Informator Starostwa Suskiego Biuletyn Podbabiogórski Nr 2/2008 (81)

WK: XV Sesja Rady powiatu Suskiego. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 1/2.
WK: Wizyta Wojewody. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 1.
WK: Zarząd Powiatu. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 2 – 5.
Graś Paweł: Ogłoszenie. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 2.
JK: Z wizytą w powiecie Sudwetpflatz. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 3.
Bez podpisu: Ogłoszenie. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 3.
Bez podpisu: Ogłoszenie. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 3.
ML: Sukcesy Kolędników. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 4.
ML: Konkurs „Babiogórska szopka regionalna”. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 4.
WB: Aktualizacja strategii. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 5.
MM: Segregacja odpadów. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 5.
PD/MM: Zmieniaj. Ty też możesz wpłynąć na zmiany klimatu. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr
2/2008 (81), s. 6.
PD/MM: Dofinansowania do utylizacji azbestu. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 6.
WK: Międzyszkolny konkurs poetycki „Nienazwane uczucia; spotkanie na przestrzeni światów”.
„Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 7.
WK: Reorganizacja wydziału Komunikacji i Transportu. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008
(81), s. 7.
ML: Emocje pod siatką. „Biuletyn Podbabiogórski”. 2008, nr 2/2008 (81), s. 8.

Budzów

Bystra–Sidzina

Jordanów gmina

B iuletyn

P odbabiogórski

Jordanów miasto

Maków Podhalański

Stryszawa

B iuletyn

Sucha Beskidzka

Nr

Zawoja

2

Zembrzyce
Nr 2/2008 (81)

/2008 (81)

P odbabiogórski

I N F O R M A T O R

S T A R O S T W A

ISSN 1640-7245

S U S K I E G O

XV SESJA RADY POWIATU SUSKIEGO
5 lutego odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Suskiego. W trakcie obrad wiele uwagi poświęcono bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
w związku z informacjami o możliwości wstąpienia środowiska pielęgniarek i położnych
w spór zbiorowy z dyrekcją szpitala w przypadku niespełnienia postulatów płacowych.
Szczegółowych wyjaśnień w tej
sprawie udzielił dyrektor suskiego
ZOZ-u Marek Haber, który na wstępie podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie
ustalenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2008 roku zostały
uzgodnione, zaakceptowane i podpisane ze wszystkimi związkami zawodowymi i grupami pracowniczymi działającymi w szpitalu.
Jednym z elementów regulacji płac w 2008 roku była zmiana
systemu pracy lekarzy w związku
z wejściem w życie dyrektywy unij-

nej i zmianą przepisów organizacji
czasu pracy od 1 stycznia br. Wprowadzony nowy system czasu pracy
równoważno-zmianowy spowodował, że płace lekarzy wzrosły bardziej niż innych grup zawodowych.
M. Haber poinformował, że powodem nieporozumienia między środowiskiem pielęgniarek i położnych
a dyrekcją szpitala był nieproporcjonalny zdaniem pielęgniarek wzrost
płacy zasadniczej lekarzy w porównaniu do wzrostu płacy zasadniczej
w grupie pielęgniarek i położnych.
Stanowisko dyrekcji szpitala w tej

sprawie jest nieco odmienne. W celu zobrazowania wysokości płac
w grupie lekarzy oraz pielęgniarek
i położnych M. Haber przedstawił
przykładowe wyliczenie wysokości
płacy starszych lekarzy i asystentów oraz starszych pielęgniarek
i położnych przy założeniu przepracowania takiej samej liczby
godzin z uwzględnieniem wysługi
lat, premii oraz dodatków nocnych
i świątecznych. W tym zestawieniu
wynagrodzenia przedstawiają się
następująco: najniższa płaca starszej pielęgniarki i położnej wyniesie

2487 zł brutto, a najwyższa 2803 zł
brutto. Analogicznie najniższa płaca starszego lekarza i asystenta wyniesie 4942 zł brutto, a najwyższa
– 5104 zł brutto. Z przedstawionych
danych wynika, że wynagrodzenie
brutto lekarza jest dwa razy większe od wynagrodzenia pielęgniarki
i położnej. M. Haber odnosząc się
do przedstawionych liczb stwierdził, że może zgodzić się z tym, że
płace pań pielęgniarek i położnych
są za niskie w stosunku do płac lekarzy, ale w obecnej sytuacji to jest
wszystko na co stać suski szpital.
Kolejne rozmowy o zmianie wynagrodzeń w grupie pielęgniarek
i położnych będą możliwe po uzyskaniu przez szpital informacji na
temat wysokości całego budżetu
na rok 2008, jak również ceny punktu w lecznictwie zamkniętym, która
wynosi 11 zł i nie została jeszcze
cd. na str. 2

WIZYTA WOJEWODY
16 stycznia w powiecie suskim gościł wojewoda małopolski Jerzy Miller. Wizyta miała charakter roboczy i była
wpisana w cykl spotkań z przedstawicielami władz samorządowych wszystkich powiatów Małopolski. W spotkaniu,
którego gospodarzem był starosta suski Andrzej Pająk,
uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie miast i gmin
z terenu powiatu.
Na wstępie J. Miller poinformował, że celem jego spotkań
z samorządowcami jest osobiste zapoznanie się z problemami
społeczności lokalnych, co ułatwi
mu podejmowanie decyzji administracyjnych. W trakcie rozmów
najwięcej uwagi poświęcono
sprawom związanym z podziałem środków na modernizację
infrastruktury drogowej w ramach
funduszy unijnych, jak również
pozyskiwaniem dofinansowania
na budowę wodociągów i kanalizacji. Poruszono również problem
budowy obwodnicy Zembrzyc
i Makowa Podhalańskiego oraz
nagminnego przekraczania tona-

żu przez samochody ciężarowe,
co wpływa na szybką degradację
dróg powiatowych i gminnych.
W tej sprawie wojewoda zapowiedział, że poleci wzmożenie
kontroli przez Inspektorów Transportu Drogowego.
Jednym z omawianych tematów była również sprawa wniosku
złożonego przez władze Gminy
Jordanów o zmianę rozporządzenia wojewody w sprawie granic
aglomeracji i utworzenia nowej
pod nazwą Jordanów – BystraSidzina, co umożliwiłoby starania
o dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków z unijnego funduszu spójności.

