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XIX SESJA RADY
POWIATU SUSKIEGO
26 czerwca odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Suskiego. Jednym z punktów porządku obrad była informacja
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat działania Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej. Inspektora
wojewódzkiego reprezentował jego zastępca Artur Kania,
który poinformował, że z uwagi na wcześniej zaplanowany urlop na obrady nie mógł przybyć Janusz Żbik, szef
Małopolskiego Inspektoratu.
A. Kania na wstępie swojego
wystąpienia podkreślił, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest samodzielnym organem
administracji rządowej, przy czym
starosta formalnie powołuje go na
stanowisko i zawiera z nim umowę
o pracę, zaś nadzór nad jego działalnością merytoryczną sprawuje
inspektor wojewódzki. Następnie
odnosząc się do sytuacji w suskim
inspektoracie, A. Kania poinformował, że w jednostce zatrudnionych
jest 7 pracowników, którzy w 2007
roku wydali 250 rozstrzygnięć administracyjnych i przeprowadzili
200 kontroli w terenie. W związku
z odwołaniem Ryszarda Kukawki
z funkcji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego od sześciu
miesięcy trawa procedura konkursowa na wakujące stanowisko,
która nie została dotąd rozstrzygnięta z powodu braku chętnych
kandydatów. A. Kania zaznaczył, że
dopóki nie zgłosi się osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i wolą objęcia funkcji PINB nie ma możliwości obsadzenia tego stanowiska.
W dalszej części wystąpienia zastępca WINB odniósł się do sprawy
zarzutów skierowanych przez grupę radnych w stosunku do starosty
Andrzeja Pająka, dotyczących braku nadzoru nad działalnością byłego inspektora R. Kukawki. A. Kania,
powołując się na przepisy Kodeksu
Postępowania Administracyjnego,

stwierdził że organem właściwym
do rozpatrywania skarg lub indywidualnych zastrzeżeń odnośnie
działalności PINB, innych niż związane z jego merytoryczną pracą,
jest Rada Powiatu, a nie starosta.
A. Kania pozytywnie odniósł się
również do działań starosty, które
umożliwiły pozyskanie nowej siedziby dla suskiego inspektoratu
po wypowiedzeniu umowy najmu
pomieszczeń w budynku Urzędu
Miejskiego, jak również pozwoliły na szybkie przeprowadzenie
procedury wyłonienia pełniącego obowiązki inspektora. A. Kania
podkreślił, że stawianie staroście
zarzutów w związku z powyższymi
działaniami jest dla niego niezrozumiałe i w jego ocenie starosta
zasługuje raczej na podziękowanie
i słowa uznania.
Podczas sesji Janusz Baczewski,
zastępca dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
przedstawił sprawozdanie z działalności szpitala w 2007 roku w zakresie lecznictwa oraz gospodarki
finansowej. Ubiegłoroczna działalność szpitala została zakończona stratą w wysokości 484 811 zł,
pomimo że nastąpił wzrost przychodów o ok. 18 % w porównaniu
do roku 2006, głównie z tytułu
uzyskania z Narodowego Funduszu Zdrowia zapłaty za wykonanie
ponadlimitowych świadczeń (652
tys. zł) oraz zawarcia z NFZ ugody

A. Kania, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

odnośnie wypłaty części sumy za
nadlimity wykonane w 2003 roku
na kwotę ponad pół miliona złotych. Na ujemny wynik finansowy w znacznym stopniu wpłynął
wzrost wydatków z tytułu wypłat
zaległej „trzynastki” za lata 2001–
2003 (ok. 800 tys. zł), podwyżka
wynagrodzeń dla pracowników
szpitala o 3,4 % od 01.03.2007 r. (ok.
800 tys. zł) oraz wypłata „dodatku
negocjacyjnego” w okresie wrzesień-grudzień ubiegłego roku (ok.
874 tys. zł). J. Baczewski komentując rachunek zysków i strat za
ubiegły rok powiedział, że sytuacja
finansowa szpitala jest trudna, natomiast z pewnym optymizmem
można odnieść się do zmniejszającej się co roku straty, która w 2005
roku wyniosła ok. 2 mln 400 tys. zł,
a w 2006 r. ok. 1 mln 550 tys. zł.
Następnie J. Baczewski poinformował o wysokości zadłużenia, które wzrosło w porównaniu do roku
2006 o ok. 3 mln 270 tys. zł i wyniosło na koniec 2007 r. 19 645 452 zł,
w tym zobowiązania wymagalne
stanowią 4 mln 260 tys. zł.
Wicedyrektor ZOZ podkreślił, że
powyższy wskaźnik zbliżył się do


