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„MAT-TRANS” Stanisław Jasica
– Gmina Stryszawa,
Firma Usługowo–Handlowa,
Produkcja Materiałów Budowlanych „KOMBUD” Franciszek
Kowalczyk – Miasto i Gmina
Jordanów,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Jordanowie – Gmina Bystra
Sidzina,
PUH „TRANSDRÓG” Bogusław
Kaczmarczyk – Gmina Zawoja.
Wzorem lat ubiegłych umowy
z wykonawcami będą zawierane na
okres trzech lat.
S. Bednarz zwrócił uwagę, że
zaproponowane przez firmy stawki brutto za dobę akcji czynnej
w znacznym stopniu odbiegają od
cen przyjętych w poprzednim przetargu, który odbył się w 2005 roku
i są średnio o 100% wyższe. Jest
to m. in. konsekwencja znacznego
wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym materiałów, energii, paliwa, robocizny.
Sprawa wysokości stawek za
usługi odśnieżania wywołała gorącą dyskusję. Radni z klubu PiS oraz
Powiat Suski - Razem zwrócili uwa-

30 września odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Suskiego. Podczas obrad radni wysłuchali m. in. informacji
na temat przygotowania do okresu zimowego na drogach
powiatowych, działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej oraz stanu oświaty.
Na początku sesji Starosta Suski
Andrzej Pająk wręczył podziękowania strażnikom Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej za szczególne i wieloletnie zaangażowanie
w działaniach na rzecz ochrony
wód. Wyróżnieni otrzymali dyplomy, a PSSR uzyskało dofinansowanie na działalność statutową (szerzej na stronie 5).
W części sprawozdawczej sesji
naczelnik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Stanisław
Bednarz poinformował o wyniku
przetargu na zimowe utrzymanie
dróg powiatowych. Zgodnie ze
specyfikacją techniczną zamówienia, podobnie jak w poprzednich
sezonach, zimowym utrzymaniem
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zostały objęte wszystkie drogi powiatowe. W celu poprawy jakości
zimowego utrzymania dróg zostały
zmienione, tj. podniesione, standardy odśnieżania na niektórych odcinkach jezdni. W rezultacie przetargu,
który przeprowadzono 19 września,
wyłoniono wykonawców, którzy
będą odpowiadać za utrzymanie
dróg w poszczególnych gminach,
i tak:
Firma Usługi Ogólnobudowlane Adam Maciejowski - gminy
Zembrzyce i Sucha Beskidzka,
Przedsiębiorstwo
UsługowoProdukcyjno-Handlowe „DROGBUD”, inż. Kazimierz Sobaniak
– gminy Maków Podhalański
oraz Budzów,

DOŻYNKI
POWIATOWE
W TARNAWIE
DOLNEJ
czytaj
na stronie 5

KGW Tarnawa Dolna – I miejsce w Powiatowym
Konkursie Wieńca Dożynkowego w kategorii
„wieniec współczesny”.
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gę, że w niektórych przypadkach
stawki wzrosły o ponad 200% i postulowali o ponowne przeanalizowanie sytuacji oraz podjęcie działań
w celu unieważnienia przetargu.
S. Bednarz argumentował, że
rozpisanie nowego przetargu byłoby bardzo ryzykowne, gdyż nie ma
żadnej gwarancji, że zaproponowane ceny będą niższe. Do rozgrywki staną ponownie te same firmy
i mogą jeszcze bardziej wywindować ceny. Ponadto firmy ustalając
stawki biorą pod uwagę trzyletni
okres ich obowiązywania.
W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania o stanie oświaty,
które przedstawiła Agata Spyrka, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia.
Informacja obejmowała m. in. dane
dotyczące wyników egzaminu maturalnego, naboru na rok szkolny
2008/2009, a także sukcesów i osiągnięć uczniów szkół prowadzonych przez powiat suski. Ogółem
w szkołach młodzieżowych do matury przystąpiło 917 absolwentów,
z czego wynik pozytywny uzyskało
808 uczniów, co stanowi 88,11%,
cd. na str. 2
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Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej”,
realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rozpatrując wniosek dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej zdecydował o objęciu patronatu nad I Maratonem
Matematycznym organizowanym z
udziałem wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zmianę organizacji pracy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim od dnia 1.09.2008 r.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zakup przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
zmywarki do naczyń z funkcją wyparzacza – dla Oddziału Medycyny
Paliatywnej w Makowie Podhalańskim.
Odpowiadając na wnioski dyrekcji
Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim, wyraził
zgodę na: a) utrzymanie etatu nauczyciela wspomagającego w roku
szkolnym 2008/2009, b) uruchomienie w bieżącym roku szkolnym
I klasy Uzupełniającego Liceum dla
Dorosłych w systemie zaocznym.
Postanowił przeznaczyć kwotę
600 zł na współorganizację rajdu im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na
Jałowiec. Kwota zostanie wyasygnowana ze środków przeznaczonych
na zadania związane z upowszechnianiem turystyki.
Podjął uchwałę w sprawie zmian
w Układzie Wykonawczym Budżetu
Powiatu Suskiego.
Podjął decyzję o wystąpieniu do
Burmistrza Miasta Jordanowa, jako
administratora spornej drogi gminnej Nr 5404/4, w sprawie opinii na
temat ewentualnego wprowadzenia
na całej jej długości oznakowania B5 (ograniczenie tonażu). Dodatkowo
Zarząd zawnioskował o powołanie
Komisji celem przeprowadzenia wizji
w terenie. Zadaniem Komisji będzie
wypracowanie stanowiska w sprawie
wpływu ruchu samochodów o tonażu przewyższającym ich rzeczywistą
masę całkowitą na drogę, środowisko
i zabudowania.
Podjął uchwałę w sprawie opinii odnośnie zaliczenia dróg Nr K 440740 oraz
Nr K 440741 na terenie gminy Jordanów do kategorii dróg gminnych.
Podjął uchwałę w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do przeprowadzenia zamówienia na badanie sprawozdania
finansowego Zespołu za 2008 rok.
Zatwierdził oddziały klas I dla dorosłych Zespołu Szkół im. W. Witosa
w Suchej Beskidzkiej.
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cd. ze str. 1