Wojewoda małopolski Jerzy Miller i starosta suski Andrzej Pająk

W trakcie spotkania dyskutowano również o ograniczeniach
jakie nakłada na gminy włączenie
części ich obszarów do systemu
ochrony przyrody „Natura 2000”.
W tej sprawie wojewoda zapowiedział spotkanie z przedstawicielami ministerstwa środowiska, gdzie
jako rozwiązanie zaproponuje wypłatę rekompensat dla gmin z tytułu wyznaczenia na ich terenach
obszarów chronionych.


W podsumowaniu spotkania
wojewoda J. Miller poinformował, że po zakończeniu objazdu
wszystkich powiatów zostanie
sporządzony raport, w którym
wyszczególnione będą priorytetowe zadania, których załatwienie
będzie szczególnie nadzorowane
przez służby wojewody.
WK
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ZARZĄD
POWIATU
Pozytywnie zaopiniował decyzję
lokalizacji drogi dla inwestycji pn.
„Budowa obejścia Zembrzyc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 956 Biertowice – Sułkowice – Zembrzyce tj.
od drogi krajowej Nr 28 na odcinku
Wadowice – Sucha Beskidzka do
km 1 + 784.95 do włączenia do drogi wojewódzkiej Nr 956 na odcinku
Zembrzyce – Sułkowice”.
Pozytywnie zaopiniował projekt
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osielec, dla terenów oznaczonych symbolami TU1 i TPU”.
•

Wyraził zgodę na wykonanie inwestycji wokół Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego
w Juszczynie, polegających na
budowie garażu oraz rozbudowie
parkingu.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
1/2 m² powierzchni użytkowej
przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej.
Wyraził zgodę na zwiększenie
wymiaru zatrudnienia pedagoga
szkolnego o 1/2 etatu w Zespole
Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie zaakceptowania wysokości opłat za posiłki
w stołówce Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.
Zdecydował o nie wprowadzaniu
zmian do uchwały Rady Powiatu
określającej pensum nauczycieli
szkół zaocznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu
zaocznym.
Wyraził zgodę na dalsze kontynuowanie druku „Biuletynu Podbabiogórskiego” w formie jak dotychczas,
tj. dwanaście ośmiostronicowych
numerów w ciągu roku i podpisanie stosownej umowy z Drukarnią
i Wydawnictwem „Grafikon”.
Postanowił zabezpieczyć w budżecie Powiatu na 2008 rok kwotę
50.000, 00 zł. z przeznaczeniem na
zakup karnetów wstępu na basen
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego.
Przyjął do wiadomości treść wniosku Komendy Powiatowej Policji
w Suchej Beskidzkiej odnośnie
udziału Powiatu w kosztach inwestycji pn. „Remont kapitalny pomieszczeń dla osób zatrzymanych
w Komendzie Powiatowej Policji
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siedziby inspektoratu w Suchej Beskidzkiej. W. Cygan złożyła wstępne
deklaracje, że wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby
inspektoratu jest planowane jeszcze w tym roku, a rozpoczęcie robót może nastąpić z końcem 2008
lub w 2009 r.
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podniesiona do 12 zł jak w przypadku innych województw. Konieczne
będzie również przeanalizowanie
kosztów pracy w styczniu i lutym
br. co pozwoli na oszacowanie
możliwości finansowych szpitala na
kolejne miesiące. Tylko spełnienie powyższych warunków umożliwi kontynuowanie rozmów na temat zmian
wysokości wynagrodzeń – podkreślił
dyrektor M. Haber.
Odnosząc się do wejścia pielęgniarek i położnych w spór zbiorowy z dyrekcją szpitala, M. Haber
poinformował, że zgodnie z procedurami dyrekcja podejmie rokowania z udziałem zewnętrznego
mediatora, który obiektywnie oceni
możliwości finansowe ZOZ-u w zakresie spełnienia żądań płacowych
pielęgniarek i położnych.

W trakcie obrad radni wysłuchali następujących sprawozdań:
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach
pożarowych powiatu,
Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Suchej Beskidzkiej o stanie bezpieczeństwa
w powiecie,
Dyrektora Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej z działalności
w 2007 roku,
Starosty Suskiego z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
Naczelnika Wydziału Inwestycji,
Drogownictwa i Rozwoju z działalności Referatu Drogownictwa
za rok 2007 z uwzględnieniem
planów inwestycyjnych na rok
2008,
Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa
sanitarno–weterynaryjnego na
obszarze powiatu.

Podczas sesji radni wysłuchali
również informacji dotyczącej planów związanych z działalnością
gabinetu Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
Suchej Beskidzkiej. Kierownik chrzanowskiego oddziału ZUS-u Wanda
Cygan poinformowała, że w związku
z nowymi regulacjami prawnymi lekarz orzecznik nie może prowadzić
działalności poza siedzibą oddziału,
gdzie funkcjonuje w ramach specjalnego systemu komputerowego.
Nie ma również żadnej możliwości
aby zorganizować taki gabinet w
suskim inspektoracie ZUS-u. Mieszkańcy powiatu suskiego mogą korzystać z porad lekarza orzecznika
najbliżej w Wadowicach, gdzie została zwiększona liczba sesji wyjazdowych lekarzy orzeczników. Taki
stan rzeczy będzie się utrzymywał
do momentu wybudowania nowej

Następnie Rada podjęła
uchwały w sprawach:
zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Suskiego na 2008 rok,
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na 2008 rok,
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu
do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownikównie będących
nauczycielami,
zatrudnionych
w Zespole Szkół im. Wincentego
Witosa w Suchej Beskidzkiej,

