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XVI SESJA RADY POWIATU SUSKIEGO
11 marca odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Suskiego. W trakcie obrad najwięcej
uwagi poświęcono sprawom związanym z remontami dróg krajowych oraz powiatowych.
W sesji uczestniczył przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Wojciech Wachowski, który przedstawił informację na temat planowanych inwestycji
remontowych na drodze krajowej Nr 28.
W. Wachowski poinformował,
że w połowie ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na
odnowę nawierzchni drogi krajowej na odcinku Osielec–Skomielna
Biała o długości 12 km. W zakresie
robót oprócz naprawy nawierzchni przewidziano również remont
chodników, zatok autobusowych
oraz poprawę odwodnienia. Umowa z wykonawcą określa termin
zakończenia robót na 28 listopada
br., a koszty całej inwestycji wynoszą 29 mln. zł. W. Wachowski dodał,
że oddzielny kontrakt zostanie zawarty na wykonanie przebudowy
mostu na potoku Malejówka. Następnie W. Wachowski poinformo-

do wyprzedzania nie są objęte zakresem robót z uwagi na ich ściśle
remontowy charakter. Prace będą
prowadzone w pasie drogowym
i nie przewiduje się wykupu gruntów niezbędnych do wykonania
dodatkowych pasów drogi. Odnośnie przebudowy skrzyżowania
w Białce W. Wachowski również nie
przekazał dobrych informacji, gdyż
projekt przewiduje rozpoczęcie remontu odcinka drogi Osielec–Białka
już za mostem na Skawie, co oznacza, że remont skrzyżowania nie
jest brany pod uwagę. W podsumowaniu dyskusji radni zaapelowali do reprezentanta GDDKiA o ujęcie
w planach przebudowy skrzyżowa-

wał, że w trakcie rozstrzygania jest
przetarg na remont siedmiokilometrowego odcinka drogi Białka–Osielec, którego zakończenie przewiduje się na połowę roku 2009.
Radni z zadowoleniem przyjęli
informację o tak dużych inwestycjach realizowanych przez GDDKiA
na terenie powiatu, nie zabrakło
jednak pytań dotyczących m. in.
wykonania dodatkowego pasa ruchu do wyprzedzania na wzniesieniu zwanym popularnie „osielecką
górą” oraz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej z drogą wojewódzką w Białce w rejonie przejazdu kolejowego. W. Wachowski
poinformował, że dodatkowe pasy

o c h r o na
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KONFERENCJA nt. WCZESNEGO
WYKRYWANIA RAKA PIERSI
19 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja
szkoleniowa, poświęcona problematyce wczesnego wykrywania raka piersi, skierowana
do nauczycieli i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych powiatu.
Organizatorem spotkania była
dyrekcja suskiego szpitala, gdzie
realizowany jest współfinansowany ze środków unijnych projekt
„DELTAH”, którego jednym z elementów było opracowanie programu zwiększenia wczesnej wykrywalności nowotworów piersi oraz
usprawnienie procesu leczenia.
Konferencję otworzył wicestarosta suski Józef Bałos, następnie
głos zabrał dyrektor ds. lecznictwa
suskiego ZOZ-u Adam Kwiatek,
który przedstawił ogólny zarys
projektu DELTAH, zaś Magdale-

W. Wachowski, przedstawiciel
GDDiA

nia w Białce przy następnym etapie
modernizacji drogi krajowej nr 28
z uwagi na potrzebę zapewnienia
większego bezpieczeństwa ruchu
w tym rejonie.
Zagadnienia dotyczące dróg
zdominowały także punkt „Wystąpienia mieszkańców”. Głos zabrał
cd. na str. 2