znaczny wzrost w porównaniu do
lat ubiegłych. Przychody ze sprzedaży biletów wyniosły 777 799 zł,
z tytułu najmu, sprzedaży mediów
i in. 41 560 zł, otrzymana dotacja ze
Starostwa 186 915 zł. Łączny przychód wyniósł 1006297 zł natomiast
bezpośrednie koszty działalności
(808492 zł) wraz z kosztami amortyzacji budynku, środków trwałych i
wartości niematerialnych (152203 zł)
wyniosły 960695 zł. Porównując
przychody z kosztami bez amortyzacji otrzymujemy zysk w wysokości 197805 zł uwzględniając zaś
w kosztach amortyzację zysk wynosi 45602 zł.
Komentując powyższe dane
O. Kierski mówił, że sytuacja finansowa przedstawia się dobrze,
gdyż pływalnia nie wykazuje strat.
Znaczny wpływ na dodatni bilans
ma przekazywana przez Starostwo
coroczna dotacja, jak również przychody z tytułu umowy z Miastem
Sucha Beskidzka, w ramach której
finansowane są programy „Powszechna nauka pływania” oraz „Jesteśmy nadal aktywni”, pozwalające
na bezpłatne korzystanie z basenu
dzieciom do lat 12 wraz z opiekunami oraz emerytom i rencistom
przez 2 godziny w ciągu dnia. Dyrektor O. Kierski podkreślił także
udział gmin, które współfinansują
wyjazdy na basen i lekcje pływania
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.

XXI SESJA
RADY POWIATU
SUSKIEGO
egzaminu nie zdało 109 osób, co
stanowi 11,89%. W szkołach dla dorosłych do egzaminu maturalnego
przystąpiło 16 osób z czego 5 uzyskało wynik pozytywny, natomiast
nie zdało egzaminu 11 osób. W rankingu powiatów w województwie
małopolskim wynik zdawalności
matury łącznie z absolwentami szkół
niepublicznych oraz szkoły prowadzonej przez Gminę Zawoja wynosi
w powiecie suskim 82,71% , co klasyfikuje powiat na V miejscu. Odnośnie
naboru na rok szkolny 2008/2009
A. Spyrka poinformowała, że naukę
w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych w powiecie rozpoczęło 1226 uczniów i jest to liczba
mniejsza o ok. 140 w porównaniu do
ubiegłego roku szkolnego. Nie skutkuje to na razie znacznym zmniejszeniem liczby oddziałów, a jedynie
mniej licznymi klasami.
W dalszej części sesji dyrektor
Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej
Olgierd Kierski przedstawił krótkie
sprawozdanie finansowe z działalności basenu za okres od stycznia
do sierpnia br. W okresie sprawozdawczym pływalnia czynna była
237 dni, przy średniej dziennej frekwencji 490 osób, co stanowi nie-

Podczas sesji Rada podjęła również uchwały w sprawach:
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na rok 2008,
ustalenia wynagrodzenia Starosty,
zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki,
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego
punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników
samorządowych zatrudnionych
w Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim,
uchylenia uchwały Nr 0049/
XVI/132/08 Rady Powiatu Suskiego z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych
w tym wysokości opłat,
podjęcia współpracy Powiatu
Suskiego z Powiatem Südwestpfalz (Niemcy),
poparcia mieszkańców powiatu suskiego odnośnie połączeń
kolejowych proponowanych od
1.01.2009 roku,
określenia zadań na które zostaną przeznaczone środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2008 roku.
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
najbardziej niebezpiecznych miejsc
w pobliżu obiektów oświatowych
zwracając szczególną uwagę na
braki w oznakowaniu oraz stan nawierzchni. Podczas inspekcji ujawniono cztery miejsca niebezpieczne
na drogach powiatowych oraz dwa
na wojewódzkich. Zarządcy dróg zobowiązali się do wykonania miejscowych napraw i usunięcia pozostałych zagrożeń przed rozpoczęciem
roku szkolnego. W ramach działań
prewencyjnych policjanci otrzymali
polecenie wzmożonej kontroli prędkości w pobliżu szkół oraz sprawdzania stanu technicznego pojazdów
dowożących dzieci, jak również kontrolowania uprawnień młodzieży do
kierowania motocyklami i skuterami,
którymi uczniowie często przyjeżdżają do szkół.

KOMISJA DROGOWNICTWA,
ROLNICTWA, OCHRONY
ŚRODOWISKA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO

w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Podczas pierwszego omawiała sprawy związane
z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do oraz ze szkoły. Informacji na ten temat udzielił Jan Siwiec
- Kierownik Sekcji Ruchu Drogowego
w Komendzie Powiatowej Policji
w Suchej Beskidzkiej. J. Siwiec poinformował, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego funkcjonariusze
policji wraz z przedstawicielami zarządców poszczególnych odcinków
dróg w powiecie dokonali ich przeglądu, który miał na celu wskazanie