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008,
zmian polegających na likwidacji niektórych typów szkół:
- w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,
- w Zespole Szkół im. Walerego
Goetla w Suchej Beskidzkiej,
- w Zespole Szkół im. św. Jana
Kantego w Makowie Podhalańskim,
- w Zespole Szkół im. Hugona
Kołłątaja w Jordanowie,
- w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,
zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej,
wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej sprzętu
znajdującego się na stanie pralni
oraz stomatologa zakładowego,
zlecenia Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenia kontroli działań Starosty Suskiego w sprawie wykonywania przez niego
zwierzchnictwa wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Suchej Beskidzkiej oraz nadzoru w sprawach
finansowo-księgowych nad Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, jednostką
budżetową wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej,
zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na rok
2008.
Osoby zainteresowane szczegółowym przebiegiem sesji mogą
zapoznać się z protokołem, który będzie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Suskiego pod adresem www.powiatsuski.pl , zakładka
„Uchwały”.
WK

Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować, że dyżury w suskiej filii mojego biura poselskiego pełnione są
w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach od 15.00 do 17.00.
Adres filii biura: ul. Mickiewicza 19 (budynek Urzędu Miejskiego), 34-200 Sucha Beskidzka.
Łączę wyrazy szacunku, zapraszam do współpracy.
Paweł Graś, Poseł na Sejm RP

cd. na str. 3
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Z WIZYTĄ W POWIECIE SÜDWESTPFALZ
zowanymi przez niego zadaniami
oraz poznać mechanizm działania
niemieckich struktur samorządowych. Polska delegacja odwiedziła
także kilka lokalnych szkół, gdzie
uzyskała informacje na temat systemu szkolnictwa i warunków
kształcenia młodzieży u naszych
zachodnich sąsiadów.
W prasie regionalnej ukazało się
kilka artykułów poświęconych naszemu powiatowi i pobytowi delegacji z Polski, a miejscowa telewizja
wyemitowała wywiad ze starostą
A. Pająkiem.
Powiat Südwestpfalz leży
w Nadrenii–Palatynacie, przy granicy z Francją, ma powierzchnię
ok. 950 km², a zamieszkuje go ok.
100 tys. mieszkańców, można więc
powiedzieć, że jest jednostką terytorialną nieco tylko większą od
naszego powiatu.
Zarówno gościnny gospodarz,
starosta Hans Jörg Duppré, jak
i starosta suski Andrzej Pająk nie
ukrywali zadowolenia ze spotkania i wyrazili przekonanie, że da
ono początek nawiązaniu trwałej
współpracy.

W dniach 27–30 stycznia delegacja Powiatu Suskiego
w składzie: Andrzej Pająk – starosta suski, Józef Bałos –
wicestarosta suski, Janusz Kociołek – naczelnik Wydziału
Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji gościła na
zaproszenie strony niemieckiej w powiecie Südwestpfalz.
Do spotkania doszło dzięki inicjatywie prof. Rolfa Dietera Rupperta z Karlsruhe i Wiesława Gwiżdża, prezesa Polskiego Związku
Katolicko-Społecznego Oddział w
Katowicach, posiadającego swój

ośrodek w Makowie Podhalańskim.
Podczas wizyty członkowie
delegacji mieli okazję zapoznać
się z funkcjonowaniem niemieckiego urzędu powiatowego, reali-

Starosta suski Andrzej Pająk składa wpis w Księdze Pamiątkowej powiatu Südwestpfalz.
Z tyłu od lewej: wicestarosta suski Józef Bałos, starosta powiatu Südwestpfalz Hans Jörg
Duppré i jego zastępca Ernst Hügel.

JK

OGŁOSZENIE o konkursie ofert
na zagospodarowanie lokalu o powierzchni 23 m2
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ogłasza konkurs ofert
na zagospodarowanie lokalu o powierzchni 23 m2, znajdującego się w ciągu handlowym
w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej.

Oferent winien zgłosić rodzaj proponowanej działalności oraz stawkę czynszową netto za 1 m2 powierzchni. Po rozpatrzeniu propozycji, ogłoszone zostanie postępowanie licytacyjne na najem w/w lokalu.
Oferty z dopiskiem „Oferta na najem lokalu o pow. 23 m2” należy składać w Sekretariacie ZOZ Sucha Beskidzka do dnia 7.03.2008 r. do godz. 14.00.
Szczegółowe informacje oraz Specyfikację Postępowania Konkursowego można uzyskać w siedzibie licytującego w Dziale Administracyjno–Gospodarczym blok C pok. 117 w godz. od 8.00 do 14.30 lub na stronie
internetowej: www.zozsuchabeskidzka.pl a także za zaliczeniem pocztowym - cena 5,00 zł netto za 1 egzemplarz Specyfikacji Postępowania Konkursowego.

Szanowni mieszkańcy powiatu suskiego!
Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że na terenie powiatu
suskiego działają dwie filie biur poselskich posłów PiS:
filia Biura Poselskiego posła Pawła Kowala - ul. Rynek 19, Sucha Beskidzka,
czynne w każdy piątek w godz. 11-15, tel. 33 874 19 78
filia Biura Poselskiego posłanki Beaty Szydło, ul. Rynek 11, Maków Podhalański,
czynne w poniedziałki (godz. 10-12), środy (godz. 15-17), piątki (godz. 10-12).