na Świstek, koordynator programu wczesnego wykrywania raka
piersi, wprowadziła uczestników
konferencji w tematykę związaną
z realizacją poszczególnych elementów programu w powiecie.
Głównym punktem konferencji
były prelekcje dr n. med. Tadeusza
Bernackiego i dr n. med. Józefa Fortuny, w których zwrócono
szczególną uwagę na problem
profilaktyki, w której oprócz badań klinicznych jedną z podstawowych metod jest wykonywanie
samobadania piersi. W trakcie wykładów omówiono również sposoby postępowania w przypadku
zdiagnozowania nowotworu oraz
poinformowano o najnowszych
metodach leczenia.
Spotkanie zakończył wykład
psycholog Jolanty Świstek na temat: „Wpływ emocji – zależności
psyche i some czyli ciała i duszy”.
WK
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ZARZĄD
POWIATU
Zaakceptował przedstawione przez
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej propozycje w zakresie parytetu
zadań realizowanych przez Powiat
na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz podziału środków na ten cel
pochodzących z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ureterorenoskopu dla Poradni Urologicznej.
Zatwierdził zaproponowaną przez
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych ofertę kształcenia na rok
szkolny 2008/2009.
Wyraził zgodę na przystąpienie do
programu „Moje boisko, Orlik 2012”
realizowanego z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W sprawie wniosku Koordynatora
Działu Pomocy Doraźnej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej o dofinansowanie zakupu
plecaków dla Zespołu Ratownictwa Medycznego zaproponował
zwiększenie w roku bieżącym dotacji na inwestycje dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej o
kwotę 3000 zł, po uprzednim zakupie plecaków dla Zespołu ze środków własnych jednostki.
Zobowiązał Naczelnika Wydziału
Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji do przygotowania
wniosku o uczestnictwo Chóru
Bel Canto w programie „Śpiewająca Polska”. Wyraził również wolę
podpisania z Narodowym Centrum
Kultury w Warszawie porozumienia
o dofinansowanie programu w wysokości 40% całości kosztów.
Podjął uchwałę w sprawie określenia wytycznych Zarządu Powiatu
Suskiego odnośnie dofinansowania
opłat za kształcenie dla nauczycieli
oraz określenia specjalności i form
kształcenia na 2008 rok.
Podjął uchwałę w sprawie podziału
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zaakceptował dodatkową formę
kształcenia w Zasadniczej Szkole
Zawodowej Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Makowie Podhalańskim w zawodzie stolarz – pracowników młodocianych.
Przyjął informację o przystąpieniu
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Budzów.
Podjął uchwałę w sprawie Układu
Wykonawczego Budżetu Powiatu
Suskiego.
Podjął decyzję o wygaszeniu prawa
trwałego zarządu ustanowionego
na rzecz Zespołu Szkół im. św. Jana
Kantego w Makowie Podhalańskim
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środki zapisane w budżecie na utrzymanie dróg (tj. 2 855 tys. zł) przez ilość
kilometrów dróg powiatowych, Starostwo może wydać 12 911 zł na 1 km
drogi, a po przyjęciu propozycji Burmistrza Miasto otrzymałoby w przeliczeniu na 1 km kwotę ok. 30 tys. zł,
co zdaniem starosty nie byłoby
uczciwe w stosunku do innych Gmin,
które miałyby prawo występować
o równoważne kwoty, na co budżetu Powiatu nie stać. Z drugiej strony,
gdyby Powiat dysponował kwotą 30
tys. zł na kilometr, nie byłoby celowym
przekazywanie komukolwiek zarządu
nad drogami, gdyż dysponując takimi
środkami Powiat mógłby sam zadbać
o należyty stan dróg – dodał Starosta
A. Pająk.
Wyjaśnienia starosty nie zadowoliły radnych miejskich. Przewodniczący Rady Miejskiej B. Ćwiękała
pytał, dlaczego Starosta nie wspomniał, że Burmistrz Miasta zadeklarował do kwoty 300 tys. zł dodać
drugie 300 tys. zł z budżetu miejskiego. A. Pająk poinformował, że
większość Gmin zainteresowanych
współpracą z Powiatem w zakresie odnowy nawierzchni dróg powiatowych przedstawiało swoje
propozycje jesienią ubiegłego
roku, tak aby Starostwo mogło ująć
w planach remonty poszczególnych odcinków dróg, jak również
odpowiednio przygotować budżet.
Propozycja ze strony Miasta Sucha
Beskidzka została przedłożona nagle
w miesiącu lutym, już po uchwaleniu
budżetu, co zawsze przysparza dodatkowych trudności – dodał Starosta.
A. Pająk mówił, że można rozważać kwestię przekazania dróg
Miastu, ale za kwotę 170 tys. zł, co
wynika z przeliczenia posiadanych
środków na 1 km ogólnej liczby dróg
powiatowych, natomiast dodatkowym argumentem za utrzymaniem
proponowanej miastu kwoty jest
niewystarczająca ilość pieniędzy
z subwencji drogowej, która od lat
praktycznie nie wzrasta. Sprawa
przekazania dróg była również przedmiotem dyskusji podczas obrad Komisji Drogownictwa, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego,
która również zaopiniowała propozycję Burmistrza negatywnie, argumentując to zbyt wysoką kwotą, którą
Starostwo miałoby przekazywać Miastu na roczne utrzymanie dróg – poinformował Starosta.
Dalsza wymiana zdań toczyła się
w atmosferze rozbudzonych emocji
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XVI SESJA
RADY POWIATU
SUSKIEGO
wówczas Bogusław Ćwiękała, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, który w imieniu
grupy obecnych na sesji radnych
miejskich odniósł się do wydarzeń
z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego
br., gdzie jeden z punktów porządku obrad przewidywał informację
na temat stanu dróg powiatowych
na terenie Suchej. B. Ćwiękała nadmienił, że pomimo wystosowanego
zaproszenia na sesji nie było nikogo
z przedstawicieli władz Powiatu.
Zwrócił się też do Starosty Andrzeja Pająka o udzielenie informacji na
temat planowanych w bieżącym
roku inwestycji oraz nakładów na
drogi powiatowe w mieście Sucha
Beskidzka.
Odpowiadając na zadane pytania
A. Pająk poinformował, że w sprawie
nieuczestniczenia Starosty w sesji Rady Miejskiej została przesłana
informacja do Urzędu Miejskiego
w Suchej Beskidzkiej, zostało również przygotowane pisemne sprawozdanie dotyczące stanu dróg. Następnie A. Pająk podkreślił, że Powiat
w swoim zarządzie ma 221 km dróg,
z czego na miasto Sucha Beskidzka
przypada niespełna 10 km, co stanowi 4,4% wszystkich dróg powiatowych, natomiast wydatki z budżetu
Powiatu na utrzymanie dróg w mieście w 2007 r. – łącznie ze środkami
przeznaczonymi na przebudowę
jednego z mostów – wyniosły ok.
490 tys. zł, co stanowiło 14% kwoty budżetu Powiatu na utrzymanie
wszystkich dróg powiatowych. Odnośnie planów na rok 2008 starosta
poinformował, że oprócz remontów
doraźnych, wykonywanych po zimie oraz bieżącego utrzymania nie
są przewidziane na terenie miasta
Sucha Beskidzka inne inwestycje na
drogach powiatowych.
W dalszej części wystąpienia
A. Pająk poruszył sprawę propozycji
przejęcia dróg powiatowych, złożonej przez Urząd Miejski. Starostwo
zaproponowało, że przekaże Miastu
na rzecz utrzymywania dróg kwotę
170 tys. zł rocznie, co zostało odrzucone przez Burmistrza Miasta Sucha
Beskidzka, który oczekiwał kwoty 300
tys. zł. Starosta przedstawił wyliczenia,
z których wynika, że dzieląc wszystkie