wartości granicznej, której przekroczenie może spowodować utratę płynności finansowej ZOZ - u.
W dalszej części sprawozdania J.
Baczewski przedstawiał czynniki,
które miały wpływ na wzrost zobowiązań szpitala, tj. m. in. kredyt
inwestycyjny na wykonanie II etapu termomodernizacji (715 tys. zł),
kredyt na sfinansowanie zakupu
nowej karetki (243 tys. zł), umarzalna w 70% pożyczka z banku
BGK (545 tys. zł) oraz wydatki inwestycyjne przekraczające poziom
amortyzacji na ponad 1 mln zł.
J. Baczewski odnosząc się do
wzrostu zobowiązań szpitala
stwierdził, że rozpoczęte wcześniej
inwestycje, chociaż bardzo kosztowne, musiały być kontynuowane
i dokończone żeby szpital spełniał
odpowiednie standardy i mógł być
konkurencyjny względem ościennych placówek służby zdrowia.
Jednym z projektów uchwał
rozpatrywanych podczas sesji
był wniosek złożony przez grupę
radnych opozycyjnych (PiS, Powiat
Suski Razem oraz radnego B. Kołodziejczyka) w sprawie odwołania
cd. na str. 2
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ZARZĄD
POWIATU
Podjął uchwałę w sprawie powierzenia Janowi Lachowi stanowiska
dyrektora Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Zawoi Wełczy.
Podjął uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego
i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
i placówek oświatowych Powiatu
Suskiego.
Negatywnie rozpatrzył wniosek
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej
w sprawie zwiększenia wymiaru
zatrudnienia kadry pedagogicznej
o ½ etatu.
Zdecydował, że sprawa wniosku
Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej odnośnie
przyznania środków finansowanych na remont pomieszczeń dla
osób zatrzymanych będzie rozpatrzona w terminie późniejszym, po
dokładnej analizie budżetu Powiatu
za I półrocze.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie
sprzętu dla stowarzyszenia Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska, Oddział Sucha Beskidzka.
Postanowił przeznaczyć kwotę
2 000 zł na dofinansowanie akcji
promocyjnej „Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza”, mającej się
odbyć w dniu 13.06.2008 r., podczas Międzynarodowej Konferencji
pn. „Rozwój obszarów wiejskich”.
Powyższe fundusze przeznaczone
zostały na promocję produktów
regionalnych.
Wyraził zgodę na przeznaczenie:
a) ok. 2 000 zł na pokrycie kosztów
przejazdu na zawody ponadlokalne reprezentacji Powiatu Suskiego w kolarstwie szosowym,
b) 1 000 zł na pokrycie kosztów
przejazdu reprezentantów Powiatu Suskiego na IV Międzynarodowe Zawody Strażackie rozgrywane w Trzebiatowie w woj.
zachodniopomorskim.
Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie 16 czerwca 2008 r. sali
konferencyjnej w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
Postanowił wyasygnować kwotę
4,5 tys. zł ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną na zakup
trenażera narciarskiego „skier’s
edge” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej.
Postanowił ufundować puchary dla
laureatów konkursu eliminacyjne-
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cd. ze str. 1

kreślił T. Babicz. Następnie zadeklarował, że jeśli Rada pozwoli mu
dalej pełnić funkcję przewodniczącego, to będzie prowadził Komisję
zgodnie ze Statutem Powiatu, jak
również zapewnił o pełnej otwartości na współpracę z wszystkimi
radnymi. Rada w głosowaniu wyraziła poparcie dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odrzucając
wniosek o jego odwołanie większością głosów. Za odwołaniem
T. Babicza głosowało czterech
radnych, przeciw dwunastu radnych, a jeden radny wstrzymał się
od głosu.
W trakcie sesji radni wysłuchali
także informacji na temat ochrony i promocji zdrowia w powiecie
oraz przyjęli sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie z działalności
w 2007 roku, a także zapoznali się
z bieżącymi potrzebami w zakresie
pomocy społecznej.

XIX SESJA
RADY POWIATU
SUSKIEGO
z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Tomasza
Babicza. Zdaniem wnioskodawców
T. Babicz nieobiektywnie i nieprofesjonalnie prowadził posiedzenia
komisji, podczas których rozpatrywano sprawę zarzutów dotyczących nadzoru starosty nad PINB.
Odnosząc się do projektu uchwały
przewodniczący T. Babicz mówił,
że po przeczytaniu uzasadnienia
projektu uchwały odniósł wrażenie,
że oczekiwania w stosunku do pracy
komisji, którą ma zaszczyt kierować,
idą w kierunku nadania jej charakteru „komisji śledczej”, której celem ma
być zdyskredytowanie pracy starosty
i innych urzędników. Takie działania
zdecydowanie wykraczałyby poza
zakres kompetencji komisji – pod-

Rada podjęła również uchwały
w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2007 rok,
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na 2008 rok,
zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Suskiego na 2008 r.,
podjęcia współpracy z Departamentem Pas–de–Calais we
Francji,
skargi jednego z mieszkańców
na działalność Powiatowego
Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej (skargę oddalono).
Redakcja „BP” informuje, że pełna
treść uchwał Rady oraz protokół z obrad
są zamieszczane na stronie internetowej
powiatu: www.powiatsuski.pl w zakładce uchwały.
WK

Z PRAC KOMISJI RADY POWIATU
wiecie, m.in. dostosowanie Domów
Pomocy Społecznej do obowiązujących standardów, stworzenie sieci
rodzicielstwa zastępczego oraz rozszerzenie działalności punktu interwencji kryzysowej. Podczas obrad
Komisja analizowała, a następnie
zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie
zmian w budżecie Powiatu oraz
zmian w uchwale budżetowej Powiatu Suskiego na 2008 rok.

Komisja Zdrowia
i Spraw Społecznych
oraz Komisja
Planowania Finansów
i Administracji

odbyły wspólne posiedzenie,
na którym zapoznano się z sytuacją Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej. Informacji
udzielali: z-ca dyrektora ZOZ ds. finansowych Janusz Baczewski oraz
z-ca dyrektora ZOZ ds. lecznictwa
Adam Kwiatek. Oprócz informacji
na temat bieżącej sytuacji szpitala,
Komisja wysłuchała także sprawozdania finansowego ZOZ-u za 2007
rok i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie jego zatwierdzenia. Na posiedzeniu Komisja analizowała również
dane dotyczące ochrony i promocji
zdrowia w powiecie przedstawione
przez Barbarę Macias – podinspektora Wydziału Edukacji i Zdrowia,
jak również zapoznała się ze sprawozdaniem Krzysztofa Cieżaka, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
z działalności jednostki w 2007 roku.
K. Cieżak przedstawił również wykaz najważniejszych potrzeb z zakresu pomocy społecznej w po-