ZARZĄD
POWIATU
cd. ze str. 2

w Suchej Beskidzkiej”. Ponadto zadecydował, że budżet jednostki
będzie zwiększony w miarę posiadanych dodatkowych środków
przez Powiat.
Podjął uchwałę dotyczącą zmiany
wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Zawoi Wełczy, filia
w Suchej Beskidzkiej (w okresie od
27.12.2007 r. do 04.01.2008 r. cena za
pobyt w SSM wzrośnie o 5 zł).
Podjął uchwałę w sprawie ustalenia
rozkładu godzin i harmonogramu
dyżurów całodobowych aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego w 2008 roku.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup respiratora oraz
rektoskopu przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Pozytywnie uzgodnił projekt zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – części
wsi Stryszawa w gminie Stryszawa
dla obszaru działek o nr ewid. 10240,
10241, 10242, 10243, 10248/9, 10249,
10250, 10251, 10262/2, 10264/2,
10265/2, 10266, 10267, 10268, 10269,
10270, 10271, 10273; gminy Jordanów dla sołectwa Łętownia (nr dz.
ewid. 8242/11) i sołectwa Toporzysko (nr dz. ewid. 1560/4),
Zaaprobował wniosek Dyrektora
Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie odnośnie modyfikacji
umowy zawartej pomiędzy w/w
a Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości „DOM” w Jordanowie poprzez zmianę jej przedmiotu
z najmu na użyczenie. Zasugerowano również, by Prezes Zarządu
w/w Stowarzyszenia rozważył możliwość zmiany statusu prawnego
jednostki (przykładowo na Warsztaty Terapii Zajęciowej).
Podjął uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Powiatu środków
i sposobu podziału środków z przeznaczeniem na stypendia za wyniki
w nauce oraz osiągnięcia sportowe
w roku szkolnym 2007/2008 dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego prowadzonych przez
Powiat Suski.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej kuchni parafinowej
z szafką, aparatu do kompleksowej
elektroterapii DUO 200, stołu rehacd. na str. 4
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bilitacyjnego do masażu, podnośnika jezdnego z elektrycznie regulowaną wysokością, zestawu terapii
Master.
Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia finansowego kalendarza
imprez kulturalnych i sportowych
na 2008 rok.
Zobowiązał Naczelnika Wydziału
Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju tut. urzędu do rozeznania sprawy
zamontowania tzw. progów zwalniających przy Szkole Podstawowej
w Grzechyni.
Wyraził zgodę na przedłużenie
ważności karnetów wstępu na
basen o nominale od 51 do 100 zł
na okres do 6 miesięcy oraz karnetów o nominale od 101 zł na okres
12 miesięcy.
Podjął uchwałę w sprawie wspomagania przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.
Podjął uchwałę w sprawie wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2008 roku.
Pozytywnie uzgodnił projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Sucha Beskidzka”.
Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Zarządowi Powiatowego
Koła Pszczelarzy „Mioduszyna” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej sali w budynku przy ul. Kościelnej 5B, celem
zorganizowania w dniu 16.02.2008 r.
spotkania szkoleniowego.
Rozpatrując prośbę Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Kurowie o pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej
przyczepy samochodowej stwierdził brak podstaw prawnych dla
udzielenia wsparcia finansowego
mającego charakter dotacji dla
wnioskującego podmiotu. Podobne stanowisko Zarząd zajął w sprawie prośby Zespołu Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard” Akademii
Rolniczej w Krakowie o wsparcie
finansowe dla działalności Zespołu.
Przyjął do wiadomości treść sprawozdania z przeprowadzonych
kontroli w jednostkach organizacyjnych oraz w inspekcjach i strażach w 2007 roku.
Jednocześnie postanowił zorganizować szkolenie dla służb finansowych jednostek organizacyjnych
Powiatu, którego przedmiotem
będzie omówienie nieprawidłowo-
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SUKCESY KOLĘDNIKÓW
Zespoły kolędnicze z terenu powiatu suskiego od lat odnoszą spore sukcesy w konkursach i przeglądach o zasięgu ponadpowiatowym. Nie inaczej było i w tym roku
podczas XI Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu oraz Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych w ramach XXXVI Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej.
Wśród grup młodzieżowych
biorących udział w „Pastuszkowym
Kolędowaniu” dwa równorzędne
pierwsze miejsca zdobyli „Kolędnicy z rajem” z Zawoi (zespół „Juzyna”) oraz „Kolędnicy z turoniem” ze
Skawicy (zespół „Zbójnik”). O skali tego sukcesu niech świadczy
fakt, że w konkursie wzięło udział
łącznie 13 grup, z których cztery

(w tym dwie z naszego powiatu) zdobyły ex aequo I nagrodę.
W kategorii dziecięcej II miejsce
przypadło w udziale „Kolędnikom
z bańką” z Zawoi.
Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas którego na scenie zaprezentowało się
50 dorosłych grup kolędniczych,

wśród sześciu równorzędnych
zdobywców I miejsca znaleźli się
„Kolędnicy z Dorotą” z Suchej Beskidzkiej (zespół „Ziemia Suska”),
„Kolędnicy z gwiazdą” z Osielca
(zespół „Osielcanie”) otrzymali nagrodę za III miejsce, a „Kolędnicy
z gwiazdą” z Juszczyna – wyróżnienie.
ML

K U L T U R A

KONKURS „BABIOGÓRSKA
SZOPKA REGIONALNA”
20 stycznia w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi
Górnej ogłoszono wyniki VIII edycji konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”, organizowanej przez Parafię w Zawoi Górnej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Kategoria II – Szopka DziecięcoMłodzieżowa
1. miejsce: Łukasz Zuziak – Zawoja
Górna; 2. miejsce: Mateusz Rusin (kl. VIb)
– Zespół Szkół w Białce; 3. miejsce: Bartłomiej Gałka (kl. VI) – Ośrodek Kultury
w Toporzysku; wyróżnienie: Kamil Pietrzak, Małgorzata Folwarska, Katarzyna
Hobot, Gabriela Bogdan, Justyna Michalak – Jordanów (instruktor prowadzący:
Agnieszka Święchowicz)

Tym razem komisja w składzie: Urszula Janicka-Krzywda (etnograf), Janusz Kociołek (Starostwo Powiatowe),
Jolanta Jurek (nauczycielka w Szkole
Podstawowej nr 2 w Zawoi), Katarzyna Fujak (st. specjalista ds. edukacji
w Babiogórskim Parku Narodowym),
w obecności gospodarza i inicjatora
konkursu, ks. Bogusława Targosza,
proboszcza parafii pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Zawoi Górnej,
a zarazem sekretarza komisji oceniającej, oceniała 20 szopek zgłoszonych
do konkursu. W poszczególnych kategoriach najwyżej zostały ocenione
szopki przygotowane przez następujących uczestników konkursu:

Kategoria III – Szopka Dziecięca
1. miejsce ex aequo: Dominik Janik (kl.
Vb) – Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa
nr 1 w Makowie Podhalańskim oraz Weronika Trzop – Gimnazjum w Budzowie;
2. miejsce: Krzysztof i Grzegorz Kobiela
– Zawoja Górna; 3. miejsce: Marzena
Klimkowska – Bieńkówka; wyróżnienie:
uczniowie klasy Ia z Zespołu Szkół im.
Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie (pod
kierunkiem mgr Emilii Ceremon).
ML

Kategoria I – Szopka Rodzinna
1. miejsce: Wiktoria Rzeszótko i Barbara Kowalcze – Dom Pomocy Społecznej w Łętowni; 2. miejsce: Sabina Syc (kl.
IIa) – Jordanów; 3. miejsce ex aequo:
Agnieszka Trzebuniak – Zawoja Wełcza
oraz Jakub Pajor (8 lat) – Zespół Szkół
im. św. Jana Kantego w Bystrej (pod kierunkiem mgr Bogumiły Stokłosy; wyróżnienie: dzieci i wychowawcy Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie.

Nagrodzona szopka W. Rzeszótko i B. Kowalcze

cd. na str. 5
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organizacyjnych, gmin z terenu
powiatu, otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Jeszcze
przed świętami Konwent zapoznał
się z realizacją zadań, które służyły osiągnięciu celów zapisanych
w ramach obowiązującej strategii.
Na drugim spotkaniu w styczniu
br. dopracowano zapisy analizy
SWOT i zatwierdzono strategiczne obszary rozwojowe autorstwa
pracowników Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju
Starostwa. Elementy te posłużą
w dalszej części do określenia celów strategicznych, taktycznych
i zadań, których propozycja zostanie przedstawiona na posiedzeniu
konwentu początkiem marca br.
Zarząd Powiatu zdecydował, że
prace nas aktualizacją najważniejszego dokumentu, wytyczającego
główne kierunki rozwoju Powiatu
do roku 2015 odbywać się będą
na zasadzie partnersko-eksperckiej, w celu aktywizacji i współpracy jak największej liczby instytucji
z terenu powiatu suskiego.

AKTUALIZACJA STRATEGII
Dotychczasowa Strategia Rozwoju Powiatu została
przyjęta w listopadzie 1999 roku, a jej zapisy w części się
zdezaktualizowały. Miał na to wpływ w szczególności fakt
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku
i powstanie nowych programów, z których Powiat może
pozyskiwać środki zewnętrzne.
W związku z tym Zarząd Powiatu 29 listopada 2007 roku podjął
decyzję o aktualizacji powiatowej
strategii rozwoju. Prace już się rozpoczęły i potrwają do kwietnia br.

W tym czasie odbyły się już
dwa spotkania Konwentu Strategicznego, w skład którego wchodzą: radni powiatowi, przedstawiciele powiatowych jednostek

WB

o c hrona

ś rodowiska

Zużyte baterie – by mogły wytwarzać napięcie zachodzą w nich
skomplikowane reakcje chemiczne.
Jedna wyrzucona bateria może zanieczyścić 400 l wody lub 1 m gleby
zawartymi w niej metalami ciężkimi.
Używane w bateriach kwasy, zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne. Na terenie
urzędów gmin (w Makowie Podhalańskim w budynku poczty) oraz
w budynku Starostwa Powiatowego
na ul. Mickiewicza 19 i Kościelnej 5 b
znajdują się pojemniki do zbiórki baterii. W ciągu 2007 r. zebrano w sumie 186 kg zużytych baterii (72 kg
w Makowie P., 44 kg w Jordanowie,
26 kg w Stryszawie, 25 kg w Zawoi,
8 kg w Budzowie, 6 kg w Zembrzycach, 5 kg w Bystrej - Sidzinie).
Do wystawionych pojemników
należy wrzucać przeterminowane
leki i zużyte baterie, by wyeliminować
je z całego strumienia odpadów trafiających na wysypisko. Wyrzucone
na wysypiska mogą doprowadzić do
zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych substancjami toksycznymi.
Zachęcamy do dalszej segregacji odpadów i pozbywania się ich
w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Segregacja odpadów
Wiele szkodliwych dla środowiska odpadów kończy
swój żywot na śmietniku, ponieważ tylko niektórzy z nas
segregują odpady w swoich gospodarstwach domowych.
Wynika to często z niewiedzy na temat prawidłowego
postępowania z odpadami oraz braku świadomości o ich
szkodliwości dla środowiska naturalnego.
Przeterminowane leki, zużyte baterie to jedne z najgroźniejszych odpadów. Dlatego też Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w 2006 r. zainicjował
zbiórkę tych odpadów, jako jeden z
elementów realizacji Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska prowadząc jednocześnie akcję informacyjną w tym zakresie.

Przeterminowane leki – zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi,
szczególnie dzieci. Pomimo upływu
czasu zachowują duża aktywność
biologiczną, a leki o silnym działaniu
znajdują się w wykazie trucizn. Na
terenie Apteki im. J. Stopy w Suchej
Beskidzkiej, ul. Handlowa 3, Apteki
„Pod Kasztanami” w Makowie Podhalańskim, al. Kasztanowa 11, Apteki w Jordanowie, ul. Piłsudskiego 1
ustawione są specjalne pojemniki,
do których można wrzucać lekarstwa w każdej postaci (tabletki, drażetki, ampułki, maści, proszki, krople,
aerozole). W ciągu 2007 r. zebrano
w sumie 190 kg przeterminowanych
leków (78 kg w Makowie P., 72 kg
w Suchej B., 40 kg w Jordanowie).