cd. na str. 3



i wzajemnych niedomówień, zaś
większość radnych miejskich opuściła salę obrad w trakcie dyskusji.
Podczas sesji radni otrzymali
także informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno–epidemiologicznego w Powiecie przygotowaną przez Marię Dorosz, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wysłuchali sprawozdania
Powiatowego Rzecznika Konsumentów Igora Głuca z działalności
za rok 2007 oraz podjęli uchwały
w sprawach:
założenia „Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej”, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Makowie Podhalańskim,
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu do określenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie
będących nauczycielami, zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na 2008 rok,
zmiany uchwały Nr 0049/
XL/300/06 z dnia 11.07.2006 r.
dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – ordynacja podatkowa,
upoważnienia Dyrektora Krytej
Pływalni w Suchej Beskidzkiej
do dokonywania zmian w planie
finansowym zakładu budżetowego,
określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2008 roku,
przystąpienia Powiatu Suskiego
do projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w starostwach
powiatowych Małopolski” i zapewnienia
współfinansowania na jego realizację w latach
2008–2010.
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
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Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU
Komisja
Planowania Finansów
i Administracji

przedyskutowała, a następnie
pozytywnie zaopiniowała projekty
uchwał Rady Powiatu w sprawach:
zmian w budżecie powiatu suskiego na 2008 rok,
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego
punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników
nie będących nauczycielami,
zatrudnionych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Makowie Podhalańskim,
zmiany uchwały Nr 0049/
XL/300/06 z dnia 11.07.2006 r.
dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – ordynacja podatkowa,
przystąpienia Powiatu Suskiego
do projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w starostwach
powiatowych Małopolski” i zapewnienia współfinansowania
na jego realizację w latach 20082010,
określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2008 roku,
upoważnienia Dyrektora Krytej
Pływalni w Suchej Beskidzkiej
do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego.

Komisja Drogownictwa,
Rolnictwa i Porządku
Publicznego

omawiała sprawy związane
z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
oraz dotyczące problemów wynikających z zawieszenia kursów autobusowych przez PKS „Beskidus”.
Naczelnik Wydziału Jarosław Jażwiec poinformował, że przedsiębiorstwo BESKIDUS zdecydowało
o zawieszeniu części kursów wczesnorannych i wieczornych oraz
ograniczyło do minimum kursy
w sobotę i w niedzielę. J. Jażwiec
nadmienił, że otrzymał od Zarządu
Powiatu upoważnienie do prowadzenia rozmów z prywatnymi

przewoźnikami w celu zapewnienia komunikacji w miejsce zawieszonych kursów obsługiwanych
dotąd przez „Beskidusa”. W trakcie
posiedzenia Komisja wystosowała
również wniosek do Zarządu Powiatu odnośnie zapewnienia Wydziałowi Komunikacji i Transportu
odpowiednich środków, które pozwolą na prowadzenie wzmożonej
kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem komunikacji osobowej
prowadzonej przez prywatnych
przewoźników „bus”.
Kolejnym punktem obrad było
wysłuchanie informacji na temat
stanu prac Wydziału Środowiska
nad projektem dotyczącym pozyskania dofinansowania instalacji
kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej oraz
dla osób prywatnych. Naczelnik
Wydziału Paweł Dyrcz poinformował, że wystąpiły trudności
z pozyskaniem pierwotnie zaplanowanych środków z uwagi na wycofanie się Ekofunduszu z współfinansowania projektu. W sprawie
pozyskania środków prowadzone
są rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, ale
pomimo złożonego wniosku Starostwo nie otrzymało odpowiedzi.
P. Dyrcz oznajmił, że wydział nieustannie prowadzi działania w celu
pozyskania środków zewnętrznych
na dofinansowanie projektu.

Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa w zakresie
przygotowywania oferty powiatu
na potrzeby targów turystycznych
oraz przy publikacji wydawnictw
promocyjnych.
W drugiej części posiedzenia
członkowie komisji wysłuchali informacji Przewodniczącego Komisji Wita Mateusza Sarleja na temat
założeń Strategii Rozwoju Powiatu
w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw z podziałem na cztery obszary: a) rzemiosło, handel,
usługi, b) przetwórstwo drzewne,
c) turystyka i agroturystyka oraz
d) zasoby ludzkie.

Komisja Edukacji,
Kultury, Sportu
i Turystyki

odbyła posiedzenie w Zespole
Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego, gdzie zapoznała się z bazą szkoły
oraz ofertą kształcenia, przedstawioną przez uczniów szkoły w formie
prezentacji multimedialnej. Komisja
wysłuchała również informacji dyrektora szkoły w zakresie przeprowadzonych inwestycji, bieżących
potrzeb szkoły jak również planów
poszerzenia oferty edukacyjnej
w nowym roku szkolnym.
W trakcie posiedzenia Komisja
zaopiniowała pozytywnie projekty
uchwał Rady Powiatu w sprawie:
określenia zasad korzystania ze
stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat oraz założenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej
wchodzącej w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.

