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XIII SESJA RADY
POWIATU SUSKIEGO
11 grudnia odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Suskiego. Jednym z punktów porządku obrad było wręczenie medali „Pro Memoria”, które są przyznawane celem
uhonorowania uczestników walk na wszystkich frontach
oraz osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych
w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej
zakończeniu.
przedłużenie ważności certyfikatu szkoły promującej bezpieczeństwo, przyznany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji dla Gimnazjum w Budzowie.
Wyrożnienie odebrała Małgorzata Kania, dyrektor Gimnazjum.
W dalszej części obrad z inicjatywy klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość” powołano komisję
doraźną ds. koordynacji transportu
publicznego na terenie powiatu
suskiego. Zadaniem tej komisji jest
opracowanie spójnego planu koordynacji komunikacji publicznej
i zapewnienie mieszkańcom możliwości dojazdu do poszczególnych
miejscowości, a następnie przedstawienie Radzie stanowiska w tej
sprawie. Do pracy w komisji powołano radnych: Arkadiusza Kucię,
który został jej przewodniczącym,
Zbigniewa Koleckiego, który objął
funkcję wiceprzewodniczącego
oraz Andrzeja Kwaśnego.

Na zdjęciu od lewej: St. Pudo - Wójt Gminy Jordanów, A. Bryndza, T. Hołowacz, A. Pająk
– Starosta Suski, St. Budnik, J. Kociołek

Podczas sesji Rada zdecydowała o odwołaniu z funkcji Sekretarza Powiatu Andrzeja Krzysia
w związku ze złożeniem przez
niego rezygnacji, a także powierzyła radnej Alinie Kuś funkcję
Wiceprzewodniczącej Komisji Integracji Lokalnej i Rozwoju.
W trakcie obrad		
podjęto również
uchwały w sprawach:
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na 2007 r.,
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Suskiego na 2008 r.,
skargi na działalność Dyrektora
Zespołu Szkół im. Wincentego
Witosa w Suchej Beskidzkiej,
ustalenia wysokości opłat po-

bieranych za usunięcie pojazdu
z drogi oraz za parkowanie na
wyznaczonym parkingu strzeżonym,
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu do określenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników zatrudnionych
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi.
Osoby zainteresowane szczegółowym przebiegiem sesji mogą
skorzystać z protokołu, który będzie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu pod adresem
www.powiatsuski.pl, zakładka
Uchwały.
WK

Niech ta mała Boża Dziecina,
która nawiedziła nas w tą grudniową noc,
pozostanie z nami przez cały 2008 rok.
Niech sprawi, że będzie on pogodny, radosny
i szczęśliwy dla każdego mieszkańca powiatu suskiego.
Z całego serca wszystkim mieszkańcom powiatu
takiego roku 2008 życzy

Georges de La Tour

Na początku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Gancarz odczytał decyzję
Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz uzasadnieniem i udekorował ww. odznaczeniem
Tadeusza Hołowacza, Prezesa
Beskidzkiego
Stowarzyszenia
Kombatantów i Osób Represjonowanych, który następnie wręczył kolejne odznaczenia: Andrzejowi Bryndzy, uczestnikowi
walk o wolność Polski podczas
II wojny światowej oraz osobom
zaangażowanym w utrwalanie
pamięci o uczestnikach tych
walk: Andrzejowi Pająkowi – Staroście Suskiemu, Stanisławowi
Pudo – Wójtowi Gminy Jordanów, Stanisławowi Budnikowi
oraz Januszowi Kociołkowi.
Z kolei Komendant Powiatowy Policji Zbigniew Maryon wręczył dokument potwierdzający