cd. na str. 3

W trakcie posiedzenia Komisja
zapoznała się także z opiniami samorządów gminnych na temat zimowego utrzymania dróg w ciągu
ostatnich trzech lat.
Komisja wystosowała następujące wnioski do Zarządu Powiatu:
podczas remontów dróg częściej
stosować metodę całościowego
odnawiania zniszczonych odcinków, a nie wypełniania tylko pojedynczych ubytków,
rozważyć możliwość utworzenia
ciągu pieszego ze szpitala w Suchej Beskidzkiej do budynku Starostwa Powiatowego na ul. Kościelnej,
przy wjeździe do osiedla Garce
w Suchej Beskidzkiej postawić znak
ograniczający prędkość z uwagi na
częste kolizje na tym odcinku drogi.
cd. na str. 3
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W trakcie drugiego posiedzenia omawiano stan komunikacji na
terenie powiatu ze szczególnym
zwróceniem uwagi na możliwość
dojazdu młodzieży do szkół oraz
mieszkańców powiatu do pracy.
Informacji na ten temat udzielał Jarosław Jażwiec, Naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu. Po analizie danych przedstawionych przez
J. Jażwca komisja uznała, że rozkłady
jazdy w sposób zadowalający zabezpieczają potrzeby komunikacyjne
mieszkańców. Nie obyło się jednak
bez pewnych perturbacji w związku
z zawieszeniem na kilka dni przed
rozpoczęciem roku szkolnego kolejnych kursów przez przedsiębiorstwo
PKS „Beskidus”, które tłumaczyło tą
decyzję względami ekonomicznymi.
Druga część posiedzenia odbyła
się w terenie, gdzie Komisja dokonała przeglądu wykonanych w br. remontów na drogach powiatowych.
Radni odwiedzili gminy: Stryszawa,
Maków Podhalański, Jordanów i Bystra-Sidzina. Komisja pozytywnie
oceniła wykonane prace. W trakcie
dyskusji zgłoszono również propozycję zadań, które należałoby
ująć w przyszłorocznych planach
remontowych, m. in.: dokończenie
remontu drogi w Toporzysku, remont drogi w rejonie Chrobaczego
w Jordanowie, kontynuacja remontu drogi w Lachowicach, remont
przepustu w Hucisku oraz wykonanie poprawek w Sidzinie Wielkiej Polanie. Komisja zwróciła również uwagę na niszczenie nawierzchni przez
przeładowane samochody ciężarowe pomimo istniejących znaków
ograniczających tonaż. W związku
z tym zostanie skierowane pismo
do Inspekcji Transportu Drogowego
z wnioskiem o wzmożenie kontroli
samochodów ciężarowych na terenie powiatu.
KOMISJA
PLANOWANIA FINANSÓW
I ADMINISTRACJI

omawiała a następnie zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał
Rady Powiatu w sprawach: zmian w
budżecie Powiatu Suskiego na rok
2008, ustalenia wynagrodzenia Starosty, zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, ustalenia najniższego
wynagrodzenia i wartości jednego
punktu do określenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorzą-
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dowych, zatrudnionych w Domu
Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim, uchylenia uchwały
Nr 0049/XVI/132/08 Rady Powiatu Suskiego z dnia 11 marca 2008
roku w sprawie określenia zasad
korzystania ze stołówek szkolnych,
w tym wysokości opłat oraz określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.

cję jeździecką, hipoterapię, a także
kolarstwo górskie, popularyzację
turystyki konnej oraz kultywowanie
tradycji kawaleryjskich. Od 2004 r. KS
„Bór” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Ważną dziedziną
działalności jest hipoterapia – metoda rehabilitacji wykorzystująca konie
i jazdę konną. Może być stosowana
w bardzo wielu schorzeniach jak
np. mózgowe porażenie dziecięce,
autyzm, upośledzenie umysłowe.
W połączeniu z konwencjonalną rehabilitacją hipoterapia daje bardzo
dobre wyniki, pomaga zwłaszcza
w nauce chodu, ćwiczy równowagę, dzieciom autystycznym pomaga nawiązać kontakt z otoczeniem,
a wszystkim chorym daje ogromną
radość, satysfakcję i dodaje wiary
we własne siły. W 2007 r. przeprowadzonych zostało 2500 zabiegów
hipoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z powiatu suskiego, nowotarskiego i myślenickiego.
Prężnie rozwija się również sekcja
kawaleryjska, która kultywuje tradycję 3. Pułku Strzelców Konnych. KS
„Bór” prowadzi również działalność
szkoleniową, organizując cieszące
się dobrą renomą kursy instruktorów
rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, kursy przewodników górskiej turystyki jeździeckiej
oraz warsztaty hipoterapeutyczne.
W ramach popularyzacji turystyki
jeździeckiej w przeciągu ostatnich
czterech lat klub wyznakował około
200 km szlaków turystyki konnej na
terenie Podbabiogórza.
W drugiej części posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na
temat danych dotyczących stanu
bezrobocia w powiecie oraz funkcjonowania systemu międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej, którą przedstawiał
Janusz Spannbauer, dyrektor PUP.
Na koniec sierpnia br. wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie wyniósł
5,6%, a ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych – 1706 osób. Na
tle województwa małopolskiego
Powiat Suski posiada jedną z najniższych stóp bezrobocia – znajduje
się pod tym względem na wysokim
2. miejscu w skali województwa
i na 40. w skali całego kraju. Komisja
z uznaniem odniosła się do działalności PUP szczególnie w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych na programy zorientowane
na zapobieganie i przeciwdziałanie
bezrobociu.

KOMISJA EDUKACJI,
KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI

wysłuchała informacji dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych na temat
wyników matur i egzaminu zawodowego. Ogółem w szkołach młodzieżowych do matury przystąpiło: 917
absolwentów, z czego wynik pozytywny uzyskało 808 uczniów, co stanowi 88,11%, egzaminu nie zdało 109
osób, co stanowi 11,89%. W szkołach
dla dorosłych do egzaminu maturalnego przystąpiło 16 osób, z czego
5 uzyskało wynik pozytywny, natomiast nie zdało egzaminu 11 osób.
W rankingu powiatów w Województwie Małopolskim wynik zdawalności
matury łącznie z absolwentami szkół
niepublicznych oraz szkoły prowadzonej przez Gminę Zawoja wynosi
w powiecie suskim 82,71%, co klasyfikuje powiat na V miejscu.
Podczas posiedzenia dyrektorzy
szkół przedstawili również dane na
temat wyników rekrutacji. W ujęciu zbiorczym naukę w pierwszych
klasach szkół podnadgimnazjalnych w powiecie rozpoczęło 1226
uczniów i jest to liczba mniejsza
o ok. 140 w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego. Nie skutkuje to
na razie znacznym zmniejszeniem
liczby oddziałów, a jedynie mniej
licznymi klasami.
KOMISJA INTEGRACJI
LOKALNEJ I ROZWOJU

w ramach działań mających na
celu zapoznanie się z działalnością
organizacji pozarządowych w powiecie zapoznała się z funkcjonowaniem
stowarzyszenia Klub Sportowy „Bór”
z Toporzyska. Na posiedzeniu gościł
Dariusz Waligórski, przedstawiciel
Stowarzyszenia, który omówił historię powstania oraz profil działalności
klubu. KS „Bór” istnieje od 13 lat, jego
działalność obejmuje wiele dziedzin,
przede wszystkim sport i rekrea-

