia dogrzewające
pomieszczenia stosowane są różnego rodzaju piecyki gazowe, elektryczne, olejowe itp. Stwarzają one zagrożenia, które uwarunkowane są stanem
technicznym i prawidłową obsługą całego systemu grzewczego.
Zagrożenia mogą zaistnieć w różnych miejscach budynku, w piwnicach lub w pomieszczeniach użytkowych, w których najczęściej znajdują
się kotłownie, gdzie w piecach lub kotłach odbywa się proces spalania
paliw. Przez wyższe kondygnacje, poddasze i dach przebiegają przewody
dymowe lub spalinowe, a także wentylacyjne, zakończone kominami, które
odprowadzają produkty spalania i napowietrzają obiekt. Wynika z tego, że
zagrożenie pożarowe może zaistnieć od piwnicy po dach.
Wystarczy jakieś niedopatrzenie, nienajlepszy stan techniczny systemów wentylacyjnych, dymowo-spalinowych czy też urządzeń grzewczych
albo nieszczęśliwy zbieg okoliczności i może dojść do wybuchu, pożaru

bryg. inż. Piotr Harańczyk
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
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JORDANOWSKI KONCERT CHÓRU „BEL CANTO”
3 listopada w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa odbył się koncert poświęcony pamięci Karola Szymanowskiego, w tym roku bowiem obchodzimy 125 rocznicę urodzin oraz
70 rocznicę śmierci kompozytora. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Kulturalne Chór „Bel Canto”, Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja oraz Urząd Miasta Jordanowa.
Podczas koncertu chór „Bel
Canto” wykonał kompozycje
chóralne a’cappella Karola Szymanowskiego – „Pieśni Kurpiowskie” oraz „Pieśni Żołnierskie”,
skomponowane bądź opracowane przez kompozytora.
Na fortepianie towarzyszyła
chórowi Katarzyna Miśkiewicz
(uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej). W czasie koncertu
słuchacze mogli również wysłuchać wierszy autorstwa Wandy
Chotomskiej z książki „Muzyka
Pana Szymanowskiego”. Wiersze
recytowali m.in. uczniowie Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja:
Aneta Gierat, Anita Bogacz, Marta Piwowarczyk. Przygotowani
zostali przez panią Magdalenę
Stankiewicz.
Słuchacze gromkimi brawami nagrodzili recytację najmłodszego wykonawcy, którym był
uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej – Marcin Stankiewicz. Marcin
recytował wiersz pt. „Rozmowa”.
Pięknie zaprezentowała się również Monika Sobinek, która na
flecie wykonała dwie kompozycje Karola Szymanowskiego
z cyklu „Rymy dziecięce” op. 49

z towarzyszeniem fortepianu,
oraz dwie solistki: Katarzyna
Miśkowiec i Iwona Bochnak,
które zaśpiewały pieśni solowe
na głos z fortepianem. Całość
koncertu prowadziła Magdalena
Stankiewicz, a stronę muzyczną
przygotowała Ksenia Miśkiewicz. Publiczność bardzo ciepło
przyjęła nasze prezentacje, nagradzając wykonawców gromkimi brawami.

Koncert był podsumowaniem programu „Karol Szymanowski – kompozytor, który
pokochał Tatry”, realizowanego
przez chór „Bel Canto” w ramach programu operacyjnego
„Rozwój Inicjatyw Lokalnych”
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach jego realizacji chór
był na warsztatach wokalnych
w Zakopanem, gdzie pracował

nad utworami Karola Szymanowskiego, jak również zwiedził
Willę „Atma”, gdzie kompozytor
spędził ostatnie lata życia.
Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji koncertu
Panu Dyrektorowi Rafałowi Rapaczowi oraz Panu Burmistrzowi
Kazimierzowi Hajdzie za pomoc
w realizacji programu.
Chór „Bel Canto” zaprasza
wszystkich chętnych do uczestnictwa w zespole, a słuchaczy na
nasze koncerty.
Z pozdrowieniami:
Ksenia Miśkiewicz

POWIATOWE DYKTANDO ORTOGRAFICZNE
19 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Suchej Beskidzkiej odbyło się VI Powiatowe Dyktando Ortograficzne, organizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Stryszawie przy współudziale Starostwa Powiatowego.
Do konkursu przystąpiło
41 uczniów
reprezentujących
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w powiecie suskim. Teksty dyktanda
przygotowała dr Ewa Biłas-Pleszak z Instytutu Języka Polskiego

Uczniowie
rywalizowali
w dwóch kategoriach: dziecięcej (szkoły podstawowe –
26 uczestników) i młodzieżowej
(szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – 15 uczestników).
W pierwszej z nich najlepsza
okazała się Patrycja Przybyś
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łętowni. Drugie miejsce
zajął Bartosz Wnuk (Szkoła Podstawowa w Jordanowie), a trzecie – Monika Lipka (Szkoła Pod-

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stała ona także na czele
jury, którego skład uzupełnili: dr
Magdalena Olejniczak (Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej) i Mariusz Pleszak (Uniwersytet Śląski).