Andrzej Pająk
Starosta Suski
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ZARZĄD
POWIATU
Wyraził zgodę na zwiększenie
o ½ etatu limitu zatrudnienia kadry pedagogicznej realizującej
zadania z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka
w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Makowie
Podhalańskim.
Podjął uchwałę w sprawie zmian
w Budżecie i w Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8
w budynku Nr 8B przy ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie zmian
w Budżecie i w Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu
Suskiego na rok 2008.
Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu
Drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji
publicznej.
Podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych
z budżetu Powiatu Suskiego na
usuwanie szkód powodziowych
z 7 i 8 września 2007 roku na
drodze powiatowej Nr K 1677
Zubrzyca–Sidzina–Bystra–Łętownia od km 5+200 do km 5+600
w miejscowości Sidzina.
Udzielił Kierownikowi Referatu
Drogownictwa Panu Adamowi
Myszy pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, w zakresie wykonywania zadań związanych z zarządzaniem
drogami powiatowymi.
Przyjął do wiadomości informację, że do realizacji w 2008 roku
zostaną zgłoszone osuwiska
Nr 1, 2 i 3 zlokalizowane przy drodze Osielec–Łętownia w miejscowości Osielec.
Z uwagi na brak podstaw prawnych negatywnie rozpatrzył
wniosek Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Suchej Beskidzkiej odnośnie zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2008 rok środków
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej
związku.
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ZŁOTE WYRÓŻNIENIE DLA SSM
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Rok 2007 jest czwartym rokiem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Suchej Beskidzkiej, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Suski. Dopiero
czwartym… a schronisko zostało już trzykrotnie nagrodzone. W 2005 i 2006 otrzymało
ono za swoją działalność brązowe wyróżnienia. Rok bieżący stał się przełomowym.
Schronisko otrzymało najwyższe z możliwych, prestiżowe złote wyróżnienie, przyznane w 47. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W dniu 24 listopada br. na
Sali Rycerskiej Zamku Suskiego,
którego gościnnych progów
użyczył Burmistrz Miasta Pan Stanisław Lichosyt, wręczono złote,
srebrne oraz brązowe wyróżnienia. Na zamku gościli: Zarząd
Główny PTSM, Główna Komisja
Rewizyjna PTSM, Przedstawiciel
Kuratorium Oświaty w Krakowie,
Przewodniczący Rady Powiatu
Suskiego, Starosta Suski, Zarząd
Powiatu, Kanclerz Wyższej Szkoły
Turystyki i Ekologii oraz Dyrektorzy i Kierownicy najlepszych, wyróżnionych schronisk. Wyróżnienia wręczali: Wiceprezes ZG PTSM
Waldemar Domarańczyk z Poznania i Jan Barut z Krosna, Przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji
Oceniającej Schroniska – Maria
Łazarz z Poznania oraz Starosta
Suski Andrzej Pająk.
Prezes ZG PTSM Henryk
Gołębiewski, przesłał na ręce
Starosty Suskiego i Kierownika
Schroniska Iwony Krupiak listy
gratulacyjne, w których ubolewał
również, że w związku z obowiązkami poselskimi nie będzie mógł
uczestniczyć w podsumowaniu.
Uroczystość uświetniły koncerty fortepianowe uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej Agnieszki Czaickiej oraz siedmioletniej Milenki
Nowak z Suchej Beskidzkiej.
Jak widać, warunki lokalowe,
wyposażenie schroniska, zaangażowanie pracowników jak i cała
jego organizacja zostały docenione przez Komisję powołaną
przez ZG PTSM do oceny schronisk biorących udział we współzawodnictwie. Dla Komisji istotne
jest też: podejmowanie działań

wychowawczych, zapewnienie
turystom właściwej informacji
krajoznawczo-turystycznej, organizacja rajdów, dbałość o estetykę
wnętrz, zapewnienie wysokiej jakości usług noclegowych, w tym
czystość, pomoc w organizacji
wyżywienia a także wykorzystanie miejsc noclegowych. Warto
wspomnieć, że schroniska, które
mają mniejsze niż 25% obłożenia
miejsc, nie mogą brać udziału we
współzawodnictwie.
Tegoroczna
uroczystość
połączona została z seminarium
szkoleniowym zorganizowanym
dla prawie 50 dyrektorów i kierowników najlepszych schronisk,
wyłonionych spośród ok. 300
funkcjonujących w kraju.
Złote wyróżnienie dla SSM
w Suchej Beskidzkiej jest niezaprzeczalnym wyróżnieniem dla
Powiatu. Również to, iż ZG PTSM
zgodził się, by uroczystość miała miejsce w naszym powiecie
uznajemy za podwójne wyróżnie-

nie, tym bardziej, że uczestnikami
były osoby związane z turystyką,
a będące przedstawicielami prawie wszystkich województw, od
zachodniopomorskiego, mazowieckiego aż po podkarpackie.
Wiele z tych osób pierwszy raz
gościło na Podbabiogórzu, a co
najważniejsze zachwyciło się nim
i zamierza tu wracać, a także promować powiat suski w swoich
regionach.
Przy organizacji pełnych
wrażeń dni niezwykle pomocni
byli: WSTiE (która zorganizowała ciekawą konferencję z branży
turystycznej), Dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych z Suchej
Beskidzkiej wraz ze swoimi podopiecznymi, bez pomocy których
profesjonalna organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby
możliwa, a także firma Oknoplast
TMT Wadowice, która była sponsorem nagród.

Na zdjęciu od prawej: Jan Barut i Waldemar Domarańczyk – Wiceprezesi ZG PTSM,
Iwona Krupiak – Kierownik SSM w Suchej Beskidzkiej oraz Maria Łazarz
– Przewodnicząca Ogólnopolskiej Komisji Oceniającej Schroniska.

cd. na str. 3
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Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU
Komisja Rewizyjna

zapoznała się z wynikami kontroli przeprowadzonej w Zespole
Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w związku ze skargą jednego z nauczycieli na działalność
dyrektora szkoły. Sprawozdanie
pokontrolne przedstawiała Agata
Spyrka – Naczelnik Wydziału Edukacji
i Zdrowia, która poinformowała o zakresie wykonanych czynności sprawdzających oraz o rezultatach kontroli.
Po wnikliwym przeanalizowaniu
wszystkich problemów wskazanych
w treści skargi oraz uwzględniając
wyniki kontroli, Komisja postanowiła
uznać skargę częściowo za zasadną
stwierdzając jednocześnie, że wykazane uchybienia miały charakter
administracyjny, a strona wnosząca
skargę nie odniosła z tego powodu
negatywnych skutków finansowych.