opracował Witold Korzec

ZARZĄD
POWIATU
cd. ze str. 2

Podjął uchwałę w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Pozytywnie uzgodnił projekty
zmian „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”
wsi Marcówka oraz wsi Zembrzyce
– gm. Zembrzyce.
Postanowił wyasygnować kwotę
1500 zł i 1000 zł ze środków przeznaczonych na kulturę i promocję
Powiatu odpowiednio na:
a) dofinansowanie wykonania tablicy
upamiętniającej uroczysty wymarsz
16 członków Drużyny Polowej jordanowskiego gniazda „Sokoła” do walki o niepodległą Polskę 25 sierpnia
1914 roku,
b) współorganizację imprezy o nazwie
Dni Muzyki na Zamku, mającej odbyć się w dniach 13, 14 i 19.09 br.
w Suchej Beskidzkiej.
Podjął uchwałę w sprawie zmian
w Budżecie i w Układzie Wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej 44, 30 m2 powierzchni
użytkowej.
Pozytywnie rozpatrzył wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej
dotyczący zorganizowania przez Starostwo Powiatowe szkoleń dla szkół
i wyraził zgodę na pokrycie kosztów
z tym związanych.
Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej
pełnomocnictwa do zawierania
i podpisywania umów oraz prowadzenia wszelkich czynności w imieniu Powiatu Suskiego, związanych
z realizacją projektu „European
Youth united through Sports and
healthy Lifestyles” w ramach programu Sokrates Comenius.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Dom
Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie lokalu mieszkalnego, na czas
trwania stosunku pracy z najemcą.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół
Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej dodatkowej powierzchni
dotychczasowemu najemcy, na czas
nieokreślony.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej
Beskidzkiej kolejnej umowy najmu
lokalu użytkowego, z dotychczasowym najemcą.
Wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1000 zł XXIV Jesiennego Rajdu Kół
PTSM „Sucha Beskidzka 2008 - Bitang
na przysłopskim szlaku”, przewidzianego na dzień 03-05.10.2008 r. Z powyższych funduszy dofinansowany będzie
zakup nagród, pucharów oraz materiałów promocyjnych.
cd. na str. 4
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cd. ze str. 3

Rozpatrując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie o dofinansowanie wyjazdu
szkolnego chóru „Bel Canto” na
II Ogólnopolski Festiwal Śpiewającej
Polski „Kocham Cię Polsko” postanowił, że wyjazd, o którym mowa wyżej,
zostanie sfinansowany ze środków
szkoły, po czym Zarząd Powiatu dokona refundacji zwiększając budżet
jednostki o stosowną kwotę.
Pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały Rady Powiatu Suskiego
w sprawie podjęcia współpracy Powiatu Suskiego z Powiatem Südwestpfalz (Niemcy).
Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski
o przyznanie nagród Starosty Suskiego w roku 2008.
Pozytywnie uzgodnił projekty zmian
„Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” Gminy
Jordanów dla sołectwa Naprawa,
Toporzysko.
Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suskiego, położonej w Naprawie
oraz w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzenia rokowań.
Wyraził zgodę na wydatkowanie
kwoty 1500 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wspomaganie systemu kontrolnego dla
Społecznej Straży Rybackiej.
Zadecydował, że sprawa wniosku
dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Suchej Beskidzkiej
odnośnie przyznania dodatkowych
środków finansowych rozpatrzona
będzie w terminie późniejszym (po
analizie budżetu Powiatu za trzeci
kwartał).
Podjął uchwałę w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
Zezwolił na zakup oprogramowania Sigma Optivum służącego m.in.
tworzeniu planów finansowych
szkół i placówek oświatowych oraz
Nabór Optivum – elektroniczne
wspomaganie rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2009/2010.
Zaakceptował treść porozumienia
pomiędzy Miastem Sucha Beskidzka a Powiatem Suskim w sprawie
zorganizowania i prowadzenia nauki
religii w Szkole Podstawowej Nr 3
w Suchej Beskidzkiej oraz Zespole
Szkół im. W. Goetla.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zakup przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wywoływarki do wywoływania zdjęć
mammograficznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
opracował WK
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LAUREACI KONKURSU
OGRODNICZEGO NAGRODZENI
Jednym z punktów Dożynek Powiatowych, które
7 września odbyły się w Tarnawie Dolnej, było wręczenie nagród dla laureatów IX Powiatowego Konkursu „Na
najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”.
rek ze Skawicy. Jego piękny ogród
ozdobi 39 sztuk nowych krzewów.
Trzecie miejsca zajęła Barbara Putyra, który otrzymała zestaw pomp
do oczka wodnego oraz środki zapobiegające rozwojowi glonów.
Nagrody wręczono także w kategorii „gospodarstwo rolne”. Podobnie jak w poprzedniej kategorii
puchar, możliwość tygodniowego
pobytu z pełnym wyżywieniem
w Centrum Wypoczynkowo–Leczniczym „Słowińska Perła” w Rowach
nad Bałtykiem w czerwcu 2009 r.
dla 2 osób oraz myjkę ciśnieniową
otrzymał zdobywca I miejsca Jacek

Przed wręczaniem nagród Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego Paweł Dyrcz
przedstawił pokrótce zasady konkursu, dziękując jednocześnie Burmistrzom i Wójtom za zorganizowanie eliminacji gminnych oraz Fundatorom nagród, którymi byli: Valvex
S.A. w Jordanowie, Fabryka Osłonek
Białkowych w Białce, Bury Turystyka Rowy, Kuracjusz K. Gacek w Suchej Beskidzkiej, Kopalnia Kamienia
w Osielcu, Zarząd Powiatu Suskiego.
Dzięki zaangażowaniu Naczelnika
Wydziału Środowiska oraz hojności
sponsorów łączna wartość nagród
wyniosła prawie 6,5 tys. zł.
Nagrody dla laureatów wręczał
Starosta Suski Andrzej Pająk oraz
członkowie komisji konkursowej:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Suskiego Stanisław Czernik i Marek
Mrugacz z Wydziału Środowiska
Starostwa Powiatowego oraz Janina
Totoś z Biura Powiatowego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Suchej
Beskidzkiej (w zastępstwie Kierownika Aleksandry Cholewki).
Za najpiękniejszy w powiecie
uznano ogród przydomowy należący do Zofii Cholewy ze Suchej
Beskidzkiej, która otrzymała puchar,
kompostownik, nożyce do trawy
oraz możliwość tygodniowego
pobytu z pełnym wyżywieniem
w Centrum Wypoczynkowo–Leczniczym „Słowińska Perła” w Rowach
nad Bałtykiem w czerwcu 2009 r.
Drugie miejsce zajął Stanisław Ma-