Komisja Edukacji,
Kultury, Sportu
i Turystyki

wysłuchała informacji Renaty Spisak–Sowy, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej, na temat zadań
jakie realizuje ta instytucja ze szczególnym uwzględnieniem działań
mających na celu zapewnienie odpowiedniej pomocy uczniom szkół
i placówek oświatowych w powiecie. Uczestniczący w posiedzeniu
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dyskutowali
nad zapewnieniem optymalnego
współdziałania pomiędzy pedagogami szkolnymi, nauczycielami
i pracownikami poradni w zakresie

cd. na str. 3



szybkiego reagowania w sytuacjach
kryzysowych, jak również w podejmowaniu działań profilaktycznych.
W dalszej części posiedzenia Stanisław Bednarz, naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju, przedstawił
harmonogram inwestycji i prac remontowych, zaplanowanych do realizacji w szkołach podczas wakacji.
Z przedstawionej informacji wynika,
że w każdej ze szkół będą wykonane najpilniejsze zadania, natomiast
zakres tych robót jest ograniczony
możliwościami budżetu Powiatu.
Na posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje
wniosków w sprawie przyznania
nagród Kuratora Oświaty Renacie
Spisak–Sowie, dyrektorowi PPP w Suchej Beskidzkiej i Rafałowi Rapaczowi, dyrektorowi Zespołu Szkół im.
H. Kołłątaja w Jordanowie.
Komisja Drogownictwa,
Rolnictwa i Porządku
Publicznego

odbyła posiedzenie w siedzibie
Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, którego tematem
był stan bezpieczeństwa w powiecie suskim w I półroczu 2008 roku.
W posiedzeniu udział wzięli przed-
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stawiciele Policji, Straży Miejskiej,
Straży Granicznej z Lipnicy Wielkiej
i Zwardonia oraz kierownik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Na podstawie informacji przekazanych przez funkcjonariuszy Policji
można stwierdzić, że powiat suski
należy do bezpiecznych. W związku
z okresem wakacyjnym na terenie
powiatu będzie prowadzona akcja
„Bezpieczne wakacje”, której celem
jest zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców oraz turystów odwiedzających Podbabiogórze. W ramach
tej akcji przewidziane są wzmożone
kontrole drogowe pojazdów, szczególnie autokarów przewożących
dzieci i młodzież, sprawdzane będą
ośrodki kolonijne, kąpieliska, a także
organizowane spotkania młodzieży
z przedstawicielami Policji.
W trakcie posiedzenia Komisja
pozytywnie zaopiniowała prośbę
Komendanta Powiatowego Policji
w Suchej Beskidzkiej w sprawie dofinansowania przez Starostwo prac
remontowo–modernizacyjnych pomieszczeń przeznaczonych dla zatrzymanych w budynku komisariatu
oraz przychyliła się także do wniosku
przedstawicieli sekcji ruchu drogowego suskiej Policji w sprawie ustawienia tablic ograniczających tonaż
pojazdów na drodze powiatowej z
Jordanowa przez Wysoką do Spytkowic. Komisja sformułowała w powyższej sprawie stosowny wniosek
do Zarządu Powiatu.
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wania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego
Urzędu Pracy, jak również zwrócenie
uwagi na konieczność podjęcia działań w celu zwiększenia możliwości
zatrudniania osób niepełnosprawnych w zakładach pracy na terenie
powiatu.

Komisja Integracji
Lokalnej i Rozwoju

analizowała stan i strukturę bezrobocia w powiecie suskim za I kwartał br.
Z informacji przekazanych przez
Janusza Spannbauera, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej
Beskidzkiej, wynika że stopa bezrobocia w naszym powiecie należy do
najniższych w województwie i wynosi 7,8%, podczas gdy przeciętna
wojewódzka wynosi 8,6%, a krajowa
11,1%. W stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego ilość osób
bezrobotnych zmniejszyła się o 15
i wyniosła 2 431 osób, w tym 61,9%
stanowią kobiety. W rozbiciu na poszczególne gminy najniższy poziom
bezrobocia był w gminach: BystraSidzina, Jordanów gmina wiejska
i Jordanów miasto, a najwyższy
w Zembrzycach, Suchej Beskidzkiej,
Stryszawie oraz Zawoi.
Podczas omawiania danych
przedstawionych przez dyrektora PUP Komisja zwróciła uwagę na
problem ludzi niepełnosprawnych,
których w powiecie jest ok. 13 tys.,
natomiast tylko 50 osób zwróciło się
o pomoc w znalezieniu zatrudnienia
do urzędu pracy. Nienajlepiej przedstawia się także sytuacja w zakresie
dostępności ofert pracy dla kobiet,
gdzie na 14 propozycji zatrudnienia
tylko 1 jest dla kobiety.
Rezultatem posiedzenia Komisji było sformułowanie wniosku do
Zarządu Powiatu odnośnie wybudo-

Komisja Rewizyjna

rozpatrywała skargę na działalność
Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej
Beskidzkiej złożoną przez mieszkańca
powiatu, której rozpatrzenie zleciła
Komisji Rada Powiatu podejmując
stosowną uchwałę na poprzedniej
sesji. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci PUP J. Spannbauer
i Z. Przysiężniak, natomiast wnoszący skargę pomimo zaproszenia nie
stawił się. Przedstawiona dokumentacja, jak również wyjaśnienia złożone
przez dyrektora PUP, pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że działania Urzędu Pracy dotyczące przedmiotowej
sprawy były prowadzone prawidłowo, a zatem skargę należało uznać za
bezprzedmiotową. Sam zainteresowany nie wniósł o dalsze prowadzenie czynności związanych ze złożoną
przez niego skargą. Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała również
pozytywnie – pod względem formalnym - projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawie oddalenia skargi na PUP
w Suchej Beskidzkiej oraz odwołania
z funkcji przewodniczącego Komisji
radnego T. Babicza.
opracował Witold Korzec