Komisja Drogownictwa,
Rolnictwa i Porządku
Publicznego

omawiała sprawy związane
z poprawą bezpieczeństwa oraz
planowanymi inwestycjami na
drogach krajowych i wojewódzkich, przebiegających przez powiat
suski. W posiedzeniu udział wzięli
m.in.: Anna Raszczyk, reprezentująca Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Antoni
Sałaciak, przedstawiciel Zarządu
Dróg Wojewódzkich, którzy przedstawili sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych
na poszczególnych odcinkach
dróg, jak również poinformowali
o planach na kolejne lata. W trakcie
dyskusji członkowie Komisji szczególną uwagę zwrócili na problem
zwiększenia bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 28
z drogą wojewódzką Nr 987 w pobliżu przejazdu kolejowego w Białce oraz usytuowania przejścia dla
pieszych w centrum Budzowa.
A. Raszczyk uwarunkowała podjęcie ewentualnych działań zmierzających do wykonania przebudowy
skrzyżowania od przyznania na ten
cel środków z budżetu państwa.
W sprawie wyznaczenia lokalizacji
przejścia dla pieszych w Budzowie
postanowiono prowadzić dalsze
konsultacje.
Podczas posiedzenia Komisja
zaopiniowała również pozytywnie
projekty uchwał w sprawie ustale-

nia wysokości opłat pobieranych
za usunięcie pojazdu z drogi oraz
za parkowanie na wyznaczonym
parkingu strzeżonym oraz w sprawie powołania komisji doraźnej ds.
koordynacji transportu publicznego na terenie powiatu suskiego.

rzeczowych i na wynagrodzenia
w Powiatowym Urzędzie Pracy.

ZARZĄD
POWIATU
cd. ze str. 2

Komisja
Planowania Finansów
i Administracji

omawiała a następnie pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał Rady Powiatu w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na rok 2007 oraz w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu do
określenia stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników
zatrudnionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi.

Komisja Integracji	
Lokalnej i Rozwoju

zapoznała się z działalnością Powiatowej Rady Spółdzielni
Uczniowskich w Suchej Beskidzkiej. Spotkanie założycielskie organizacji miało miejsce 30 marca
2000 r. i miało ścisły związek z powstaniem powiatów jako struktur
samorządowych. Pomysłodawcą
oraz jednym z założycieli organizacji była Zofia Szczesiak, która
obecnie pełni funkcję sekretarza
Rady i instruktora powiatowego
spółdzielni uczniowskich. Przewodniczącym Rady został wybrany Wit Mateusz Sarlej – dyrektor
Gimnazjum nr 2 w Lachowicach,
a jego zastępcą Kazimierz Czaicki – nauczyciel ZS im. W. Goetla.
Celem działalności Powiatowej
Rady Spółdzielni Uczniowskich
jest upowszechnianie i rozwijanie
idei spółdzielczości w placówkach
oświatowych powiatu suskiego.
Obecnie zapewnia pomoc i udziela instruktażu dla 55 spółdzielni
uczniowskich działających w szkołach podstawowych i gimnazjach,
3 w szkołach ponadgimnazjalnych
i jednej w placówce oświatowej.
Od początku działalności Powiatowej Radzie Spółdzielni Uczniowskich przyświecała idea założycieli
pierwszej spółdzielni uczniowskiej z początku XX w., która „Ma
Uczyć, Wychowywać i Opiekować” – a tym samym stwarzać
ludzki wymiar procesu zarabiania,
tworzenia kapitału i jego podziału.
Współpraca i kontakt sklepików
szkolnych z Powiatową Radą Spółdzielni Uczniowskich pozwala
spółdzielniom uczniowskim być
traktowanym jako instytucje wychowawcze i opiekuńcze, a nie
ściśle handlowe, dzięki czemu nie
muszą płacić podatku od swej
handlowej działalności.
W trakcie posiedzenia Komisja analizowała również projekt
budżetu Powiatu Suskiego na rok
2008 pod kątem m.in.: dochodów
i wydatków, wielkości subwencji,
wskaźników zadłużenia i prognozy spłaty długu oraz nakładów

Komisja Zdrowia
i Spraw Społecznych

zaprosiła na posiedzenie
przedstawicieli aptek z terenu Suchej Beskidzkiej w celu ustalenia
harmonogramu dyżurów całodobowych na rok 2008. Pomimo pewnych rozbieżności udało się dojść
do porozumienia i przyjąć harmonogram.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również kierownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych działających w podobnym obszarze,
którzy wskazywali na najpilniejsze
potrzeby związane z ich działalnością na najbliższe lata. W podsumowaniu dyskusji na powyższy temat
Komisja uznała, że należy podejmować starania zmierzające do
utworzenia kolejnych Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Domów Środowiskowych jak również Ośrodka
Wczesnej Interwencji.
Kolejnym tematem posiedzenia było zapoznanie się z sytuacją
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w świetle nowych
kontraktów na rok 2008, którą to
sprawę omówił dyrektor szpitala
Marek Haber. W trakcie posiedzenia Komisja rozpatrywała również
wnioski dyrekcji ZOZ-u o przedłużenie poręczenia kredytu bankowego
na rok 2008, a także dofinansowania
przez Powiat inwestycji w zakresie
ochrony przeciwpożarowej budynków szpitala. M. Haber przedstawił
również informację na temat realizacji programu edukacyjnego „Profilaktyka raka sutka”.
opracował WK