W obu kategoriach wręczono
także wyróżnienia - dla Jadwigi Kulak z Marcówki, Ireny Wojdyła z Jordanowa, Marii Fabii (ogród przydomowy), Cecylii Burligi z Jachówki
(gospodarstwo rolne) w postaci
sprzętu ogrodniczego i agd .
Dodatkowe nagrody ufundowane przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Suskiego Stanisława Czernika (zestaw cebulek kwiatowych, nawozów) oraz Kierownika Biura Powiatowego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Suchej
Beskidzkiej Aleksandrę Cholewkę
(książka ogrodnicza) otrzymał Stanisław Marek ze Skawicy. Kierownik
Biura Powiatowego ODR w Suchej
Beskidzkiej ufundowała także nagrodę w postaci sprzętu agd dla
Cecylii Burligi z Jachówki.
Wszyscy laureaci oraz pozostali uczestnicy etapu powiatowego
otrzymali upoważnienia do odbioru
po 100 litrów wody „Kuracjusz” ufundowane przez właściciela firmy Kazimierza Gacka z Suchej Beskidzkiej.

Ufir z Makowa Podhalańskiego.
Drugie i trzecie miejsca w tej kategorii zajęły: Krystyna Hutniczak
ze Stryszawy i Irena Wiertelczyk z
Sidziny. Pracę w ogrodzie ułatwią
im kosiarki.

Na zakończenie Starosta Suski Andrzej Pająk pogratulował
wszystkim laureatom, dziękując
jednocześnie fundatorom i organizatorom konkursu.

„BIAŁA NIEDZIELA” W ZAWOI

Uczestnicy otrzymali bezpłatne
materiały edukacyjne, jak również
każda z pań otrzymała Książeczkę
Profilaktyki Zdrowia Kobiety, która
oprócz nauki samobadania piersi
i prawidłowego doboru bielizny, ma
miejsce na zaznaczanie dat wykonania badań profilaktycznych, klinicznych, badań USG i mammografii.
Program „Profilaktyka raka piersi” jest współfinansowany przez
suskie Starostwo, które w ramach
środków na ochronę i promocję
zdrowia przeznaczyło z budżetu na
ten cel 17000 zł.

13 września w Ośrodku Zdrowia w Zawoi Centrum
w ramach tzw. „białej niedzieli” przeprowadzono akcję bezpłatnych badań na wykrywanie nowotworów piersi u kobiet, które ukończyły dwudziesty rok życia. Działania te są
częścią programu „Profilaktyka raka piersi”, realizowanego
przez zespół lekarzy i pielęgniarek suskiego szpitala.
dów i badań fizykalnych piersi oraz
udzielono 15 indywidualnych porad
lekarskich. Odbyło się również specjalne szkolenie dla pielęgniarek
w zakresie profilaktyki raka piersi.

Podczas akcji, która cieszyła się
sporym zainteresowaniem społeczności lokalnej, wykonano 31 bezpłatnych badań ultrasonograficznych, przeprowadzono 67 wywia4
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STRAŻNICY NA SESJI
Jednym z punktów XXI sesji Rady Powiatu Suskiego
było wręczenie przez starostę suskiego Andrzeja Pająka
wyróżnień dla strażników Powiatowej Społecznej Straży
Rybackiej.
Za trud i wysiłek włożony w pracę, zaangażowanie oraz wzorowe
wypełnianie obowiązków służbowych wyróżnienia przyznano dla
Leszka Zajdy, Eugeniusza Aksamita, Jacka Studnickiego, Dariusza
Jurowatego, Krzysztofa Ostruszki
oraz Jakuba Słowiaka. Wyróżnienie odebrał również Komendant
Powiatowy Straży Tomasz Turchan.
Według opinii wystawionej przez
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Tomasz
Turchan jako Komendant wywiązuje się bardzo dobrze z powierzonych obowiązków, ściśle współpracuje z PSR i Policją na rzecz ochrony
wód i środowiska, wykazuje inicja-

tywę oraz zmysł organizacyjny, co
znajduje odzwierciedlenie w wynikach prowadzonych działań.
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka została powołana uchwałą
Rady Powiatu Suskiego w marcu
2000 r. Obecnie liczy 28 czynnie
działających strażników. W 2007
r. strażnicy przeprowadzili 200
kontroli na rzece Skawie i jej dopływach, w tym 3 z udziałem Policji, 2 z Wydziałem Środowiska
suskiego Starostwa, 1 z Państwową Strażą Rybacką. Skontrolowano
160 wędkarzy, udzielono 35 upomnień. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji wystawili 1
mandat w kwocie 200 zł za brak

dokumentów uprawniających do
połowu. W trakcie jednego z patroli doszło do rękoczynu, napastnik został ukarany za przestępstwo
z art. 222 kodeksu karnego kwotą
1000 zł. Podczas kontroli udało się
zatrzymać młodocianych kłusowników. Ze względu na młody wiek
zostali ukarani pracami społeczny-

mi w postaci sprzątania rzeki.
Aby wspomóc Społeczną Straż
Rybacką z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej postanowiono również
przyznać dofinansowanie w wysokości 1500,00 zł przeznaczone na
zakup ubrań służbowych.
MM