Komisja Integracji	
Lokalnej i Rozwoju

w ramach kontynuacji spotkań
mających na celu zapoznawanie
się z działalnością organizacji pozarządowych w powiecie gościła
na posiedzeniu Stanisława Budnika, Prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Promocji Agroturystyki
„Podbabiogórze”, który przedstawił
zakres działania tej organizacji. Stowarzyszenie powstało w roku 1999,
jego założycielem była grupa ludzi
prowadząca gospodarstwa agroturystyczne, a także zajmująca się tą
problematyką. Statutową powinnością stowarzyszenia jest promocja
gospodarstw agroturystycznych
w powiecie m. in. poprzez wydawanie corocznie folderów informacyjnych, umieszczenie i ciągłą aktualizację bazy gospodarstw agroturystycznych na stronie internetowej,
jak również udział w targach i innych
imprezach związanych z promowaniem turystyki. S. Budnik podkreślił
dobrą współpracę z Wydziałem

Komisja Rewizyjna

wysłuchała zarzutów odnośnie
polityki kadrowej oraz nadzoru
Starosty Suskiego w stosunku do
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, które w imieniu grupy radnych przedstawiał Bogusław
Kołodziejczyk. W trakcie analizy
poszczególnych zarzutów Komisja ustaliła wykaz kompetentnych
osób, które udzielą wyjaśnień oraz
przygotują wykładnię prawną.
Zdecydowano, że sprawa będzie
dalej rozpatrywana na kolejnych
posiedzeniach Komisji.
opracował Witold Korzec
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– w stosunku niewyodrębnionego
lokalu użytkowego Nr 1 (o pow.
użytk. 386, 39 m²) w budynku Nr 7
przy ul. Rynek w Makowie Podhalańskim.
Pozytywnie zaopiniował trasę 30.
Rajdu Krakowskiego organizowanego w dniach 11-12.04.2008 r. po
drogach powiatowych Powiatu
Suskiego oraz trasę Kwietnego
Biegu zaplanowanego na dzień
01.06.2008 r.
Zaproponował, aby Wydział Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji nawiązał współpracę z organizatorami ww. imprez w celu promocji
powiatu w czasie ich trwania.
Rozpatrując wniosek Wójta Gminy
Jordanów odnośnie złego stanu
nawierzchni drogi powiatowej
Nr K 1668 Skawa–Naprawa na terenie powiatu suskiego zadecydował
o zleceniu wykonania w lutym br.
doraźnego remontu na w/w drodze. W miesiącach wiosennych wykonany zostanie remont bieżący,
a także nowa nawierzchnia na odcinku ok. 100 mb.
Upoważnił Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do rozmów z
przewoźnikami prywatnymi w celu
zapewnienia komunikacji na liniach
zawieszonych przez PKS „Beskidus”.
Podjął uchwałę w sprawie podpisania z Gminami Powiatu Suskiego
porozumień dotyczących wspólnego finansowania zadań związanych
z odnową nawierzchni dróg powiatowych.
Pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy F.P.H.U. „AMP-DREW” w sprawie
wydania zezwolenia na przejazd
samochodami ciężarowymi po
drodze powiatowej Nr K 1697 Kuków-Lachowice-Koszarawa.
Wyraził zgodę na uruchomienie
procedury przetargowej na budowę sali gimnastycznej przy ZSO
w Suchej Beskidzkiej (etap I).
W sprawie wniosku Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia
Trzeźwości „Dom” w Jordanowie,
dotyczącego zmiany umowy najmu pomieszczeń na umowę użyczenia na okres 10 lat, podtrzymał
poprzednie stanowisko, w którym
wyrażono na to zgodę, jednakże wykonanie tego nastąpi po
rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi Środowiskowy Dom
Samopomocy. Kwestię zmiany
umowy najmu do listopada br. pozostawiono do rozpatrzenia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
Pozytywnie zaopiniował uchwałę
Rady Powiatu Suskiego w sprawie
określania zasad korzystania ze stołówek szkolnych w tym wysokości
opłat.
cd. na str. 4
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Pozytywnie zaopiniował uchwałę
Rady Powiatu w sprawie założenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Makowie Podhalańskim.
Pozytywnie rozpatrzył
wniosek
Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
w sprawie przyznania dodatkowych
środków finansowych na zadania
remontowe. Przekazanie środków
uzależnił od nadwyżki wykazanej po
rozliczeniu subwencji oświatowej.
Natomiast w odniesieniu do drugiej
części wniosku dotyczącej likwidacji
barier architektonicznych zaproponował podjąć działania w celu pozyskania środków z PFRON-u.
Pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
propozycję podziału środków na
stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Zaakceptował ofertę kształcenia
dla dorosłych w ZS im. W. Witosa w
Suchej Beskidzkiej, ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim oraz
ZSO w Suchej Beskidzkiej. Negatywnie rozpatrzono II część wniosku
Dyrekcji ZS im. W. Witosa w zakresie
uruchomienia naboru do uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
na podbudowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej dla dorosłych.
Przyjął propozycję naczelnika Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej,
Turystyki i Promocji i podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na zadania publiczne Powiatu
Suskiego na 2008 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury
fizycznej, sportu i turystyki.
Pozytywnie ustosunkował się do
prośby Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie
Podhalańskim, dotyczącej pomocy finansowej w realizacji przedsięwzięcia wystawienia „Tryptyku
Rzymskiego” w Sanktuarium w Makowie Podhalańskim i przeznaczył
na ten cel kwotę 2,5 tys. zł.
Podjął uchwałę w sprawie podpisania z Gminą Jordanów porozumienia dotyczącego wspólnego
finansowania prac modernizacyjnych na drodze powiatowej nr 1677
Łętownia–Zubrzyca w Osielcu oraz
wyrażono zgodę na rozpoczęcie
procedury przetargowej na wykonanie remontu w/w drogi.
W sprawie wniosku mieszkańca
Żarnówki dotyczącego odszkodowania za zniszczenie samochodu
(spowodowane poślizgiem) na
drodze powiatowej, odpowiedź
na w/w wniosek postanowił odłożyć do momentu wydania opinii
w przedmiotowej sprawie przez
Radcę Prawnego,
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DEWASTACJA OBSZARÓW LEŚNYCH
Na początku lutego br. do Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej wpłynęło alarmujące pismo z prośbą o pomoc w celu ratowania obszarów
leśnych na terenie gminy Zawoja. Nadawca pisma stwierdza m.in., że do dewastacji dochodzi poprzez masowe ścinanie gałęzi jodłowych z drzew rosnących. Sprawcy działają
skrycie, czasami pod osłoną nocy, korzystając z bocznych dróg.
W połowie lutego inspektor
Wydziału Środowiska wraz z autorem pisma przeprowadził wizję
obszarów leśnych, która potwierdziła, że wiele rosnących jodeł zostało uszkodzonych poprzez wycinanie gałęzi (stroiszu jodłowego). Gałęzie ścinane były zarówno
z drzew młodszych jak i starszych,
mających po kilkanaście metrów
wysokości. Na niektórych drzewach widoczne były świeże ślady
po cięciu gałęzi. Uszkodzone były
zarówno drzewa rosnące przy leśnych drogach jak i wewnątrz lasu.
Niektóre jodły pozbawione były
gałęzi prawie całej długości pnia.
Stwierdzono także ścięte drzewa
bez oznak legalizacyjnych.
Temat rabunkowego pozyskiwania stroiszu jodłowego był
tematem spotkania, które odbyło się 21.02.2008 r. w urzędzie
gminy Zawoja z udziałem Wójta
Gminy, Nadleśniczego Nadleśnictwa Sucha, przedstawiciela Policji
i wydziału środowiska suskiego
starostwa oraz zainteresowanych
mieszkańców. Uczestnicy spotkania zapoznali się z materiałem fotograficznym obrazującym charakter
dokonanych zniszczeń w lesie oraz
ustalone zostały sposoby działań
mające na celu ograniczenie tego
procederu:
wystąpienie Wójta Gminy do
Wojewody Małopolskiego o rozważenie możliwości wprowadzenia rozporządzenia zabraniającego niszczenia, uszkadzania,
pozyskiwania, posiadania jodły,
zbywania, nabywania (takie rozporządzenie było wprowadzane
w okresie 15 grudzień – 15 styczeń),
wystąpienie Starosty Suskiego
do Prezesa Sądu Rejonowego o rozważenie możliwości
zwiększenia wymiaru grzywny
wymierzanej przez sądy, która