Wyraził zgodę na przedłużenie na
okres 42 miesięcy abonamentu
na korzystanie z oprogramowania prawniczego „ SIP Lex”.
Postanowił przeznaczyć kwotę
300 zł ze środków Wydziału Promocji na ufundowanie nagród dla
finalistów Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Nienazwane
uczucia, spotkanie na przestrzeni
światów”.
Pozytywnie rozpatrzył wniosek
dyrektora Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Makowie Podhalańskim odnośnie przekazania oryginalnej Kroniki z 1. poł.
XVIII w. do Muzeum Miejskiego
Suchej Beskidzkiej.
Wyraził zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej
dróg na obszarze scalania gruntów w miejscowości Łętownia
z pominięciem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przyjmuje się, że wartość
zamówienia nie przekroczy kwoty 14 tys. EURO netto.
Pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Suskiego
w sprawie:
1. powołania komisji doraźnej
ds. koordynacji transportu publicznego na terenie powiatu
suskiego,
2. ustalenia składu osobowego
komisji doraźnej ds. koordynacji transportu publicznego
na terenie powiatu suskiego,
3. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu do określenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników zatrudnionych
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi Wełcza.
Postanowił przeznaczyć ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 23 tys. zł
na unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest oraz 772 zł
na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest dla Zgromadzenia Sióstr
Felicjanek w Zawoi.
Postanowił rozpocząć procedurę
zlecenia wykonania dokumentacji o dofinansowanie programu
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy
jakości powietrza w obrębie sieci
Natura 2000 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Ekofunduszu.
cd. na str. 4
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Wyraził zgodę na rozpoczęcie
procedury zmierzającej do sprzedaży części działki ew. Nr 3668/8
położonej w Jordanowie przy ul.
Banacha 1 na rzecz właścicieli
nieruchomości sąsiedniej.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu
osobowego przystosowanego
do przewozu towarów dla Domu
Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 14 m²
powierzchni użytkowej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej.
Postanowił zlecić firmie „Solarsystem” z siedzibą w Myślenicach
wykonanie analizy techniczno–
ekonomicznej i wniosków o dofinansowanie do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Ekofunduszu dla osób fizycznych,
w ramach programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych
źródeł energii i poprawy jakości
powietrza w obrębie sieci Natura
2000.
Wyraził zgodę na nieodpłatne
udostępnienie sali obrad w budynku przy ul. Kościelnej 5b
w dniu 12 grudnia br. dla Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Wadowicach i w dniu 18
lub 19 grudnia 2007 r. dla Zarządu
Koła Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 15.
Podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Suskiego i powołania Konwentu
Strategicznego.
Wyrażono zgodę na wykonanie
dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
z uwzględnieniem zwiększonych
o 60 m² parametrów obiektu.
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OTWARCIE OŚRODKA
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNOWYCHOWAWCZEGO W JUSZCZYNIE
22 listopada odbyło się otwarcie wyremontowanej drugiej kondygnacji budynku Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie. Uroczystość
rozpoczął Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Zawoi Szczepan Gałecki, który powitał zaproszonych gości m.in.:
Starostę Suskiego Andrzeja Pająka, Wicestarostę Józefa Bałosa, wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie Elżbietę Gracę, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Andrzeja Sekuradzkiego, Posłankę na Sejm RP Halinę Talagę oraz przedstawicieli samorządów
miast i gmin powiatu, ośrodków pomocy społecznej, firm i zakładów pracy wspierających powstanie ośrodka, podopiecznych placówki wraz z rodzicami.
Następnie głos zabrała Krystyna Bałos, Dyrektor Ośrodka,
która podziękowała wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania placówki i jej obecnego wizerunku oraz wyposażenia
pomieszczeń dydaktyczno–rehabilitacyjnych. W imieniu władz
powiatu głos zabrał Starosta Andrzej Pająk, który mówił m. in., że
w ostatnich latach w powiecie
oddano do użytku kilka nowowybudowanych lub zmodernizowanych obiektów użyteczności
publicznej, ale najwięcej satysfakcji dostarczyła mu możliwość
zaangażowania się Starostwa zarówno organizacyjnie jak i finansowo w uruchomienie Ośrodka
w Juszczynie. Satysfakcja jest tym
większa, że Ośrodek służy poprawie
jakości życia osób najbardziej pokrzywdzonych przez los, a zarazem
najbardziej tej pomocy potrzebujących – podkreślił starosta.
Po zakończeniu okolicznościowych wystąpień gości odbyła się krótka część artystyczna
w wykonaniu podopiecznych

ośrodka, a następnie obiekt został poświęcony i dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.
Ośrodek jest placówką
dziennego pobytu, czynną
pięć dni w tygodniu od 7.00 do
16.00. Zapewnia się w niej kompleksową opiekę i możliwość
rehabilitacji osobom w wieku od
3 do 25 lat niepełnosprawnym
intelektualnie oraz z wielorakimi