POWIATOWE
DOŻYNKI
7 września w Tarnawie Dolnej odbyły się VII Powiatowe Dożynki, zorganizowane w tym roku przez Urząd
Gminy Zembrzyce oraz Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta Dożynkowa, po zakończeniu
której dożynkowy korowód udał się
na teren Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej, gdzie zebranych gości
powitała orkiestra Śleszowice oraz
KGW Tarnawa Dolna. Gospodarze
Dożynek: Starosta Suski Andrzej Pająk i Wójt Gminy Zembrzyce Józef
Gąsiorek otrzymali z rąk starostów
dożynkowych: Zofii Sitarz i Ryszarda
Czaickiego kosz owoców oraz chleb
upieczony z tegorocznych zbiorów,
a następnie wygłosili okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał także
R. Czaicki, który powitał przybyłych
oraz wręczył wyróżnienia dla zasłużonych rolników z poszczególnych
gmin powiatu.
Publiczność zgromadzona na
uroczystościach
dożynkowych
miała następnie okazję obejrzeć
prezentację grup biorących udział
w Powiatowym Konkursie Wieńca

Dożynkowego, ogłoszenie wyników Konkursu „Na najpiękniejszy
ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym” wraz z wręczeniem nagród Laureatom (więcej na
temat tego konkursu czytaj na str. 4)
i występy artystyczne w wykonaniu
Zembrzyckiego Koła Gospodyń
„Mioduszyna”, Kabaretu Spod Grojca oraz Zespołu Retro. Można było
także spróbować miejscowych specjałów, przygotowanych przez KGW
w Tarnawie Dolnej, Zembrzyckie
Koło Gospodyń „Mioduszyna” oraz
Starostę Dożynek.
Jury Powiatowego Konkursu
Wieńca Dożynkowego, w skład którego wchodzili: dr Urszula JanickaKrzywda (etnograf), prof. Tadeusz
Paleczny (socjolog, kulturoznawca)
i Andrzej Peć (etnograf), przyznało
następujące nagrody:
W kategorii „wieniec współczesny” I nagrodę zdobyło KGW Tarna-

Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” – I miejsce w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego w kategorii „wieniec tradycyjny”.

wa Dolna, wyprzedzając KGW Baczyn (II nagroda) i KGW Lachowice
(III nagroda). W tej kategorii wyróżniono także KGW w Suchej Beskidzkiej. Natomiast w kategorii „wieniec
tradycyjny” najlepsze okazało się
Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”, II miejsce zajęły ex aequo
KGW Bieńkówka i KGW „Zawojanka”
z Zawoi, a III, także ex aequo: KGW
Krzeszów i KGW Sidzina. Piękne
wieńce przygotowały także: Jordanowskie Koło Kultury Ludowej,

5

KGW Osielec i KGW Żarnówka.
Ponadto jury przyznało specjalne wyróżnienia Zembrzyckiemu Kołu Gospodyń „Mioduszyna”,
KGW Tarnawa Dolna i KGW „Zawojanka” za pietyzm i wierność tradycji regionalnej, kierując równocześnie szczególne słowa uznania
dla Tadeusza Wojtanka i Krystyny
Stypuły za odtworzenie dawnych
strojów regionalnych na terenie
gminy Zembrzyce.
ML
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PRZEMÓWIENIE STAROSTY SUSKIEGO ANDRZEJA PAJĄKA
WYGŁOSZONE PODCZAS UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU
AKADEMICKIEGO 2008/2009 WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU
rodzi się w jej wnętrzu i prowadzi do wysuszenia źródeł naszej witalności i kreatywności. Czyż będzie można mieć za złe islamowi zajęcie naszych ziem, jeśli
Europa bez dzieci sama pozbawi się ludzi i zniknie z dziejów?
Do jakich źródeł się zwrócić, aby się napić ozdrowieńczych, życiodajnych wód? Gdzie szukać oparcia i pomocy? Gdzie szukać natchnienia do
działania takiego, by Polska dalej nie ponosiła strat w czasie pokoju? Ks.
prof. Krzysztof Pawlina tak odpowiada: Skąd mają iść impulsy, które obudzą
cały potencjał tkwiący w Polakach? Są dwa rodzaje świątyń i na nie się oglądamy. Świątynie wiedzy i świątynie ducha, uniwersytety i kościoły, rozum i wiara.
Uniwersytet (szkoła wyższa) to miejsce, do którego młody człowiek
przychodzi, by wyjść z niego lepszym, pełniejszym, mądrzejszym. Do kościoła powinien pójść, by kształtować swoje serce i swojego ducha. Już
dawno przestrzegał Adam Mickiewicz – Bez serc, bez ducha, to szkieletów
ludy.
Dzisiejszy dzień pokazuje, że tutaj w Suchej Beskidzkiej, małym miasteczku, gdzie działa Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, jest to znakomicie
rozumiane. Msza św. w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
poprzedzająca rozpoczęcie roku akademickiego, pokazuje, że uznajemy
słowa A. Mickiewicza za prawdziwe.
Natomiast nadzieja, która jest w młodych rozpoczynających kolejny rok
akademicki, a szczególnie tych, którzy rozpoczynają pierwszy rok, niech
nigdy nie ustanie. Nadzieja, że można w Polsce, Europie i tutaj w lokalnej
powiatowej ojczyźnie, podbabiogórskiej krainie, wiele zmienić, niech
Wam drodzy studenci i nam tutaj obecnym zawsze towarzyszy. Bo jeśli tej
nadziei braknie, jeśli braknie wiary, a za nią wsparcia Opatrzności, to spełnią
się słowa wspomnianego przeze mnie poety. Wtedy prawdziwie zabrzmią
słowa Stanisława Wyspiańskiego: miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jeno
sznur.