LIST GRATULACYJNY
Szanowny Pan
Marek Haber
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
W związku z powołaniem Pana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia składamy Panu Ministrowi w imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Suskiego serdeczne gratulacje,
życząc wielu sukcesów w służbie na rzecz naszej Ojczyzny i jej obywateli. Serdecznie dziękujemy za
dotychczasową owocną współpracę w latach zarządzania przez Pana suskim ZOZ-em i pozostajemy
z nadzieją, że Podbabiogórze i sprawy naszej lokalnej służby zdrowia pozostaną zarówno we wspomnieniach jak i pamięci Pana Ministra.
Z wyrazami szacunku i poważania,
Andrzej Pająk
Starosta Suski

Tadeusz Gancarz
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
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go do IV Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników, mającego odbyć
się 29 czerwca 2008 r. na stadionie
MKS „Halniak” w Makowie Podhalańskim.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Suskiego
w sprawie podjęcia współpracy
z Departamentem Pas-de-Calais
we Francji.
Podjął uchwałę w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań,
które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Suskiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania
7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Udzielił mgr Krzysztofowi Cieżakowi, dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, pełnomocnictwa
do podpisania i złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie projektu finansowanego ze
środków Programu Operacyjnego
– Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2
pn. „Aktywni mogą więcej”, w tym
do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla jego realizacji.
Podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla
pełniącego obowiązki dyrektora
Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2
w Sidzinie.
Podjął uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej otrzymanego w darze
urządzenia do suchego hydromasażu terapeutycznego dla Oddziału
Reumatologicznego.
Wyraził zgodę na utworzenie
z dniem 1 lipca 2008 roku stanowiska Kierownika Gospodarczego
w Domu Wczasów Dziecięcych
Nr 2 w Sidzinie.
Wyraził zgodę na przyznanie na
okres od 22 czerwca do 13 lipca
2008 r. dodatkowych godzin ponadwymiarowych wychowawcom
Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2
w Sidzinie. Wypłata wnioskowanych godzin nastąpi z budżetu jednostki.
Negatywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Suskiego
w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Suskiego.
cd. na str. 4
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Podjął uchwałę w sprawie zmian
w Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie zmian
w Budżecie i w Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
Rozpatrując wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej
Beskidzkiej zdecydował o zwiększeniu w miesiącu lipcu budżetu
jednostki o kwotę 10 000 zł (fundusze przeznaczone zostaną na bieżącą działalność jednostki). Pozostałe
wnioskowane środki przekazane
zostaną w późniejszym terminie.
Postanowił przeznaczyć kwotę
1 500 zł ze środków Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji na dofinansowanie imprezy
o nazwie „Powiatowe Zawody Szachowe”, mającej odbyć się 16 sierpnia 2008 r. na terenie Miasta Jordanowa.
Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie 26 czerwca 2008 r. pomieszczenia w budynku Starostwa
przy ul. Kościelnej 5b dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Podbabiogórze”.
Wyraził zgodę na nieodpłatny,
dwugodzinny pobyt dzieci z Domu
Dziecka w Oświęcimiu na Krytej
Pływalni w Suchej Beskidzkiej oraz
hali sportowej przy Zespole Szkół
im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie
ocieplenia i elewacji budynku Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
Zadecydował o podjęciu działań
zmierzających do zabezpieczenia w budżecie Powiatu kwoty
16 000 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie kosztów zakupu
rejestratora dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Suchej
Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie ustalenia składu Komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2008.
Zaakceptował przedstawioną przez
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego propozycję
podziału środków na stypendia za
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Udzielił dyrektorowi Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy Janowi Lachowi pełnomocnictwa do składania oświad-
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O PRZYSZŁOŚCI SUSKIEGO ZOZ-U
17 czerwca odbyła się kolejna narada poświęcona przyszłości Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W spotkaniu, które miało miejsce w budynku szpitala,
uczestniczyła tzw. „grupa robocza” wyłoniona podczas pierwszego posiedzenia w maju br., w skład której weszli przedstawiciele władz powiatu, radni, dyrekcja szpitala,
przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Głównym celem tego zespołu jest wypracowanie optymalnej koncepcji zmiany zasad funkcjonowania szpitala celem podniesienia jego konkurencyjności na rynku usług medycznych oraz zapobieżenia dalszemu
wzrostowi zadłużenia.
W pierwszej części spotkania
lek. med. Maciej Sajewicz omówił
zasady funkcjonowania pracowni
rezonansu magnetycznego, która świadczy usługi dla pacjentów
szpitala jako Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej. M. Sajewicz
podkreślił, że pacjent nie odczuwa żadnej różnicy w jakości usług
świadczonych na rzecz ZOZ-u, czy
też w przypadku wizyty komercyjnej. Pacjent posiadający skierowanie jest zawsze przyjmowany
bezpłatnie, natomiast ilość wykonanych badań określa limit zapisany w kontrakcie z Narodowym
Funduszem Zdrowia. M. Sajewicz
mówił również, że jego gabinet
jest sprawniejszy administracyjnie, nie ma przerostu zatrudnienia,
a jego personel zarabia lepiej niż
w placówce publicznej. Większość
pacjentów wykonujących badania
zlecone przez szpital nie ma nawet
świadomości, że są obsługiwani
przez gabinet prywatny – dodał
M. Sajewicz. Właściciel pracowni stwierdził również, że nie rozumie tak wielkich obaw przed
prywatyzacją, która umożliwiłaby
w większym zakresie świadczenie
usług medycznych podmiotom
zewnętrznym.
Nie wszyscy uczestnicy spotkania z entuzjazmem podchodzili do oddawania poszczególnych oddziałów w prywatne ręce.
Przedstawicielka OZZPiP Lucyna
Skrzypoń stwierdziła, że oddziały
przynoszące straty, jak np. oddział
dla przewlekle chorych, będą likwidowane, gdyż nie będzie chętnych do prowadzenia nierentownej działalności, a co za tym idzie
ludzie stracą zatrudnienie.
Z kolei wicestarosta J. Bałos
powiedział, że nie można dłużej