miałaby działać powstrzymująco na potencjalnych sprawców
wykroczenia (takie pismo zostało złożone w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej w
dniu 28.02.2008 r.),
organizowanie patroli przez
właścicieli lasów,
kontrole samochodów przewożących stroisz przez policję,
akcje (nocne) policji,
zgłaszanie nielegalnych przy-
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padków wyrębu gałęzi, niszczenia przez osoby niebędące właścicielami lasu z zachowaniem
danych osobowych zgłaszającego do wiadomości policji.
Zwracamy się do wszystkich
o ochronę beskidzkich lasów.
Tylko bowiem wspólne działanie może uchronić lasy przed
zniszczeniem.
MM

B iuletyn

P odbabiogórski

Nr 3/2008 (83)

POMYŚL ZANIM PODPALISZ SUCHE TRAWY
Po wielu akcjach edukacyjnych i prewencyjnych wydawałoby się, że o szkodliwości wypalania traw i pozostałości roślinnych nikogo już dzisiaj nie trzeba przekonywać.
Optymizmu tego jednak nie
potwierdzają coroczne strażackie
statystyki, bowiem tylko na terenie powiatu suskiego w 2007 r.
zanotowano 160 takich pożarów.
W bieżącym roku, mimo że jeszcze
gdzieniegdzie zalega śnieg, zastępy strażaków już kilkanaście razy
interweniowały przy pożarach suchych traw. Należy więc stwierdzić,
że pożary te nie powstają już w następstwie lekkomyślności ale jako
wynik świadomego i złośliwego
podpalenia suchej roślinności.
Dlatego Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej w związku ze zbliżającym się tzw. wiosennym zagrożeniem pożarowym przypomina:
Generalnie przepisy zabraniają
wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych na powierzchniach łąk i pól. Mówi o tym przede
wszystkim ustawa o ochronie
przyrody i ustawa o lasach oraz
szereg przepisów wykonawczych,
jak choćby rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie minimalnych wymagań utrzymania gruntów rolnych
w dobrej kulturze rolnej.
Z przepisów tych jednoznacznie wynika m.in. że :
wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów jest
zabronione,
w lasach oraz terenach śródleśnych, jak również w odległości
do 100 m od granicy lasu zabrania się wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozostałości
roślinnych.
Ostrzegamy, że osoby łamiące to prawo podlegają karze
aresztu lub grzywny i w przypadku ujawnienia sprawcy
kary te będą bezwzględnie stosowane.
Ponadto należy pamiętać że:
wypalanie traw jest zjawiskiem
niebezpiecznym zarówno dla
ludzi, jak i środowiska natural-