stawowa nr 2 w Sidzinie). Wśród
starszych uczniów pierwsze
miejsce przypadło w udziale
Renacie Krawczyk (kl. IIId Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej).
Małgorzata Salawa (kl. Ic Gimnazjum w Jordanowie) zajęła
drugą lokatę, a Mariusz Pacyga
(kl. IIIa Zespołu Szkół - Gimnazjum w Skawicy) – trzecią.
ML
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ŚWIĘTO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
10 listopada Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej obchodziło święto szkoły. Uroczystość, w której udział wzięli m. in. dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Jan Zadora, Starosta Suski Andrzej Pająk i Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Tadeusz Gancarz, rozpoczęła się Mszą Świętą , celebrowaną przez ks. M. Gawora w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Suchej Beskidzkiej.
Wśród
zgromadzonych
w sali rycerskiej zamku suskiego
nie zabrakło emerytowanych
nauczycieli, a także przedstawicieli Delegatury Kuratorium
Oświaty w Wadowicach, Komendy Powiatowej Policji i Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej.
Święto szkoły to okazja
do zaprezentowania talentów wokalnych, muzycznych
i aktorskich. Zgromadzeni w
wyjątkowej atmosferze sali rycerskiej obejrzeli liryczny spektakl, pt. ,,Nauczyciele Mądrości
i Patriotyzmu – Ludzie wielcy”,
wyreżyserowany przez nauczycielki liceum: mgr I. Korzec, mgr
A. Szczerbę i mgr A. Wartę, dla

POWIAT SUSKI
NA TARGACH
POZNAŃSKICH
24-27 października w Poznaniu odbyła się osiemnasta
edycja międzynarodowych targów turystycznych Tour
Salon 2008. Tour Salon to największa imprezy targowa
branży turystycznej w Polsce, tym razem wzięło w nim
udział niemal ośmiuset wystawców z kraju i zagranicy,
a hale wystawowe odwiedziło prawie 25 tys. osób.
Podczas tegorocznych targów nie zabrakło oczywiście
stoiska Powiatu Suskiego, wchodzącego w skład wspólnej prezentacji Małopolski. Na stoisku
można było otrzymać materiały
promocyjne, przygotowane na
tą okazję przez Starostwo Powiatowe, a także przekazane przez
gminy z terenu powiatu, Mało-

polskie Stowarzyszenie Promocji
Agroturystyki „Podbabiogórze”
i Babiogórski Park Narodowy.
Udzielano także oczywiście informacji na temat bazy noclegowej i turystyczno-rekreacyjnej
infrastruktury Podbabiogórza,
oraz atrakcji kulturowych i przyrodniczych regionu.
ML



którego tłem stały się: migające
światło kominka, występ chóru,
pianistów i zespołu muzycznego z Liceum.
Program uroczystości odwoływał się do sentymentalnych wspomnień o patronce
szkoły Marii Skłodowskiej–Curie
i wspomnień o nauczycielach,
którzy tworzyli historię Liceum,
a którzy na zawsze pozostaną
w pamięci absolwentów szkoły
i społeczności Suchej Beskidzkiej. Liryczny program obudził
wspomnienia także o nauczycielach patriotyzmu, którzy
ponieśli ofiarę z własnego życia
w imię idei niepodległościowej.
Okazją do tej patriotycznej refleksji było zbliżające się święto
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zgromadzeni
wysłuchali
również krótkich przemówień
okolicznościowych, wygłoszonych przez dyrektora liceum
J. Zadorę i Starostę Suskiego
A. Pająka oraz starszego wizytatora delegatury Kuratorium
Oświaty w Wadowicach Janinę
Turek.
WK
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NA BIEŻNI I POD KOSZEM
Trwa rywalizacja w ramach współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół powiatu suskiego. W ostatnim okresie
rozegrano zawody w mini-koszykówce chłopców i dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych. Gimnazjaliści walczyli natomiast na stadionie MKKS „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej w Indywidualnej Lidze
Lekkoatletycznej. Poniżej podajemy wyniki poszczególnych zawodów:

Gimnazjada Młodzieży Szkolnej
Indywidualna Liga LA
		
1.
2.
3.
		
1.
2.
3.
		
1.
2.
3.
		
1.
2.
3.
		
1.
2.
3.
		
1.
2.
3.
		
1.
2.
3.
		