czekać i nie podejmować żadnych
działań w obliczu wzrastającego
zadłużenia szpitala. Pewne instrumenty zarządzania szpitalem już
się wyczerpały i należy zastanowić się nad przyjęciem takich rozwiązań, które umożliwią efektywniejsze zarządzanie ZOZ-em.
Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
przez szpital jako publicznej placówki są już bardzo ograniczone
– mówił dyrektor szpitala Marek
Haber. Tylko pozyskanie inwestorów zewnętrznych będzie szansą na
rozwój i utrzymanie mocnej pozycji
– podkreślił dyrektor. Następnie M.
Haber poinformował, że została
przygotowana wstępna koncepcja
zmian organizacyjno–prawnych w
suskim ZOZ, które mają zracjonalizować jego działalność i pozwolą
na jego dokapitalizowanie przez
podmioty zewnętrzne. Autorami
opracowania są dr Tomasz Banaś
i mgr Jarosław Pycia przy współpracy kancelarii prawnej „Tyniec
i Partnerzy”. Głównym założeniem proponowanych zmian jest
przeprowadzenie procesu przekształceń własnościowych w taki
sposób, który pozwoli szpitalowi
zachować kontrolę nad zakresem
dotychczas świadczonych usług.
W związku z tym autorzy opracowania zaproponowali przekształcenie szpitala w „konsorcjum”,
które utworzy się na podstawie
umowy zawartej pomiędzy powstałymi Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. Celem
działania konsorcjum będzie zapewnienie spójności i ciągłości
świadczeń finansowanych ze środków publicznych poprzez wspólne negocjowanie i późniejszą realizację zawartych z NFZ umów.

cd. na str. 5



Umowa Konsorcjum powinna
być tak skonstruowana, by Spółka Powiatu jako spółka publiczna
zachowała wpływ na określanie
zakresu świadczeń medycznych
finansowanych ze środków publicznych i ich jakości. W tym celu
Zakład Opieki Zdrowotnej Spółki
Powiatu powinien występować
jako tzw. Lider konsorcjum, zaś
kierownik tej placówki powinien
posiadać upoważnienie przekazane od każdego z NZOZ-ów do
negocjacji warunków kontraktu
z NFZ w ich imieniu. Jednocześnie
powstałe NZOZ-y powinny posiadać samodzielność i swobodę
w kreowaniu polityki funkcjonowania zakładu w zakresie w jakim
nie koliduje to, pod względem
czasu pracy lekarzy, pielęgniarek,
lokalowo, personalnie, sprzętowo,
z realizacją świadczeń udzielanych
w ramach umowy z NFZ.
Koncepcja przekształcenia suskiego ZOZ-u w „konsorcjum” pokazuje jedną z możliwych dróg,
jaką może obrać szpital, realizując
założenie zmiany dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej.
Zdaniem dyrekcji szpitala forma
„konsorcjum” byłaby optymalnym
rozwiązaniem, gdyż umożliwiłaby
utrzymanie kontroli nad pełnym
zakresem świadczonych usług.
Uczestnicy spotkania byli
zgodni co do tego, że nie należy
spieszyć się z ostatecznymi decyzjami, póki nie będzie znane
stanowisko rządu w sprawie oddłużenia szpitali oraz ostateczny
kształt nowej ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej.
WK
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UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO!
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o coraz większym nasileniu występowania barszczu Sosnowskiego na
terenie województwa małopolskiego. Roślinę te
można spotkać na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, rowów, na odłogowanych
gruntach. W chwili obecnej staje się ona coraz
bardziej uciążliwa w leśnictwie, przy szlakach turystycznych, nad brzegami rzek.
Chwast ten ma działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela
parzącą substancję, której działanie nasila się podczas słonecznej
i wilgotnej pogody. Substancja ta może powodować zapalenie
skóry, pęcherze, trudno gojące się rany, zapalenie błon śluzowych.
Ze względu na duży potencjał rozmnożeniowy oraz zmienność
biologiczną roślina ta jest bardzo trudna do zwalczania.
Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego, bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną
pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz
o toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto
muszą być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.
MM
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czeń 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.
Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Suskiego, położonej w Naprawie oraz w sprawie
powołania Komisji Przetargowej.
Postanowiono zlecić także publikację ogłoszeń drobnych o sprzedaży
tej nieruchomości w „Gazecie Krakowskiej” oraz poprzez „Gazetę Krakowską” w „Dzienniku Bałtyckim”
i „Dzienniku Zachodnim”.
Wyraził zgodę na zwiększenie środków przeznaczonych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest do kwoty 43 tys. zł.
opracował WK