Postanowił dla dróg powiatowych przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych
nie wykonywać w chwili obecnej
pełnego projektu technicznego,
lecz zlecić tylko program funkcjonalno–użytkowy oraz studium
wykonalności.
Podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.
cd. na str. 5



niepełnosprawnościami. Obecnie w Ośrodku wsparcie znajduje
41 wychowanków. Oddanie do
użytku kolejnych pomieszczeń,
przystosowanych specjalnie dla
potrzeb rehabilitacji, w znacznym
stopniu podwyższy standard terapii oraz pozwoli na zwiększenie
liczby podopiecznych.
WK
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OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ
W ZS im. W.WITOSA

ZARZĄD
POWIATU
cd. ze str. 4

29 listopada odbyła się uroczystość oddania do użytku zmodernizowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. W obecności władz
powiatu, dyrekcji szkoły, licznie zgromadzonej młodzieży oraz wielu zaproszonych gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu przez proboszcza miejscowej parafii ks. Stanisława Bogacza.
Uroczystość uświetnił występ taneczny oraz pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu
młodzieży szkolnej. Przekazana
do użytku sala nie jest obiektem
nowym lecz gruntownie przebudowanym. W trakcie prac
budowlanych wymieniono dach
i podniesiono ściany, przez co

zwiększyła się kubatura obiektu.
W części nadbudowanej uzyskano
dwie dodatkowe sale pomocnicze
o powierzchni 60 m2 każda oraz
pełne zaplecze socjalne z węzłami
sanitarnymi, szatniami i pomieszczeniami na sprzęt sportowy.
Sala została również gruntownie wyposażona w nowy

sprzęt i urządzenia potrzebne
do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem
wyniósł ok. 900 tys. zł i został
pokryty ze środków budżetu Powiatu Suskiego.
WK

Postanowił pozytywnie zaopiniować projekt tymczasowej organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem objazdów drogami
powiatowymi Nr K 1702 i K 1703
– pod warunkiem dokonania
wspólnego objazdu zarządcy
dróg powiatowych i zarządcy
dróg wojewódzkich po drogach,
na których planowany jest objazd – w celu sprawdzenia stanu
technicznego dróg i obiektów mostowych oraz pod warunkiem złożenia pisemnego
oświadczenia inwestora zadania odnośnie pokrycia kosztów
wszelkich ubytków i zniszczeń
(zarówno nawierzchni jak i mostów), wynikłych w trakcie trwania objazdu.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Suskiego
w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zawoi
– Wełcza.
Podjął uchwałę w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań,
które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2007
roku.
Zadecydował o ufundowaniu nagród książkowych dla finalistów
I Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Papieżu Janie Pawle II.
Postanowił przeznaczyć kwotę
2 tys. zł na dofinansowanie imprezy pn. „45 Tydzień Kultury Beskidzkiej”

Na zdjęciu od lewej: Marek Kwak - dyrektor ZS im. W. Witosa, Andrzej Pająk - Starosta Suski, Adam Bałos - były dyrektor ZS im. W. Witosa

ZABYTKI ZNANE I NIEZNANE
29 listopada w Bibliotece Suskiej im. dra M. Żmigrodzkiego odbyło się podsumowanie V edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zabytki znane i nieznane
– Odkrywamy Skarby Kultury Materialnej Podbabiogórza”. W konkursie wzięło udział
25 osób, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Jury w składzie: Adam
Wróbel – artysta fotografik
(przewodniczący),
Wiesław
Kwak – Dyrektor MOK-Zamek
w Suchej Beskidzkiej, Janusz
Kociołek – Naczelnik Wydziału
Kultury Starostwa Powiatowego, biorąc pod uwagę m.in.

umiejscowienie
terytorialne,
unikatowość i oryginalność
obiektu, technikę wykonania
zdjęcia oraz ogólny wyraz artystyczny przyznało: I nagrodę
Kołu Fotograficznemu przy Zespole Szkół w Osielcu, II nagrodę – Barbarze Radeckiej z By-

strej, a III nagrodę – Zuzannie
Kopacz z Zembrzyc. Ponadto
wyróżniono prace Sebastiana
Bogdanika z Bieńkówki, Kazimierza Surzyna z Juszczyna,
Norberta Dumana z Budzowa
i Emilii Goryl z Zachełmnej. Specjalną nagrodą uhonorowano


także Martę Kowalską za zdjęcie
„Skamieniały łeb szatański”, a Jacek Feiglewicz otrzymał Nagrodę Organizatora za cykl zdjęć.
Nagrody dla lauretów
i uczestników konkursu ufundowali: Urząd Miejski w Suchej
Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe i Biblioteka Suska. Nagrodzone pracy można obejrzeć
w siedzibie Biblioteki przy
ul. Mickiewicza 19 w Suchej
Beskidzkiej.
KŁ, ML