Bardzo często zadawane więc
jest strażakom pytanie – to jak
usunąć pozostałości roślinne?
Oczywiście można to zrobić
pod warunkiem uprzedniego
ścięcia i zgromadzenia na ognisku
– mamy wówczas do czynienia
z kontrolowanym spalaniem. Aby
jednak było to w pełni bezpieczne
należy pamiętać o podstawowych
zasadach np.:
ognisko takie musi być zlokalizowane w odległości większej
niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu, miejsc ustawienia stert, stogów,
dym z ogniska nie może powodować zakłóceń w ruchu drogowym,
miejsce spalania musi być pod
stałym nadzorem osoby dorosłej.
W związku ze zbliżającym się
okresem wiosennym i corocznie
obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych, Starosta Suski zwrócił się z prośbą do Księży
Proboszczów o wielokrotne odczytywanie i ponawianie w czasie niedzielnych nabożeństw
apelu dotyczącego szkodliwości
wypalania traw.
W dniu 4 marca br. odbyło się
w KP PSP w Suchej Beskidzkiej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Suskiego poświęcone m.in.
wypracowaniu jednolitej strategii
i koordynacji działań służb, inspekcji i straży w zakresie walki
z pożarami traw. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Nadleśnictw, Babiogórskiego Parku Narodowego, Straży Miejskiej
w Suchej Beskidzkiej, Starostwa
oraz urzędów miast i gmin.
Występując z tym apelem prosimy zatem wszystkich Państwa
o pomoc w zlikwidowaniu bądź
znacznym ograniczeniu tego
niebezpiecznego, szkodliwego
ekologicznie, społecznie i ekonomicznie zjawiska.

nego. Podczas wypalania traw
zdarzyły się przypadki, ze zginęli ludzie,
wiele zwierząt, nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem.
Giną owady, ptaki, ich gniazda,
żaby, ślimaki, a także mieszkańcy podziemnych nor: krety, nornice oraz inne zwierzęta,
dla świata przyrody to katastrofa ekologiczna ponieważ
pożary te niszczą mikroflorę
glebową, która wyjaławia glebę
i hamuje naturalny rozkład resztek organicznych,
podczas wypalania traw spalają
się również inne materiały w postaci śmieci i odpadów. Powstaje
wówczas toksyczny dym, do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki o właściwościach rakotwórczych,
gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność,
utrudnia ruch drogowy stając
się przyczyną kolizji i wypadków samochodowych,
efektem wypalania są często
niekontrolowane pożary spowodowane przerzuceniem się
ognia na zabudowania lub lasy
i skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi,
zastępy straży pożarnej likwidujące skutki tych pożarów mogą być
w danym momencie bardziej potrzebne w innym miejscu.
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Komendant Powiatowy Państwowej

Negatywnie odniósł się do propozycji Burmistrza Miasta Sucha
Beskidzka dotyczącej przejęcia
w utrzymanie dróg powiatowych
znajdujących się na terenie miasta
Sucha Beskidzka za kwotę 300 tys.
zł rocznie. Ostateczne rozpatrzenie
sprawy i odpowiedź na pismo postanowił przełożyć do czasu rozpatrzenia wniosku przez Komisję Drogownictwa, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego
i wydania opinii w tej sprawie.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie
zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do
określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami
SOSW w Makowie Podhalańskim.
Podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury konkursowej na
stanowisko Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie
w roku 2008 r.
Podjął uchwały w sprawie wynajmu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w bloku C Szpitala Rejonowego pomieszczeń o powierzchni 12,70 m²
z przeznaczeniem dla lekarzy
w celu orzecznictwa dla PZU oraz
w sprawie wynajmu lokalu w budynku Kolumny Transportu Sanitarnego o powierzchni 33,34 m²
z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe firmy Trans–Ambulans Wełczoń, świadczącej dla
ZOZ usługi w zakresie transportu
pacjentów.
Podjął uchwałę w sprawie zmiany
w Budżecie i Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu w sprawie
odnowienia upoważnienia dyrektora zakładu budżetowego Kryta
Pływalnia do dokonywania zmian
w planie finansowym zakładu
w ciągu roku, pod warunkiem, że
nie spowoduje to zmniejszenia
wpłat do budżetu, ani zwiększenia
dotacji z budżetu Powiatu.
Pozytywnie zaopiniował uchwałę
Rady Powiatu zmieniającą uchwalę
z 11 lipca 2006 w sprawie szczegółowych zasad i dróg umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy
ordynacja podatkowa.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego do projektu
„Wdrażania usprawnień zarządczych w starostach powiatowych
Małopolski” i zapewnienia współfinansowania na jego realizację w latach 2008–2010.

Straży Pożarnej

opracował WK

bryg. mgr Bogusław Patera
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Oferta EDUKACYJNA dla gimnazjalistów
na rok szkolny 2008/2009
UWAGA – NABÓR ELEKTRONICZNY!
SUCHA BESKIDZKA

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. płk. T. Semika 1
tel. 033 874 874 22 32, fax. 033 874 23 55
e-mail: zso@powiatsuski.pl
strona: www.zso.powiatsuski.pl

Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody, specjalizacje:
technik informatyk
technik budownictwa
technik elektryk
technik mechatronik
technik mechanik
języki obce: angielski i niemiecki

Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i astronomia
języki obce: angielski i niemiecki
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka i geografia
języki obce: angielski i niemiecki
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i chemia		
języki obce: angielski i niemiecki
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język polski i historia		
języki obce: angielski, niemiecki, francuski
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski i historia
języki obce: angielski i niemiecki
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język niemiecki i historia
języki obce: angielski i niemiecki
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i geografia		
języki obce: angielski i niemiecki
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: wiedza o kulturze i historia
języki obce: angielski i niemiecki, francuski
Języki obce w ofercie dodatkowej:		
francuski, łaciński, rosyjski, hiszpański

Zasadnicza szkoła zawodowa
(cykl kształcenia – 3 lata)
Zawody z nauką zawodu w szkole::
mechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
operator obrabiarek skrawających
Zawody z praktyką w zakładach pracy:
(klasa dla młodocianych pracujących)
mechanik pojazdów samochodowych
stolarz
tapicer
murarz
fryzjer
blacharz samochodowy
elektryk
monter elektronik
elektromechanik
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
inne o 3-letnim cyklu kształcenia
języki obce: angielski, niemiecki (do wyboru)