Magnificencjo, Panie Rektorze,
Wysoki Senacie, Pani Kanclerz, Droga Młodzieży,
Myliłby się, kto by przypuszczał, że nasze klęski bojowe i ekonomiczne poniesione w nieudanych powstaniach, stanowią największe potępienie fałszywej
polityki liczącej na pomoc zagraniczną. Przeciwnie, można by historycznie
wykazać, że tylko te walki utrzymywały żywą tradycję narodową i wywołały
siły moralne o wiele ważniejsze niż poniesione straty materialne. Nowa Polska
powstała na polu bitwy i odrodziła się chrztem krwi. Daleko fatalniejsze było
opuszczenie rąk w epokach pokojowych przed walkami niż po walkach, które
wynikało również z tych samych fałszywych nadziei obcej pomocy. Straty w ludziach, charakterach i majątkach, poniesione w tych epokach pokojowych,
o wiele przewyższają to, cośmy stracili z przyczyn politycznych.
To zaskakująca diagnoza, którą wygłosił Stanisław Szczepanowski – ekonomista i publicysta, pionier przemysłu naftowego w Galicji, żyjący w drugiej połowie XIX wieku.
Czy rzeczywiście tak jest, że sami w czasach pokojowych potrafimy zadać sobie większe straty niż wróg, okupant w czasie wojny?
Przecież jesteśmy krajem ogromnych możliwości – czego nam brakuje?
Czy w narodzie brakuje odwagi, wrażliwości, pracowitości? A pole działania
– czy ogranicza go lub zamyka ktoś obcy, okupant? Jeśli tak jest w Polsce,
to również w Europie. Bo Europą jest Polska, Europą są Włochy. Nie istnieje
inna Europa, w której moglibyśmy doświadczać naszej narodowej tożsamości
– pisze Rocco Buttiglione.
Co jest największym zagrożeniem dla Polski, Europy? Który wróg jest
najgroźniejszy i gdzie on się znajduje? Wspomniany prof. Buttiglione tak
pisze: Największym zagrożeniem dla Europy nie jest islam, tylko nihilizm, który

STRAŻ POŻARNA APELUJE
Warto pamiętać również o innych podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
- do dogrzewania stosujemy sprawdzone, dopuszczone do użytku na
naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
- nie składujemy materiałów palnych (np. gazet, szmat, śmieci, drewna)
obok pieca i innych urządzeń grzewczych,
- jeżeli powierzchnia urządzenia lub instalacji może nagrzewać się do
temperatury powyżej 100ºC z odległości mniejszej niż 0,5 m usuwamy
wszystkie materiały palne, w tym również elementy wystroju lub wyposażenia wnętrz,
- nie rozpalamy piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,
- nie użytkujemy grzewczych urządzeń elektrycznych czy gazowych
bezpośrednio na podłożu palnym,
- przed użyciem nowego urządzenia grzewczego dokładnie zapoznajemy się z instrukcją obsługi i stosujemy się do wszystkich zaleceń podczas eksploatacji,
- nie eksploatujemy uszkodzonych, nieprawidłowo pracujących urządzeń grzewczych i nie dokonujemy napraw samodzielnie; dla naszego
bezpieczeństwa zostawmy naprawy wykwalifikowanemu serwisowi,
- nie pozostawiamy urządzeń grzewczych bez dozoru osoby dorosłej,
jeśli urządzenie nie jest przystosowane do samodzielnej pracy.
Pamiętajmy również, że podczas spalania w urządzeniach grzewczych paliw
stałych, ciekłych czy gazowych nieskuteczna wentylacja pomieszczeń może być
przyczyną gromadzenia się tlenku węgla czyli czadu. Wiele takich przypadków
kończyło się niestety ciężkim zatruciem lub śmiercią mieszkańców.

Na terenie powiatu suskiego w poprzednim okresie grzewczym powstało 48 pożarów budynków mieszkalnych z czego aż 25 było spowodowane złym stanem technicznym lub nieprawidłową eksploatacją pieców CO
i przewodów dymowych. Straty z tego tytułu wyniosły 280 000 zł.
Główną przyczyną powstałych pożarów był brak wiedzy w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń grzewczych, bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego przy składowaniu
materiałów palnych w kotłowniach.
Pamiętajmy:
Do podstawowych obowiązków właścicieli, zarządców, użytkowników
budynków w zakresie dbałości o stan techniczny instalacji i urządzeń grzewczych należą:
1. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego:
a) od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy do
roku,
b) od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym co najmniej
dwa razy do roku,
c) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
– co najmniej raz w miesiącu.
2. Poddawanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych minimum raz w roku przez osoby posiadające do
tego potwierdzone kwalifikacje zawodowe i upoważnienia. Sporządzone po takiej kontroli protokoły badań powinny być zachowane przez właściciela, zarządcę, użytkownika i dołączone do książki
obiektu budowlanego lub innej dokumentacji.

Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej
bryg. mgr Bogusław Patera
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K U L T U R A

PATRONI NASZYCH
KOŚCIOŁÓW
27 września w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sidzinie otwarto wystawę pokonkursową Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego „Patroni Naszych
Kościołów”, organizowanego pod honorowym patronatem ks. kard. Stanisława Dziwisza przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie i Regionalny Ośrodek Kultury
w Bielsku-Białej przy współudziale m.in. Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 36 twórców,
którzy zaprezentowali łącznie 46
prac poświęconych postaci patrona sidzińskiej parafii, św. Mikołaja. Komisja konkursowa pod
przewodnictwem Barbary Rosiek
z Muzeum Miejskiego w Żywcu
przyznała następujące nagrody
i wyróżnienia:

I nagrody: Andrzej Pochopień
z Kuźni Raciborskiej, Leszek Cieślik
z Żywca,
II nagrody: Kazimierz Pietraszko z Buczkowic, Czesław Kubik
z Czechowic-Dziedzic, Jan Bojko
z Jaworzynki, Florian Świerkosz ze
Stryszawy,
III nagrody: Eugeniusz Bogucki
z Zakopanego, Emilia Leśniak ze

Stryszawy, Józef Lizoń z Rogów,
Kazimierz Kwatyra z Rabki, Tadeusz
Pawełek z Żywca.
Ponadto przyznano czternaście

PROMOWALI PODBABIOGÓRZE
22 września Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” promowało
produkt lokalny Podbabiogórza, przygotowując i prowadząc stoisko podczas konferencji na temat podejścia „Leader” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013, która odbyła się w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.
Konferencję zorganizował Wydział Wdrażania Departamentu
Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałowskiego
Województwa Małopolskiego, kierowany przez Dyrektora Andrzeja

oraz Wicewojewoda Małopolski
Stanisław Sorys.
Celem spotkania była szczegółowa analiza zagadnień związanych z wdrażaniem działań Osi IV
„Leader”, jak również przedstawienie aktualnej sytuacji Małopolskich
Lokalnych Grup Działania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Fundacji Programów Pomocy
dla Rolnictwa (FAPA), przedstawiciele gmin i powiatów, LGD oraz
organizacji i instytucji z obszaru
województwa, zajmujących się
zagadnieniami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich. Konferencja cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem, uczestniczyło
w niej ponad 200 osób.
Uczestnicy konferencji mogli
zobaczyć na stoisku przygotowanym przez Stowarzyszenie LGD
„Podbabiogórze” tradycyjne produkty z naszego regionu, poznać
ich receptury i smak. Zaprezentowano szeroki wachlarz produktów
i wyrobów regionalnych. Uwagę