(MM)
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ści, jakie występują w placówkach
w zakresie zarządzania finansami,
jak również wprowadzenie ewentualnych zmian.
Podjął uchwałę w sprawie zaakceptowania wysokości opłat za posiłki
w stołówce Specjalnego Ośrodka
Szkolno–Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ssaka elektrycznego EES
200 dla Oddziału Medycyny Paliatywnej w Makowie Podhalańskim.
Wyraził zgodę na zawarcie umowy
z firmą Vulcan sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu w przedmiocie przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2008/2009.
Wyraził zgodę na zawarcie, z firmą Zakład Usług Budowlanych
– Projektowanie i Nadzór Inwestycji
umowy (z wolnej ręki) na wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla zadania: droga powiatowa Nr 1677 Łętownia–Osielec–
Sołtystwo do skrzyżowania z drogą Nr 28 oraz drogą powiatową
Nr 1677 Sołtystwo – Sidzina.
Postanowił wyasygnować kwotę
1000 zł ze środków Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na
nagrody dla finalistów konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem: „112 w trudnej sprawie
– nie używaj przy zabawie”.
Zadecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do sprzedaży
lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 8a przy ul. Szpitalnej w Suchej
Beskidzkiej.
Udzielił dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łętowni Romanowi Dyrczowi pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych
w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem i bieżącym
utrzymaniem jednostki organizacyjnej w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy.
Postanowił wyasygnować kwotę
ok. 1500 zł ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli na dofinansowanie
organizacji zakończenia XX jubileuszowej Ligi Dzieci i Młodzieży
w Narciarstwie Zjazdowym.
WK
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ZMIENIAJ. TY TEŻ MOŻESZ
WPŁYNĄĆ NA ZMIANY KLIMATU
„Zmieniaj. Ty też możesz wpłynąć na zmiany klimatu” to tytuł IV Powiatowego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Wydział Środowiska
Starostwa Suskiego dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w ramach
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
„Zmieniaj. Ty też możesz wpłynąć na zmiany
klimatu” to tytuł IV Powiatowego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Wydział Środowiska Starostwa Suskiego dla uczniów szkół
podstawowych i przedszkoli w ramach Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Konkurs realizowany jest w nawiązaniu do
promowanej przez Komisję Europejską akcji –
„You control climate change”. Tematyka konkursu obejmuje wykonanie plakatu przedstawiającego proste czynności dnia codziennego, które
mają wpływ na ograniczenie zmian klimatu.
Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest:
1. Złożenie za pośrednictwem strony internetowej www.climatechange.eu.com dekla-

racji grupowej lub indywidualnej do ograniczenia emisji CO ² przez dokonanie drobnych
zmian w życiu codziennym.
2. Dostarczenie z pracą konkursową min.
10 szt. zużytych baterii wraz z informacjami dotyczącymi: nazwy szkoły, przedszkola,
masy baterii oraz nazwiska i imienia osoby,
która zebrała największą ilość baterii wraz
z podaniem ilości (kg). Wytypowany uczeń,
szkoła, przedszkole, które zebrały największą
ilość baterii (kryterium dodatkowym będzie
ilość wykonanych prac) otrzymają dodatkowe nagrody.
Wykonane plakaty należy złożyć do 30
kwietnia 2008 r. do Wydziału Środowiska Starostwa w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b,

o c hrona

a wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej powiatu do 21 maja 2008 r.
Szczegółowy regulamin konkursu, przykładowe tematy prac znajdują się na stronie
www. powiatsuski.pl . Informacji na temat konkursu udziela Wydział Środowiska
tel. (033) 8741553.
PD/MM
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DOFINANSOWANIA DO UTyLIZACJI AZBESTU
Zgodnie z Powiatowym Programem Ochrony Środowiska w 2008 r. osoby
fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na której znajdują się wyroby
azbestowe, mogą starać się o dofinansowanie do ich utylizacji.
W 2008 r. zarezerwowano kwotę 35,5 tys. zł
na dopłatę do unieszkodliwiania azbestu. 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,
kserokopię informacji o zakończeniu eksploatacji wyrobów zawierających azbest składanej do
urzędu gminy/miasta, kserokopię regulaminu
dofinansowania z podpisem wnioskodawcy o
akceptacji niniejszych zasad. Dokumenty należy
składać po zrealizowaniu zadania do Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w terminie
do:
30.06.2008 r. - wypłata dofinansowania do
30.07.2008 r.
15.11.2008 r. - wypłata dofinansowania do
15.12.2008 r.
W przypadku wykorzystania pełnej kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie w pierwszym terminie, termin drugi zostaje anulo-

wany, decyduje kolejność składanych wniosków. Uwzględniane będą jedynie wnioski
obejmujące unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w okresie od 15.11.2007 r.
do 15.11.2008 r. Wysokość dofinansowania
wynosi 40% kosztów unieszkodliwiania 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.
Komplety dokumentów potrzebnych do
uzyskania dofinansowania zostały przesłane do
urzędów miast/gmin, znajdują się także na stronie www.powiatsuski.pl
Przystępując do usunięcia wyrobów azbestowych pamiętajmy m.in. o tym, że azbest
jest niebezpieczny w przypadku emisji jego
włókien do powietrza, które mogą unosić
się na duże odległości, 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.:
zapobiegać powstawaniu pyłu azbestowego (poprzez demontaż całych wyrobów,
nawilżanie usuwanych płyt wodą, stosowanie wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, regularne czyszczenie i sprzątanie terenu),
nie spożywać posiłków i napojów w pobliżu
usuwanego azbestu,
stosować środki ochrony osobistej, a po zakończeniu pracy ciało spłukać obficie wodą,
zwracać uwagę, że odpadów takich nie wolno łamać, kruszyć, rzucać.
Zgodnie z przepisami prawa koszty unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
ponosi właściciel nieruchomości, gminy i powiaty nie mają obowiązku dofinansowania
tych działań.
Jednocześnie przypominamy, że składowanie (zakopywanie) wszelkiego rodzaju odpadów (także wyrobów zawierzających azbest)
w miejscach na ten cel nie przeznaczonych stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub
grzywny do 5 tys. zł.
PD/MM
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Międzyszkolny Konkurs Poetycki
,,Nienazwane uczucia; Spotkanie na przestrzeni światów”
Młodzież uzdolniona humanistycznie i obdarzona talentem twórczym pokazała swoje
pierwsze próby literackie w I edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego, którego
pomysłodawczynią była polonistka suskiego liceum Izabela Korzec. Współorganizatorzy
Konkursu: suskie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej–Curie i Miejski Ośrodek Kultury-Zamek w Suchej Beskidzkiej do prac w jury zaprosili regionalnego poetę
- Wojciecha Pazdura.
Ilość zgłoszeń konkursowych
mile zaskoczyła organizatorów i potwierdziła celność tej inicjatywy. W
konkursie wzięło udział 22 uczniów z
11 szkół - zarówno z gimnazjów, i jak
i ze szkół ponadgimnzjalnych. Jury,
w skład którego weszli: Wojciech
Gach, I. Korzec oraz W. Pazdur, brało