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Spółdzielców 1
tel. 033 874 27 71
e-mail: zsw@powiatsuski.pl
strona: www.zsw.powiatsuski.pl

MAKÓW PODHALAŃSKI

Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody:
technik ekonomista
technik kucharz
technik kelner
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik hotelarstwa
technik turystyki wiejskiej
technik obsługi turystycznej
Zasadnicza szkoła zawodowa
(cykl kształcenia – 2 lub 3 lata w zależności od zawodu)
Zawody z nauką zawodu w szkole:
Kucharz małej gastronomii		
Zawody z praktyką w zakładach pracy:
(klasa dla młodocianych pracujących)
sprzedawca
cukiernik
piekarz
rzeźnik - wędliniarz
Nauczane w szkole języki obce:j:		
angielski, niemiecki, rosyjski
		

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Rynek 8
tel. 033 877 16 30
e-mail: zskmakow@powiatsuski.pl
strona: www.zskmakow.powiatsuski.pl
Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
2-4 przedmiotów do wyboru przez ucznia
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: 			
język polski, język obcy, historia, wiedza o kulturze
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: 			
matematyka, informatyka, język obcy
2. Liceum profilowane
(cykl kształcenia – 3 lata)
Profile:
socjalny
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Zasadnicza szkoła zawodowa wielobranżowa		
(klasa dla młodocianych pracujących)
(cykl kształcenia – 2 lub 3 lata w zależności od zawodu)
Zawody:
sprzedawca
stolarz
mechanik samochodowy
inne
języki obce: rosyjski

Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody:
technik technologii drewna
technik technologii odzieży
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Zasadnicza szkoła zawodowa
(cykl kształcenia – 3 lata)
Zawody:
krawiec (z nauką zawodu w szkole)
stolarz (możliwa grupa dla młodocianych pracujących)
(możliwy oddział integracyjny)
Nauczane w szkole języki obce:j:		
angielski i niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BŁ. KS. PIOTRA
DAŃKOWSKIEGO W JORDANOWIE
ul. gen. Maczka131
tel. 018 267 56 58
e-mail: jordankowski@pro.onet.pl
strona: www.zsdjordanow.iap.pl

Specjalny Ośrodek 			
Szkolno-Wychowawczy
w Makowie Podhalańskim
ul. Moniuszki 1
tel. (033) 877 877-15-27
e-mail: sosw@powiatsuski.pl
strona: sosw.powiatsuski.pl

Technikum
(cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody:
technik ekonomista
technik architektury krajobrazu
technik obsługi turystycznej
Nauczane w szkole języki obce:j:		
angielski i niemiecki w każdej szkole

Planowany do uruchomienia nowy typ szkoły – Zasadnicza Szkoła
Zawodowa specjalna dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.
Szkoła kształcić będzie w zawodach: krawiec / stolarz

ZAWOJA
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ
Zawoja Wilczna 1570
tel./fax. 033 877 60 44
e-mail: zszw1570@interia.pl
strona: www.wilczna.tk

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

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

Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: 			
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, informatyka
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, biologia, geografia
klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język polski, język obcy
Języki obce do wyboru::		
angielski, niemiecki, rosyjski, łaciński

Liceum ogólnokształcące
(cykl kształcenia – 3 lata)
klasa matematyczno-informatyczna, przedmioty wiodące: 		
matematyka, informatyka, język obcy
klasa sportowa, przedmioty wiodące: 			
wychowanie fizyczne, język polski, geografia, biologia
klasa ogólna, przedmioty wiodące: 				
wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy
języki obce: angielski, niemiecki (do wyboru przez ucznia)

OTWARTY KONKURS OFERT
Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na
zadania publiczne Powiatu Suskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki, realizowane przez organizacje pozarządowe, podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych
od 30.04 do 30.11.2008 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz druki, na
których należy składać oferty dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatsuski.pl oraz w Wydziale
Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, tel. 33 874 44 33.
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ INFORMUJE

są okazją do zdobywania nowych umiejętności poprzez naśladowanie. Są
doskonałym treningiem dla dziecka, zanim pójdzie do przedszkola lub do
szkoły. Poradnia – oprócz odpowiednio przygotowanej kadry – może zaoferować także bogate zaplecze pomocy dydaktycznych, które niezbędne jest do
prowadzenia terapii.
Wczesne wspieranie rozwoju ma pomóc w wydobyciu potencjału rozwojowego dziecka, tak aby nauczyło się ono nowych umiejętności i zebrało
doświadczenia, które ułatwią mu adaptację w różnych sytuacjach życiowych
w przedszkolu, w szkole.
Pracownicy poradni są przygotowani do prowadzenia tego typu zajęć,
odbywają szkolenia w tym zakresie, wspólnie wymieniają się także uwagami
i wzajemnie wspierają w prowadzeniu terapii (został powołany Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka), która oczywiście nie może się odbywać bez właściwej diagnozy. Obejmuje ona ocenę somatycznego stanu
dziecka, a także ocenę rozwoju ruchowego, umysłowego, emocjonalnego
i społecznego, w tym rozwoju mowy. Wszystkie czynności diagnostyczne
nie ograniczają się tylko do diagnozy samego dziecka – obejmują także
(w miarę możliwości) poznanie jego środowiska rodzinnego i wychowawczego. Dlatego taka wszechstronna i kompleksowa terapia niejednokrotnie
przynosi zauważalne rezultaty.
Praca z małym dzieckiem jest bardzo trudna, wymaga ogromnego zaangażowania, umiejętności nawiązywania właściwego kontaktu z dzieckiem,
odpowiedniego doboru pomocy dydaktycznych, a także dobrej relacji z rodzicami. Pracownicy suskiej poradni starają się, by spełnić te wszystkie warunki i zminimalizować trudności rozwojowe dziecka, tak aby uzyskało ono
optymalny (czyli potencjalnie osiągalny dla niego) rozwój w sferze ruchowej,
intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