B iuletyn

P odbabiogórski

Nr 12/2007 (79)

POWIATOWY KONKURS POTRAW
REGIONALNYCH „O ZŁOTĄ WARZECHĘ”
17 listopada w Lachowicach odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu Potraw
Reginalnych „O Złotą Warzechę”, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszawie, Starostwo Powiatowe, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – oddział w Suchej Beskidzkiej, Urząd Gminy Stryszawa i OSP Lachowice.
Podbabiogórskie gospodynie od dawna słyną z niebywałych
umiejętności kulinarnych, o czym
po raz kolejny mogli się przekonać goście, którzy tego dnia
przybyli do remizy OSP Lachowice, gdzie czekało na nich 16 suto
zastawionych stołów, przygotowanych przez 15 Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu powiatu suskiego i uczniów Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. Nad oceną przygotowanych
potraw i napitków czuwały dwie
komisje konkursowe, w składach:
Aleksandra Cholewka – MODR
Sucha B., Elżbieta Paradowska
– nauczyciel, specjalista żywienia
zbiorowego z Suchej B., Władysława Kulak – plastyk (ocena potraw) oraz Andrzej Peć – etnograf,

kategoria – tradycyjne
wina i nalewki:
I miejsce – KGW Krzeszów
II miejsce – KGW „Zawojanki”
III miejsce ex aequo – Zembrzyckie Koło Gospodyń i KGW
Hucisko-Pewelka

Marcin Leśniakiewicz – Starostwo
Powiatowe, Dariusz Gorycki –
MODR Sucha B., Marek Małysecki
– nauczyciel, regionalista, Stefan
Kadela – radny Gminy Stryszawa
(ocena nalewek i win).
A oto wyniki konkursu:
kategoria – potrawy typowo regionalne:
I miejsce – KGW Stryszawa
Górna
II miejsce – KGW Lachowice
III miejsce ex aequo – KGW
Żarnówka i KGW Bieńkówka
kategoria – współczesne
potrawy oparte na tradycjach
potraw regionalnych:
I miejsce – KGW Jachówka
II miejsce – KGW Budzów
III miejsce ex aequo – KGW
Kurów i KGW Stryszawa Dolna

Wyróżnienia:
KGW Targoszów
KGW Kuków
KGW Baczyn
Zespół Szkół im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej
Nagrody dla uczestników
konkursu ufundowały: Starostwo
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie oraz firma VALVEX S.A.
z Jordanowa. Każda grupa otrzymała również pamiątkowe dyplomy oraz łyżki.
ML

Panie z KGW Jachówka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POWIATU SUSKIEGO
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Naprawie (gmina Jordanów, powiat suski, woj. małopolskie).
Własność: Powiat Suski - KW Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Nr: 26 365 (działki o łącznej pow. 0,1901 ha, zabudowane budynkiem użytkowym i garażem typu blaszak) i Nr 29 268 (działki o łącznej
pow. 0,1599 ha, zabudowane studnią głębinową). Trwały zarząd na rzecz
Domu Pomocy Społecznej w Łętowni – do wygaszenia po wyłonieniu nabywcy. W pozostałym zakresie nieruchomość bez obciążeń.
Przedmiot sprzedaży: nieruchomość składająca się z działek ew. nr:
2027/3 o pow. 0,0745 ha, 2024/2 o pow. 0,0391 ha i 4361 o pow. 0,0765 ha
– /KW 26 365/ zabudowane budynkiem użytkowym i garażem blaszakiem oraz dz. 2025/1 o pow. 0,0893 ha, 2026/1 o pow. 0,0584 ha i 2027/7
o pow. 0,0122 ha – /KW 29 268/ zabudowane studnią głębinową i urządzeniami doprowadzającymi wodę z tej studni do budynku na działkach
objętych KW Nr 26 365.
Opis nieruchomości: dz. ew. nr: 2027/3, 2024/2 i 4361 – położone
za skrzyżowaniem drogi krajowej Nr 28 (relacji Zator–Medyka), z drogą do
wsi Skawa, zabudowane budynkiem użytkowym o pow. użytk 429,18 m2 +
piwnice 68,26 m2 i kubaturze 2900 m3 (budynek przedwojenny, parterowy
z poddaszem użytkowym) oraz garażem blaszakiem o pow. użytk. 20,0 m2
i kubaturze 78,0 m3. Dz. nr 2025/1, 2026/1 i 2027/7 – zabudowane studnią
głębinową stanowiącą ujęcie wody dla w/w budynku użytkowego.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Naprawa: Wg planu miejsc. dla wsi Naprawa, uchwalonego przez Radę Gminy Jordanów: dz. 4361 i 2027/3 poł. w terenach
„TU1 – usług publicznych niekomercyjnych, z dopuszczeniem zabudowy
mieszkalnej i usług komercyjnych wzbogacających funkcję podstawową”;
dz. 2024/2, 2027/7 i 2026/1 –„TM2 - zabudowy mieszkalnej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem usług”; dz. 2025/1 – „RP- tereny użytków rolnych”.
Cena wywoławcza: 550 000,00 zł, minimalne postąpienie:
5500,00 zł Wadium: 80 000,00 zł - płatne do 23 stycznia 2008 r. na konto
Starostwa Suskiego: PKO BP O/Wadowice Nr: 47 1020 1433 0000 1702
0009 2460.
Przetarg: 1 lutego 2008 r. o godz. 11.00 – w budynku Starostwa
Suskiego, Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 (pok. 103 – I piętro).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium w oryginale i dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć
aktualny wypis z rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale.
W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra wadium zalicza się
na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia
umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Pozostałym uczestnikom
wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Cena sprzedaży płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i podatki związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Bliższe informacje: Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Suskiego: Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza
19, pok. Nr 6 i 7, tel. (0-33) 874-18-27, 874-18-28 lub 874-35-04 wewn. 53,
w godz. 8.00–14.30. Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać
się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki 1 grudnia 2007 r. podpisał rozporządzenie
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.
Rozporządzenie wprowadza generalne zakazy obowiązujące na terenie całego kraju:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;
2) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania 		
oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt. 1, na targowiskach;
3) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, 		
gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni;
4) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki.
Rozporządzenie ponadto zawiera nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.
Powyższe rozporządzenie ma na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia się grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zminimalizowanie ewentualnych strat ekonomiczno-gospodarczych spowodowanych rozszerzeniem choroby.