ĆWICZENIE DOWÓDCZO-SZTABOWE
POD KRYPTONIMEM „WYBUCH 2008”
7 lipca 2008 r. około godz. 10.00 Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej został telefonicznie powiadomiony przez mężczyznę o podłożeniu w budynku
Komendy ładunków wybuchowych.
Dyżurny powiadomił Komendanta Powiatowego Policji o powyższym fakcie, ten zaś zarządził
natychmiastową ewakuację osób

i najważniejszych dokumentów
z całego budynku Komendy. Około godziny 10.30 dochodzi do eksplozji materiału wybuchowego na

drugim piętrze budynku. Eksplozja ta spowodowała powstanie
pożaru w tym rejonie, są również
osoby ranne. Na miejsce wezwane zostały służby ratownicze KP
PSP w Suchej Beskidzkiej oraz niektóre jednostki OSP.
Z uwagi, że w budynku może
być podłożona większa ilość ładunków wybuchowych na miejsce wezwany zostaje przewodnik
z psem do wykrycia materiałów
wybuchowych oraz policjanci
Specjalistycznego
Pododdziału Antyterorystycznego Policji
w Krakowie. Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza oraz sprawdzanie
budynku pod kątem materiałów
wybuchowych. Około godziny
12.00 napływają informacje o podejrzeniu dwóch osób, które mogły dokonać podłożenia ww. materiałów wybuchowych. Osoby te
są w pojeździe na terenie miasta
Sucha Beskidzka. Podczas próby


zbliżenia się do nich oddalają się
pojazdem z terenu miasta Sucha Beskidzka w kierunku Żywca.
Trwają działania pościgowo-blokadowe za wymienionym pojazdem. Dochodzi do zatrzymania
wyżej wymienionych osób na terenie miejscowości Stryszawa.
Na szczęście to tylko ćwiczenie.
MĆ
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WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC
24–26 czerwca przebywała w naszym powiecie oficjalna delegacja z niemieckiego powiatu Südwestpfalz,
w składzie: Ernst Hügel – wicestarosta, dr Thorsten Maier - członek zarządu powiatu i Izabela Wojtalla, pełniąca również funkcję tłumacza. Podczas wizyty niemieccy
goście mieli okazję zapoznać się z głównymi zasadami
działania naszego samorządu oraz z zadaniami jakie realizuje starostwo (delegacja zapoznała się m.in. z pracą
wydziałów: komunikacji i geodezji).

Z wizytą w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

Na temat naszego szkolnictwa
rozmawiano podczas spotkania w
Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii
oraz w Zespole Szkół im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej, gdzie goście
m.in. oprowadzeni zostali po pracowniach i warsztatach szkolnych.
Wizyta w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej pozwoliła z kolei przybliżyć sprawy
z zakresu ogólnie rozumianego
bezpieczeństwa publicznego.
W programie pobytu delegacji
z Südwestpfalz znalazły się także
punkty mające służyć przybliżeniu niemieckim samorządowcom

spraw związanych z turystyką,
ochroną przyrody i dziedzictwem
kulturowym naszego powiatu.
25 czerwca goście przebywali
w Zawoi, gdzie m.in. spotkali się
z wójtem gminy, zwiedzili ekspozycję w siedzibie Babiogórskiego
Parku Narodowego i obejrzeli występ zespołu „Juzyna”.
Wizyta niemieckiej delegacji
w powiecie suskim to drugi, po
styczniowej wizycie w powiecie
Südwestpfalz naszej delegacji, krok
na drodze do podpisania partnerskiej umowy o współpracy.

PODPISANIE POROZUMIENIA
Z DEPARTAMENTEM PAS-DE-CALAIS

W porozumieniu zapisano
m.in., że ma ono przyczynić się
do rozwoju współpracy w takich
dziedzinach jak: gospodarka,
zwłaszcza poprzez rozwój turystyki, ochrona i integracja niepełnosprawnych, działania na rzecz
młodzieży, działania w dziedzinie
kultury, doskonalenie zawodowe
pracowników samorządowych.
Strona francuska współpracowała już wcześniej z powiatami:
bielskim oraz żywieckim i postanowiła rozszerzyć ten partnerski
krąg o powiat suski. To właśnie te
trzy powiaty mają obecnie współpracować przy realizacji wspólnych polsko-francuskich projektów.
Pas-de-Calais jest jednym z 83
francuskich departamentów, leży
w północnej części kraju, zamieszkuje go ok. 14 00000 mieszkańców, a największymi ośrodkami
miejskimi są: Calais, Arras, Boulogne-sur-Mer i Saint-Omer.

30 czerwca w Arras, podczas wizyty delegacji z powiatu suskiego we Francji, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Suskim i Departamentem
Pas-de-Calais. Z inicjatywą nawiązania kontaktów wystąpiła strona francuska, a Rada
Powiatu Suskiego upoważniła starostę do podpisania stosownej umowy.

JK

JK

Starosta suski A. Pająk (po lewej) i Wiceprzewodniczący Rady Generalnej Pas-de-Calais Michel Dagbert podpisują porozumienie o współpracy.
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K U L T U R A

POZNAJMY JORDANÓW
5 czerwca w siedzibie Biblioteki Suskiej odbyło się
otwarcie wystawy pt. „Miasto Jordanów” z cyklu Portrety
Babiogórskich Gmin. Wystawę przygotowała Biblioteka
Suska przy wsparciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej oraz Biblioteki Miejskiej w Jordanowie. Wystawie patronował starosta suski oraz burmistrz miasta
Jordanów.
W otwarciu udział wzięli: Starosta Suski Andrzej Pająk, Burmistrz
Miasta Jordanów Kazimierz Hajda,
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jordanowie Maria Pudo, Sekretarz Gminy Sucha Beskidzka Tadeusz Woźniak, Przewodniczący
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Jordanowskiej Stanisław Bednarz
oraz wielu gości z Suchej Beskidzkiej i Jordanowa.
Na wystawie prezentowane są
materiały dotyczące zarówno historii, jak i współczesnych osiągnięć
miasta, promujące w Suchej Be-