POMOC NAJMŁODSZYM
Każde dziecko ma wewnętrzny napęd do rozwoju. Wychowując dziecko
w pełni sprawne, na ogół nie musimy zachęcać go do różnorodnych form
aktywności. Natomiast w przypadku dzieci z zaburzeniami, umiejętne pobudzanie aktywności i ukierunkowywanie działań jest rzeczą ważną i potrzebną.
Dlatego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
dzięki dużemu wsparciu Starostwa Powiatowego organizowane są zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju. Polegają one na indywidualnej i grupowej pracy z dzieckiem. Mały pacjent ma możliwość uczestniczyć w terapii
logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Zajęcia odbywają się 4–8
razy w miesiącu, w zależności od potrzeb dziecka. W chwili obecnej wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest w placówce w Suchej Beskidzkiej (w tym w oddziale zamiejscowym w Jordanowie) 20 dzieci z terenu powiatu. W terapii uczestniczą także rodzice, mają oni możliwość obserwować
zajęcia, a także na bieżąco śledzić postępy swoich dzieci. Maluchy, które
objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotknięte są różnymi zaburzeniami, związanymi często z chorobami genetycznymi, upośledzeniem
umysłowym, chorobami neurologicznymi. Dlatego stymulacja rozwoju
obejmuje sferę ruchową, intelektualną, emocjonalną, społeczną i powinna
być prowadzona jak najwcześniej.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a także w małej grupie. Stwarzają
okazje do zabaw z rówieśnikami, są więc źródłem radości, uczą też zasad
współpracy i samodzielności, stymulują rozwój form komunikowania się,

Magdalena Błażyczek-Bargieł

SP Zembrzyce – SP1 Sucha B.
SP Bieńkówka – SP2 Stryszawa
SP Zembrzyce – SP Stryszawa
SP1 Sucha B. – SP Bieńkówka
Półfinały
SP Skawica – SP1 Sucha B.
SP Bieńkówka – SP Maków P.
O III miejsce
SP1 Sucha B. – SP1 Maków P.
Finał
SP Skawica – SP Bieńkówka

S P O R T

POWIATOWE ZAWODY
W PIŁCE RĘCZNEJ
W ostatnim okresie w ramach współzawodnictwa sportowego szkół powiatu suskiego odbyły się zawody w piłce
ręcznej szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Poniżej podajemy wyniki:

Szkoły Podstawowe

Szkoły Ponadgimnazjalne

Dziewczęta
Eliminacje – Gr. I
SP1 Maków P. – SP Toporzysko
SP Skawica – SP1 Maków P.
SP Toporzysko – SP Skawica
Eliminacje – Gr. II
SP Bieńkówka - SP1 Sucha B.
SP Zembrzyce – SP2 Stryszawa
SP1 Sucha B. – SP2 Stryszawa
SP Bieńkówka – SP Zembrzyce
SP1 Sucha B. – SP Zembrzyce
SP2 Stryszawa – SP Bieńkówka
Półfinały
1. SP Zembrzyce – SP1 Maków P.
2. SP Toporzysko – SP1 Sucha B.
O III miejsce
SP1 Sucha B. – SP1 Maków P.
Finał
SP Zembrzyce – SP Toporzysko

Dziewczęta

Chłopcy
Eliminacje – Gr. I
SP1 Maków P. - SP Naprawa
SP Skawica – SP1 Maków P.
SP Naprawa – SP Skawica
Eliminacje – Gr. II
SP Bieńkówka – SP Zembrzyce
SP2 Stryszawa – SP1 Sucha B.

(3:7)
(0:3)
(7:6)
(0:5)

6:5 (3:3)
8:3 (5:0)
11:2 (6:0)
8:2 (4:0)

ZS im. W. Witosa Sucha B. – ZSO Sucha B.
6:9 (2:5)
ZSO Sucha B. – ZS im. H. Kołłątaja Jordanów
4:4 (4:2)
ZS im. H. Kołłątaja Jordanów – ZS im. W. Witosa Sucha B. 4:1 (1:0)
1. ZSO w Suchej Beskidzkiej
2. ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie
3. ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

4:5 (4:3)
3:9 (2:3)
6:4 (3:1)
4:5
13:1
12:1
4:4
4:5
0:6

6:13
6:6
13:11
2:11

(1:3)
(6:0)
(8:0)
(3:0)
(1:1)
(0:3)

Chłopcy
ZS im. W. Witosa Sucha B. – ZS im. W. Goetla Sucha B.
ZSO Sucha B. – ZS Zawoja
ZS im. W. Goetla Sucha B. – ZS Zawoja
ZS im. W. Witosa Sucha B. – ZSO Sucha B.
ZS im. W. Goetla Sucha B. – ZSO Sucha B.
ZS Zawoja – ZS im. W. Witosa Sucha B.
1. ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
2. ZSO w Suchej Beskidzkiej
3. ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej
4. ZS w Zawoi

4:2 (2:1)
7:4 (3:2)
3:4 (2:2)
9:3 (6:1)

B iuletyn

12:5 (6:1)
8:2 (6:1)
5:7 (2:5)

P odbabiogórski

9:7
9:3
10:5
10:9
10:11
4:12

(6:3)
(5:0)
(5:2)
(7:4)
(4:4)
(1:5)
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