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE:

JAK UNIKNĄĆ ZAKAŻENIA GRYPĄ PTAKÓW”?
- Spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie
i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej
w temperaturze minimum 70ºC.

- Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem,
zarówno dzikim, jak i hodowlanym. Dopilnuj, aby
robiły to także dzieci.

- Myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie

- Pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało

przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze). Pamiętaj, że zamrożenie
mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy.

styczności z innymi produktami żywnościowymi.
- Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu
z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu
i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór
i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

- Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia,
martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim
dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci.

Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania
dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc
jego przetrzymywania.

Główny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojtyła

Ochrona jodły w Małopolsce
Wojewoda Małopolski wprowadził na terenie województwa okresową ochronę jodły pospolitej. Na obszarze województwa małopolskiego w okresie od dnia 15 grudnia 2007 r. do dnia 15 stycznia 2008 r. w okresie
ochrony zabrania się niszczenia, uszkadzania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży jodły pospolitej o wysokości do 5 m.
MM
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S P O R T

ZMAGANIA KOSZYKARZY I PIŁKARZY NOŻNYCH
Trwa rywalizacja w ramach współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół powiatu suskiego. W ostatnim okresie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjaliści rozgrywali zawody w koszykówce, natomiast uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjów – w halowej piłce nożnej.
Półfinały
Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Bystra
Gimn. Skawica – Gimn. Sucha B.
O III miejsce
Gimn. Bystra – Gimn. Skawica
Finał
Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Sucha B.

Licealiada Młodzieży Szkolnej
Koszykówka dziewcząt
ZSO Sucha B. – ZS Witosa Sucha B.
19:4(7:0)
ZSK Jordanów – ZSD Jordanów
22:8 (9:6)
ZS Witosa Sucha B. – ZSD Jordanów
15:9 (11:9)
ZSO Sucha B. – ZSK Jordanów
7:9 (6:1)
ZS Witosa Sucha B. – ZSK Jordanów
4:31 (1:14)
ZSD Jordanów – ZSO Sucha B.
18:24 (4:12)
1. ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
2. ZSO w Suchej Beskidzkiej
3. ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
4. ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie
Koszykówka chłopców
Eliminacje – Gr. I
ZSD Jordanów – ZSK Jordanów
ZSK Jordanów – ZS Zawoja
ZS Zawoja – ZSD Jordanów
Eliminacje – Gr. II
ZSO Sucha B. – ZS Goetla Sucha B.
ZS Witosa Sucha B. – ZSO Sucha B.
ZS Goetla Sucha B. – ZS Witosa Sucha B.
Półfinały
1. ZSO Sucha B. – ZS Zawoja
2. ZSK Jordanów – ZS Witosa Sucha B.
O III miejsce
ZSK Jordanów – ZS Zawoja
Finał
ZS Witosa Sucha B. – ZSO Sucha B.

Koszykówka chłopców
Eliminacje – Gr. I
Gimn. Budzów – Gimn. Zembrzyce
Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Sucha B.
Gimn. Zembrzyce – Gimn. Sucha B.
Gimn. Budzów – Gimn. 1 Stryszawa
Gimn. Zembrzyce – Gimn. 1 Stryszawa
Gimn. Sucha B. – Gimn. Budzów
Eliminacje – Gr. II
Gimn. Toporzysko – Gimn. Maków P.
Gimn. Bystra – Gimn. Skawica
Gimn. Maków P. – Gimn. Skawica
Gimn. Toporzysko – Gimn. Bystra
Gimn. Maków P. – Gimn. Bystra
Gimn. Skawica – Gimn. Toporzysko

8:13 (5:6)
22:33 (11:21)