skidzkiej - stolicy naszego powiatu
- miasto Jordanów i ukazujące bogatą sferę jego kulturowego dziedzictwa. Ekspozycja zawiera wiele
pamiątkowych zdjęć, pocztówek
i pisemnych informacji z życia miasta na przestrzeni dziesiątków lat.
Jordanów jest najstarszym miastem powiatu suskiego. W 1564
roku król Zygmunt August wydał
przywilej na jego założenie. Fundatorem był Wawrzyniec Spytek Jordan (1518–1568) z Zakliczyna. Na
wystawie można obejrzeć dokument lokacyjny, stanowiący wierną

kopię oryginału, znajdującego się
w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Można zobaczyć jak wyglądały dokumenty nadające przywileje urządzania jarmarków dla Jordanowa - ich oryginały znajdują się
w Archiwum Państwowym w Żywcu. Za zasługi w wojnie obronnej
1939 r. i postawę mieszkańców
w czasie okupacji miasto Jorda-

JUBILEUSZOWA SESJA APURE
12–14 czerwca w Suchej Beskidzkiej odbyła się jubileuszowa 20. sesja APURE – Stowarzyszenia na rzecz Europejskich Uniwersytetów Wiejskich, międzynarodowej organizacji, której głównym celem jest prowadzenie szeroko zakrojonej działalności na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich Europy. APURE jest także ciałem opiniotwórczym i doradczym dla Komisji Europejskiej w sprawach związanych z tą tematyką.
Na sesję przyjechało około
200 gości z kilkunastu krajów
Europy oraz z Kanady, USA i wyspy Reunion. W obradach brali
również udział goście krajowi, w
tym przedstawiciel Ministerstwa
Rolnictwa. Organizatorem jubile-

uszowej sesji była Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, której kanclerz, Maria
Grzechynka, pełni również funkcję
wiceprezesa APURE.
Uczestnicy suskiego spotkania
oprócz obrad plenarnych w sali

rycerskiej suskiego zamku uczestniczyli także w wyjazdowych zajęciach warsztatowych. Mieli też
okazję poznać przyrodę i kulturę
Podbabiogórza. Temu ostatniemu
służyła zwłaszcza zorganizowana
w ramach programu sesji przez



nów w 1984 r. odznaczone zostało
Orderem Krzyża Grunwaldu.
Wystawa będzie czynna w Bibliotece Suskiej do 15 września
w dniach i godzinach otwarcia
biblioteki, po tym terminie będzie
można ją oglądać w jordanowskim
ratuszu.
KŁ

Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej i LGD „Podbabiogórze”
akcja promocyjna – prezentacja
„Dziedzictwo kulturowe Podbabiogórza”. W ramach tej akcji zorganizowany został kiermasz wyrobów regionalnych, na którym nasi
twórcy prezentowali swoje wyroby,
a ośrodek WTZ z Kukowa zorganizował wystawę prac podopiecznych. O podniebienia gości zadbały
natomiast panie z kół gospodyń w:
Hucisku, Grzechyni, Jachówce i Zembrzycach, serwując specjały naszej podbabiogórskiej kuchni.
JK
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WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
w roku szkolnym 2007/2008
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
– szkoły podstawowe
1.
2.
3.
4.
		
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
		
15.
		
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
		

SP Skawica
SP 1 Sucha B.
SP 2 Stryszawa
SP Toporzysko
SP 2 Sucha B.
SP Lachowice
SP 3 Stryszawa
SP 1 Maków P.
SP Zembrzyce
SP Białka
SP Bystra
SP Bieńkówka
SP Jordanów
ZSP Zawoja M.
SP 5 Zawoja
SP Naprawa
SP Wysoka
SP Łętownia
SP 1 Sidzina
SP 1 Budzów
SP Śleszowice
SP Żarnówka
SP 2 Zawoja
SP Osielec
SP Baczyn
SP 1 Zawoja

101 pkt.
98 pkt.
83 pkt.
74 pkt.
74 pkt.
63 pkt.
40 pkt.
39 pkt.
38 pkt.
36 pkt.
33 pkt.
32 pkt.
26 pkt.
26 pkt.
22 pkt.
22 pkt.
21 pkt.
16 pkt.
15 pkt.
14 pkt.
13 pkt.
12 pkt.
10 pkt.
8 pkt.
7 pkt.
7 pkt.

27.
		
29.
		
		
		
		
34.
		
36.
		
		
		
		
41.
		
43.
		

SP Jachówka
SP Palcza
SP 2 Sidzina
SP 3 Sucha B.
SP 2 Maków P.
SP Juszczyn
SP Krzeszów
SP Grzechynia
SP Hucisko-Pewelka
SP 2 Budzów
SP Marcówka
SP Wieprzec
SP Kojszówka
SP Kuków
SP Kurów
SP Zachełmna
SP Tarnawa D.
SP 4 Zawoja

6 pkt.
6 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
1 pkt.
0 pkt.
0 pkt.

GIMNAZJADA Młodzieży Szkolnej
– gimnazja
1.
2.
3.
4.
		
6.
		
		

Gimnazjum Sucha Besk.
Gimnazjum nr 1 Stryszawa
Gimnazjum Budzów
Gimnazjum Juszczyn
Gimnazjum nr 2 Zawoja
Gimnazjum Jordanów
Gimnazjum nr 2 Lachowice
Gimnazjum Maków Podh.

241 pkt.
199 pkt.
128 pkt.
45 pkt.
45 pkt.
41 pkt.
41 pkt.
41 pkt.

OSIĄGNIĘCIA W ZAWODACH WOJEWÓDZKICH
w Roku szkolnym 2007/2008
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
II m.
		
		
III m.
		
		
III m.
		