pod uwagę oryginalność realizacji
kategorii konkursowych, warsztat
poetycki, nowatorskie podejście do
poetyki oraz wrażliwość twórczą.
22 stycznia w zamku suskim
organizatorzy konkursu wręczyli laureatom dyplomy i nagrody,
ufundowane przez Starostwo Po-

wiatowe w Suchej Beskidzkiej.
W kategorii wiekowej licealistów przyznano:
I miejsce Sylwii Surzyn (Liceum
Ogólnokształcące w Centrum
Edukacyjnym ,,Radosna Nowina
2000” w Krakowie)
II miejsce Jolancie Proszek

(Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra
Dańkowskiego w Jordanowie )
III miejsce Ewie Lenart (Liceum
Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej).
Ponadto w kategorii wiekowej
licealistów przyznano dwa wyróżnienia:
Małgorzacie Rychlik (Zespół
Szkół im. Hugona Kołłątaja
w Jordanowie)
Bartłomiejowi Surmie (Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej)
W kategorii wiekowej gimnazjalistów jury konkursu przyznało
dwa wyróżnienia:
Barbarze Świętek (Gimnazjum
nr 1 w Stryszawie)
Martynie Kobieli (Gimnazjum
nr 1 w Zawoi)
Podczas uroczystości laureaci
odczytali nagrodzone teksty. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Jan Zadora, dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego, gratulując
nagrodzonym poetyckiej wrażliwości. Uroczystość finałową zakończyło wspólne zdjęcie uczestników
z organizatorami, którzy już teraz
zapraszają wszystkich chętnych do
udziału w drugiej edycji konkursu
i do doskonalenia warsztatu poetyckiego.
WK

Laureaci konkursu wraz z I. Korzec oraz W. Gachem

Reorganizacja Wydziału Komunikacji i Transportu
W celu usprawnienia pracy wydziału oraz podniesienia
standardu obsługi mieszkańców powiatu przeprowadzono
zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego urzędu. W wyniku reorganizacji referat
rejestracji i ewidencji pojazdów uzyskał dodatkowe pomieszczenia, co pozwoliło na uruchomienie czterech stanowisk obsługi i dwóch oddzielnych poczekalni.
Głównym celem tych zmian
było przyspieszenie obsługi stron
poprzez rozdzielenie spraw związanych z rejestracją pojazdów. Zostały utworzone dwa stanowiska
do szybkiej obsługi, gdzie dla stron
wydzielono odrębną poczekalnię

wydanie dowodów rejestracyjnych po czasowej rejestracji,
wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
wyrejestrowanie pojazdu,
zgłoszenie sprzedaży pojazdu
wydanie zaświadczenia dotyczącego pojazdów ,
dopisanie adnotacji: „gaz”, „hak”,
„vat”,
dopisanie i skreślenie współwłaściciela pojazdu ,
dopisanie i skreślenie zastawu
rejestrowego,

nr 1. Na tych stanowiskach załatwiane są następujące sprawy:
weryfikacja dokumentów załączanych do rejestracji pojazdu,
udzielanie wszelkich informacji
związanych z rejestracją pojazdów,


wydanie decyzji na wykonanie
tabliczki zastępczej,
wydanie decyzji na nabicie
cech identyfikacyjnych.
Składanie wniosków o czasową
rejestrację pojazdu oraz odbiór dokumentów i tablic rejestracyjnych
po czasowej rejestracji dokonuje
się na kolejnych dwóch stanowiskach, dla których wydzielona została poczekalnia nr 2.
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EMOCJE POD SIATKĄ
W styczniu rozgrywano zawody siatkarskie w ramach
współzawodnictwa sportowego szkół powiatu suskiego.
Poniżej podajemy wyniki zawodów.

Szkoły Podstawowe

2 : 0 (25:18, 25:12)
2 : 0 (25:22, 25:21)

O III miejsce
Gimn Bystra - Gimn Sucha B.

0 : 2 (20:25, 8 :25)

Finał
Gimn 1 Stryszawa - Gimn Łętownia

2 : 0 (25:12, 25:22)

Chłopcy

Dziewczęta
Eliminacje – Gr. I
SP Bystra - SP Łętownia
SP Łętownia - SP Białka
SP Białka - SP Bystra

Półfinały
Gimn 1 Stryszawa - Gimn Bystra
Gimn Łętownia - Gimn Sucha B.

0 : 2 (12:25, 8 :15)
2 : 0 (25:11, 25: 7 )
1 : 2 (19:25, 25:16, 10:15)

Eliminacje – Gr. II
SP Baczyn - SP2 Stryszawa
SP2 Stryszawa - SP1 Sucha B.
SP1 Sucha B. - SP Baczyn

0 : 2 (17:25, 8 :25)
2 : 0 (25:18, 25:11)
2 : 0 (25:16, 25:12)

Półfinały
SP2 Stryszawa - SP Bystra
SP Łętownia - SP1 Sucha B.