DZIEWCZĘTA
bieg na 100 m:
Edyta Zawora (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
Anna Biłka (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
Joanna Stróżak (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
bieg na 300 m:
Magdalena Matuszyk (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
Patrycja Szczęch (Gimnazjum Budzów)			
Barbara Kania (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
bieg na 600 m:
Patrycja Knapczyk (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
Karolina Kachnic (Gimnazjum Budzów)			
Izabela Pietrzak (Gimnazjum Jordanów)		
skok w dal
Joanna Stróżak (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
Edyta Zawora (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
Joanna Woźniak (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
pchnięcie kulą 3 kg
Klaudia Kaczor (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
Joanna Woźniak (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
Kinga Kowaliczek (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
rzut oszczepem 600 g
Sabina Szwed (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
Justyna Sumera (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)
Violetta Pieczara (Gimnazjum Budzów)			
sztafeta 4 x 100 m
Gimnazjum Sucha Beskidzka			
Gimnazjum nr 1 Stryszawa			
Gimnazjum Budzów			

CHŁOPCY
bieg na 100 m:
1. Dawid Biłka (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
2. Tomasz Leśniakiewicz (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
3. Damian Włodarski (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)
		 bieg na 300 m:
1. Dawid Biłka (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
2. Przemysław Wójcik (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
3. Konrad Trzop (Gimnazjum Stryszawa)			
		 Damian Włodarski (Gimnazjum Stryszawa)		
		 bieg na 1000 m
1. Wojciech Grzęda (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)
2. Michal Kołata (Gimnazjum Zembrzyce)			
3. Bartłomiej Kłapyta (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)
		 skok w dal
1. Marcin Żegleń (Gimnazjum Naprawa)			
2. Piotr Pietrusa (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)		
3. Maciej Nawara (Gimnazjum Sucha Beskidzka)
		 pchnięcie kulą 4 kg:
1. Krystian Mentel (Gimnazjum nr 1 Stryszawa)
2. Artur Kachnic (Gimnazjum Budzów)			
3. Przemysław Burliga (Gimnazjum Budzów)		
		 rzut oszczepem 600 g:
1. Artur Kachnic (Gimnazjum Budzów)			
2. Bartosz Łuczak (Gimnazjum Zembrzyce)		
3. Piotr Prymula (Gimnazjum Budzów)			
		 sztafeta 4 x 100 m:
1. Gimnazjum nr 1 Stryszawa			
2. Gimnazjum Sucha Beskidzka			

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Mini-koszykówka dziewcząt
		 Eliminacje – grupa I:
		 SP1 Sucha B. - SP Zembrzyce		
		 SP Zembrzyce - SP2 Stryszawa		
		 SP2 Stryszawa - SP1 Sucha B.		

14,00
14,10		
14,23

13 : 21 (7 : 12)
21 : 14 (8 : 10)
22 : 12 (10 : 3)

		 Eliminacje – grupa II:

48,88
48,98
51,34

		
		
		
		
		
		

1.45,87
1.50,87
1.53,69

SP Skawica - SP Toporzysko		
SP Białka - SP Bystra		
SP Toporzysko - SP Bystra		
SP Skawica - SP Białka		
SP Toporzysko - SP Białka		
SP Bystra - SP Skawica		

13 : 14 (8 : 6)
5 : 7 (2 : 5)
16 : 14 (6 : 8)
12 : 11 (6 : 5)
11 : 9 (2 : 9)
10 : 12 (4 : 6)

		 Półfinały:

4,26
4,06
4,00

		 SP Zembrzyce - SP Skawica		
		 SP Toporzysko - SP2 Stryszawa		

9,89
9,15
8,55

		 SP Skawica - SP2 Stryszawa		

12 : 6 (5 : 2)
42 : 10 (22 : 8)

		 O III miejsce:
20 : 18 (8 : 14)

		 Finał:
		 SP Zembrzyce - SP Toporzysko		

22,44
22,35
20,55

14 : 26 (6 : 9)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Mini-koszykówka chłopców

57,89
59,54
63,99

		 Eliminacje – grupa I:
		 SP2 Stryszawa - SP1 Sucha B.		
		 SP1 Sucha B. - SP Zembrzyce		
		 SP2 Stryszawa - SP Zembrzyce		

12,12
12,39
12,52

11 : 20 (2 : 9)
27 : 13 (13 : 6)
29 : 11 (13 : 2)

		 Eliminacje – grupa II:
		
		
		
		
		
		

40,50
41,74
42,09
42,09

SP Białka - SP Bystra		
SP Skawica - SP Jordanów		
SP Bystra - SP Jordanów		
SP Białka - SP Skawica		
SP Bystra - SP Skawica		
SP Jordanów - SP Białka		

14 : 8 (6 : 4)
7 : 8 (2 : 2)
4 : 15 (6 : 4)
10 : 9 (6 : 3)
7 : 12 (3 : 4)
10 : 8 (8 : 2)

		 Półfinały:

2.52,20
2.54,24
2.58,31

		 SP1 Sucha B. - SP Białka		
		 SP Jordanów - SP2 Stryszawa		

5,18
4,84
4,78

		 O III miejsce:

12,82
12,75
12,25

		 SP Zembrzyce - SP Toporzysko		

		 SP Skawica - SP2 Stryszawa		

21 : 18 (8 : 10)
16 : 6 (8 : 4)
20 : 18 (8 : 14)

		 Finał:
14 : 26 (6 : 9)
ML

B iuletyn

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

38,00
31,10
29,25

Redaguje zespół: Marcin Leśniakiewicz (redaktor naczelny), Witold Korzec
Współpraca: wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego

51,04
51,41

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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