		

Michał Basiura (SP 1 Sucha B.)
– narciarstwo alpejskie kl. IV-VI
(opiekun Tomasz Kulig)
Adam Gasek (SP Skawica)
– kolarstwo górskie
(opiekun Krzysztof Bartyzel)
Kinga Marek (SP Skawica)
– narciarstwo alpejskie kl. IV-VI
(opiekun Krzysztof Bartyzel)

GIMNAZJADA Młodzieży Szkolnej
I m.
		
		
II m.
		
		
II m.
		
		
III m.
		
		
III m.
		
		
III m.
		
		

Klaudia Kaczor (G1 Stryszawa)
– pchnięcie kulą, Indywidualna
Liga LA (opiekun Rafał Kukla)
Patrycja Knapczyk (G Sucha B.)
– bieg 600 m, Indywidualna
Liga LA (opiekun Barbara Zyzańska)
drużyna chłopców G1 Stryszawa
– sztafetowe biegi przełajowe
(opiekun Rafał Kukla)
Bartosz Łuczak (G Zembrzyce)
– rzut oszczepem, Indywidualna
Liga LA (opiekun Piotr Talaga)
Artur Kachnic (G Budzów)
– pchnięcie kulą, Indywidualna
Liga LA (opiekun Wiesław Trzop)
sztafeta 4x100 m dziewcząt
G Sucha B. – Liga LA
(opiekun Barbara Zyzańska)

III m.
		
		
III m.
		
		
III m.
		
		

Wojciech Grzęda (G1 Stryszawa)
– bieg 1000 m, Indywidualna
Liga LA (opiekun Rafał Kukla)
Urszula Żaczek (G Sucha B.)
– pływanie 50 m stylem klasycznym
(opiekun Barbara Zyzańska)
Magdalena Kubasiak (G Sucha B.)
– narciarstwo alpejskie
(opiekun Piotr Pajerski)

LICEALIADA Młodzieży Szkolnej
I m.
		
		
I m.
		
		
I m.
		
		
I m.
		
		

Karol Miśkowiec (ZSO Sucha B.)
– narciarstwo alpejskie
(opiekun Andrzej Stanaszek)
Sławomir Buczkowski (ZS Goetla
Sucha B.) – indywidualne biegi
przełajowe (opiekun Rafał Pituła)
sztafeta chłopców 4 x 100 m
ZS Goetla Sucha B. – Liga LA
(opiekun Rafał Pituła)
Karol Lasik (ZS Goetla Sucha B.)
– bieg 100 m, Indywidualna Liga LA
(opiekun Rafał Pituła)
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9.
		
11.
12.
13.
14.
15.
16.
		
18.
19.
		
21.
22.

Gimnazjum nr 3 Krzeszów
Gimnazjum Łętownia
Gimnazjum Naprawa
Gimnazjum Zembrzyce
Gimnazjum Skawica
Gimnazjum Osielec
Gimnazjum Grzechynia
Gimnazjum Toporzysko
Gimnazjum Wysoka
Gimnazjum Bystra
Gimnazjum Białka
Gimnazjum Sidzina
Gimnazjum Tarnawa D.
Gimnazjum nr 1 Zawoja

LICEALIADA Młodzieży Szkolnej
– szkoły ponadgimnazjale
DZIEWCZĘTA

1.
2.
3.
4.
		
5.
6.

ZS im. H. Kołłątaja Jordanów 122 pkt.
ZSO Sucha Besk.
112 pkt.
ZS im. W. Witosa Sucha Besk. 56 pkt.
ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego		
Jordanów
36 pkt.
ZS Maków Podh.
9 pkt.
ZS Zawoja
2 pkt.
CHŁOPCY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.

ZS im. W. Goetla Sucha Besk. 138 pkt.
ZSO Sucha Besk.
110 pkt.
ZS im. H. Kołłątaja Jordanów 86 pkt.
ZS im. W. Witosa Sucha Besk. 68 pkt.
ZS Zawoja
29 pkt.
ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego		
Jordanów
17 pkt.
ZS Maków Podh.
15 pkt.

I m.
		
		
		
II m.
		
		
II m.
		
		
II m.
		
		
II m.
		
		
II m.
		
		
III m.
		
		
III m.
		
		
III m.
		
		

I N F O R M A T O R

Sławomir Buczkowski (ZS Goetla
Sucha B.) – bieg 400 m,
Indywidualna Liga LA
(opiekun Rafał Pituła)
Agnieszka Spytkowska (ZS Kołłątaja
Jordanów) – kolarstwo górskie
(opiekun Piotr Kłoda)
drużyna chłopców ZS Kołłątaja
Jordanów – piłka siatkowa
(opiekun Piotr Kłoda)
Jakub Sikora (ZSO Sucha B.)
– bieg 400 m, Indywidualna Liga LA
(opiekun Janusz Maciejowski)
Dariusz Pituła (ZS Goetla Sucha B.)
– skok w dal, Indywidualna Liga LA
(opiekun Rafał Pituła)
Marta Wajdzik (ZSO Sucha B.)
– bieg 400 m, Indywidualna Liga LA
(opiekun Janusz Maciejowski)
Sabine Mosur (ZS Witosa Sucha B.)
– kolarstwo górskie
(opiekun Barbara Wróbel)
Mateusz Tomczak (ZS Zawoja)
– narciarstwo alpejskie
(opiekun Barbara Najder)
drużyna chłopców ZS Goetla
Sucha B. – Drużynowa Liga LA
(opiekun Rafał Pituła)
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37 pkt.
37 pkt.
30 pkt.
29 pkt.
28 pkt.
25 pkt.
20 pkt.
18 pkt.
18 pkt.
17 pkt.
16 pkt.
16 pkt.
12 pkt.
10 pkt.