Halowa piłka nożna chłopców
Eliminacje – Gr. A
Gimn. 2 Lachowice – Gimn. Budzów
Gimn. Zembrzyce – Gimn. Sidzina
Gimn. Budzów – Gimn. Sidzina
Gimn. 2 Lachowice – Gimn. Zembrzyce
Gimn. Budzów – Gimn. Zembrzyce
Gimn. Sidzina – Gimn. 2 Lachowice
Eliminacje – Gr. II
Gimn. Osielec – Gimn. Skawica
Gimn. Sucha B. – Gimn. Maków P.
Gimn. Skawica – Gimn. Maków P.
Gimn. Osielec – Gimn. Sucha B.
Gimn. Skawica – Gimn. Sucha B.
Gimn. Maków P. – Gimn. Osielec
Półfinały
Gimn. Zembrzyce – Gimn. Sucha B.
Gimn. Osielec – Gimn. 2 Lachowice
O III miejsce
Gimn. Zembrzyce – Gimn. Osielec
Finał
Gimn. Sucha B. – Gimn. 2 Lachowice

13:27 (7:15)
22:15 (12:11)
31:18 (7:8)
42:12 (21:4)
18:41 (12:16)
29:45 (12:15)
35:15 (20:1)
18:19 (8:12)
30:26 (11:14)
21:29 (12:13)

2:1 (2:0)		
3:0 (2:0)
2:0 (0:0)
0:0 (0:0)
0:1 (0:1)
1:1 (1:1)
1:2 (0:1)
2:0 (0:0)
2:2 (1:1)
1:0 (0:0)
0:1 (0:0)
0:1 (0:1)
0:0 (0:0) k. 3:4
0:1 (0:0)
2:2 (1:0) k. 2:3
1:0 (1:0)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Gimn.azjada Młodzieży Szkolnej
Koszykówka dziewcząt
Eliminacje – Gr. I
Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Budzów
Gimn. Sucha B. – Gimn. Tarnawa D.
Gimn. Budzów – Gimn. Tarnawa D.
Gimn. 1 Stryszawa – Gimn. Sucha B.
Gimn. Budzów – Gimn. Sucha B.
Gimn. Tarnawa D. – Gimn. 1 Stryszawa
Eliminacje – Gr. II
Gimn. Maków P. – Gimn. Skawica
Gimn. Bystra – Gimn. Toporzysko
Gimn. Skawica – Gimn. Toporzysko
Gimn. Maków P. – Gimn. Bystra
Gimn. Skawica – Gimn. Bystra
Gimn. Toporzysko – Gimn. Maków P.
Półfinały
Gimn. Sucha B. – Gimn. Maków P.
Gimn. Toporzysko – Gimn. 1 Stryszawa
O III miejsce
Gimn. Maków P. – Gimn. Toporzysko
Finał
Gimn. Sucha B. – Gimn. 1 Stryszawa

17:16 (2:9)
9:21 (3:13)

Halowa mini–piłka nożna chłopców
Eliminacje – Gr. A
SP Białka – SP Bieńkówka
SP Skawica – SP1 Sidzina
SP Bieńkówka – SP1 Sidzina
SP Białka – SP Skawica
SP Bieńkówka – SP Skawica
SP1 Sidzina – SP Białka
Eliminacje – Gr. II
SP1 Sucha B. – SP Osielec
SP Osielec – SP2 Stryszawa
SP2 Stryszawa – SP1 Sucha B.
Półfinały
SP Białka – SP Osielec
SP1 Sucha B. – SP Skawica
O III miejsce
SP Osielec – SP1 Sucha B.
Finał
SP Białka – SP Skawica

16:4 (8:4)
34:6 (19:4)
7:15 (6:3)
17:25 (8:11)
7:23 (2:11)
18:24 (8:17)
6:5 (2:1)
7:10 (2:6)
2:14 (2:8)
12:9 (5:3)
13:15 (7:4)
19:10 (8:10)
28:21 (13:2)
17:20 (7:4)
27:11 (9:5)
32:23 (16:13)

1:0 (0:0)		
2:0 (2:0)
1:0 (0:0)
0:0 (0:0)
0:0 (0:0)
1:2 (0:1)
0:0 (0:0)
2:1 (0:0)
0:3 (0:1)
2:0 (1:0)
1:4 (0:2)
1:0 (1:0)
1:1 (0:1) k. 3:1

W ostatnim numerze „Biuletynu Podbabiogórskiego” (11/2007) podaliśmy błędne wyniki decydującej fazy rozgrywek w mini–koszykówce chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W rzeczywistości
w meczu o III miejsce SP1 Białka uległa SP2 Stryszawa 17:24 (11:15), a w finale SP1 Sucha Beskidzka przegrała z SP Jordanów 20:23 (7:8).
Za pomyłkę przepraszamy.

9:8 (5:3)
19:17 (8:10)
14:26 (2:15)
10:19 (8:9)
27:31 (8:19)
21:13 (7:5)

ML
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14:13 (10:8)
11:13 (1:5)
16:23 (10:12)
11:27 (6:11)
10:15 (4:7)
18:16 (11:4)

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
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