2 : 0 (25:17, 25: 4 )
2 : 1 (20:25, 25:20, 15: 5 )

O III miejsce
SP1 Sucha B. - SP Bystra

2 : 0 (25: 8 , 25:18)

Finał
SP2 Stryszawa - SP Łętownia

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

Chłopcy
Eliminacje – Gr. I
SP Skawica - SP Bystra
SP Naprawa - SP Białka
SP Skawica - SP Naprawa
SP Bystra - SP Białka
SP Skawica - SP Białka
SP Bystra - SP Naprawa

2:1
0:2
2:0
0:2
0:2
1:2

Eliminacje – Gr. II
SP Bieńkówka - SP2 Sucha B.
SP2 Sucha B. - SP3 Stryszawa
SP3 Stryszawa - SP Bieńkówka

1 : 2 (18:25, 25:17, 12:15)
0 : 2 (20:25, 13:25)
2 : 1 (25:15, 14:25, 15:11)

Półfinały
SP3 Stryszawa - SP Skawica
SP Białka - SP2 Sucha B.

2 : 1 (25:17, 18:25, 15: 9)
1 : 2 (17:25, 25:18, 19:21)

O III miejsce
SP Skawica - SP Białka

2 : 1 (25:13, 17:25, 15: 8)

Finał
SP3 Stryszawa - SP2 Sucha B.

2 : 1 (25: 7 , 20:25, 15:10)

Eliminacje – Gr. I
Gimn Sucha B. - Gimn 1 Stryszawa
Gimn 1 Stryszawa - Gimn Budzów
Gimn Budzów - Gimn Sucha B.

0 : 2 (14:25, 7 :25)
0 : 2 (23:25, 22:25)
0 : 2 (20:25, 15:25)

Eliminacje – Gr. II
Gimn Łętownia - Gimn Grzechynia
Gimn 2 Zawoja - Gimn Bystra
Gimn Grzechynia - Gimn Bystra
Gimn Łętownia - Gimn 2 Zawoja
Gimn Grzechynia - Gimn 2 Zawoja
Gimn Bystra - Gimn Łętownia

2:0
2:0
2:1
2:1
0:2
0:2

Półfinały
Gimn Budzów - Gimn 2 Zawoja
Gimn Łętownia - Gimn 1 Stryszawa

2 : 0 (25:23, 25:16)
0 : 2 (13:25, 9 :25)

O III miejsce
Gimn 2 Zawoja - Gimn Łętownia

2 : 1 (17:25, 27:25, 15:13)

Finał
Gimn Budzów - Gimn 1 Stryszawa

0 : 2 (19:25, 25:27)

(25:19, 25:16)
(25:20, 25:21)
(15:25, 25:21, 15:13)
(24:26, 26:24, 15:11)
(18:25, 23:25)
(13:25, 14:25)

Szkoły Ponadgimnazjalne

(27:29, 25:23, 15: 8)
(18:25, 12:25)
(25:17, 27:25)
(21:25, 19:25)
(21:25, 22:25)
(25:17, 23:25, 12:15)

Dziewczęta
ZSK Jordanów - ZS Witosa Sucha B.
ZSO Sucha B. - ZSD Jordanów
ZS Witosa Sucha B.- ZSD Jordanów
ZSK Jordanów - ZSO Sucha B.
ZS Witosa Sucha B.- ZSO Sucha B.
ZSD Jordanów - ZSK Jordanów

2:1
2:0
2:0
1:2
1:2
0:2

(17:25, 25:23, 15:10)
(25:20, 25:17)
(25:17, 25:16)
(25: 8, 23:25, 9 :15)
(18:25, 26:24, 13:15)
(11:25, 8 :25)

1. ZSO Sucha B.
2. ZSK Jordanów
3. ZS Witosa Sucha B.
4. ZSD Jordanów
Chłopcy
Eliminacje – Gr. I
ZS Witosa Sucha B.- ZS Goetla Sucha B.
ZS Goetla Sucha B.- ZSD Jordanów
ZSD Jordanów - ZS Witosa Sucha B.
Eliminacje – Gr. II
ZS Zawoja - ZSK Jordanów
ZSK Jordanów - ZSO Sucha B.
ZSO Sucha B. - ZS Zawoja
Półfinały
ZSK Jordanów - ZS Witosa Sucha B.
ZS Goetla Sucha B.- ZSO Sucha B.
O III miejsce
ZS Goetla Sucha B. - ZS Witosa Sucha B.
Finał
ZSK Jordanów - ZSO Sucha B.

Gimnazja
Dziewczęta
Eliminacje – Gr. I
Gimn Budzów - Gimn 1 Stryszawa
Gimn Sucha B. - Gimn Tarnawa D.
Gimn 1 Stryszawa - Gimn Tarnawa D.
Gimn Budzów - Gimn Sucha B.
Gimn 1 Stryszawa - Gimn Sucha B.
Gimn Tarnawa D. - Gimn Budzów

0:2
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2

Eliminacje – Gr. II
Gimn Grzechynia - Gimn 2 Zawoja
Gimn Łętownia - Gimn Bystra
Gimn 2 Zawoja - Gimn Bystra
Gimn Grzechynia - Gimn Łętownia
Gimn 2 Zawoja - Gimn Łętownia
Gimn Bystra - Gimn Grzechynia

2 : 0 (25:23, 25:18)
2 : 0 (25:16, 25:16)
2 : 1 (16:25, 25:21, 16:14)
0 : 2 (23:25, 13:25)
0 : 2 (14:25, 11:25)
2 : 0 (25:18, 25:12)

(11:25, 22:25)
(25: 2 , 25:10)
(25: 9 , 25:11)
(21:25, 17:25)
(25:10, 25:19)
( 9 :25, 15:25)

1 : 2 (23:25, 25:21, 11:15)
2 : 0 (25:14, 25:20)
0 : 2 (17:25, 18:25)
0 : 2 (19:25, 11:25)
2 : 0 (25:19, 25:16)
2 : 0 (25:12, 25:17)
2 : 1 (25:12, 21:25, 15: 7)
1 : 2 (25:19, 23:25, 16:14)
2 : 1 (21:25, 25:18, 15: 9 )
2 : 0 (25:11, 25:21)
ML
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