Masnego. Gospodarzem konferencji był Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.
W spotkaniu uczestniczyli również:
Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego Wojciech Kozak
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równorzędnych wyróżnień I stopnia i jedenaście równorzędnych
wyróżnień II stopnia.
ML

gości przyciągały m.in. kosze z łuby
i galanteria drewniana Firmy SECO
z Budzowa, rzeźby Jacka Skubisza,
zabawki ludowe z drewna Barbary Piaseczny, Józefa Lasika, Józefa
Krzaka, Tadeusza Leśniaka, piękne
ręcznie haftowane obrusy, serwety wykonane przez Annę Kozianę,
kompozycje kwiatowe z bibuły
wykonane przez Wiesławę Wolczko, wyroby koronkarskie Katarzyny
Chorąży. Na stoisku pojawiły się
również miody Janiny i Mariana
Totosiów z Sidziny oraz Mirosławy
i Adama Światłoniów z Budzowa
oraz bugle zembrzyckie, przysmak
z piekarni wyrobów regionalnych
„Bugielek” Jolanty Fidelus, chleby
regionalne wypiekane w piekarni
Anny Lorek z Zembrzyc oraz chleby i sery z Gminy Budzów. Nie zabrakło również materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidziej.
Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” chętnie podejmuje
wszelkie działania, które mają na
celu aktywną promocję naszego
regionu poprzez propagowanie
kultury i tradycji, produktu lokalnego, turystyki Podbabiogórza. Takie
kiermasze to doskonała okazja do
prezentacji regionalnych wyrobów
na szerszym forum oraz pokazania
bogactwa i potencjału jakim dysponujemy.
RB
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SPORT SZKOLNY

Szkoły ponadgimnazjalne
dziewczęta
1. Agnieszka Spytkowska (ZS Kołłątaja Jordanów)
2. Sabine Mosur (ZS Witosa Sucha B.)
chłopcy
1. Grzegorz Hajda (ZS Maków P.)
2. Mateusz Sumera (ZSO Sucha B.)
3. Wojciech Spyrka (ZS Goetla Sucha B.)

We wrześniu przeprowadzone zostały pierwsze zawody w ramach współzawodnictwa młodzieży szkolnej szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu suskiego w roku szk. 2008/2009. Najpierw na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej rywalizowali pływacy,
następnie w Jordanowie i Suchej Beskidzkiej walczyli kolarze górscy oraz biegacze. Poniżej podajemy najlepszych
zawodników w poszczególnych zawodach i kategoriach:

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły podstawowe

INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU
SZKOLNEGO – ZAWODY PŁYWACKIE

dziewczęta
kl. IV
kl. V
kl. VI
chłopcy
kl. IV
kl. V
kl. VI

Szkoły podstawowe
dziewczęta kl. I-III
25 m – styl dowolny
25 m – styl klasyczny
25 m – styl grzbietowy
chłopcy kl. I-III
25 m – styl dowolny
25 m – styl klasyczny
25 m – styl grzbietowy
dziewczęta kl. IV-VI
50 m – styl dowolny
50 m – styl klasyczny
50 m – styl grzbietowy
chłopcy kl. IV-VI
50 m – styl dowolny
50 m – styl klasyczny
50 m – styl grzbietowy

1. Katarzyna Zdebska (SP1 Maków P.)
1. Joanna Luberda (SP1 Sucha B.)
1. Katarzyna Zdebska (SP1 Maków P.)

dziewczęta
kl. I
kl. II
kl. III
chłopcy
kl. I
kl. II
kl. III

1. Natalia Rogowska (SP1 Sucha B.)
1. Natalia Rogowska (SP1 Sucha B.)
1. Natalia Rogowska (SP1 Sucha B.)
1. Michał Drwal (SP1 Sucha B.)
1. Michał Droński (SP2 Sucha B.)
1. Michał Drwal (SP1 Sucha B.)

dziewczęta
1. ZS Dańkowskiego Jordanów
chłopcy
1. ZS Goetla Sucha B.

1. Patrycja Ćwiertnia (G Tarnawa D.)
1. Urszula Żaczek (G Sucha B.)
1. Patrycja Ćwiertnia (G Tarnawa D.)
1. Natalia Bukowska (G Budzów)

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
Szkoły ponadgimnazjalne – I runda

1. Krzysztof Polak (G Sucha B.)
1. Wojciech Sikora (G Juszczyn)
1. Marcin Spyrka (G Juszczyn)
1. Andrzej Bargieł (G Sucha B.)

dziewczęta
bieg na 100 m
bieg na 400 m
bieg na 800 m
skok w dal
pchnięcie kulą 4 kg
sztafeta 4 x 100m
chłopcy
bieg na 100m
bieg na 400m
bieg na 1500m
skok w dal
pchnięcie kulą 7,26 kg
pchnięcie kulą 5 kg
sztafeta 4x100m

1. Kamila Bartunek (ZSO Sucha B.)
1. Karolina Polak (ZSO Sucha B.)
1. Anita Starowicz (ZS Kołłątaja Jordanów)
1. Joanna Starowicz (ZSO Sucha B.)
1. Paweł Klatka (ZS Goetla Sucha B.)
1. Bartłomiej Klimasara (ZS Goetla Sucha B.)
1. Adam Kobiela (ZS Goetla Sucha B.)
1. Paweł Klatka (ZS Goetla Sucha B.)

1. Klaudia Gancarz (ZSO Sucha B.)
1. Adrianna Szewczyk (ZS Kołłątaja Jordanów)
1. Patrycja Knapczyk (ZSO Sucha B.)
1. Klaudia Zajda (ZS Witosa Sucha B.)
1. Klaudia Kaczor (ZSO Sucha B.)
1. ZSO Sucha B.
1. Tomasz Leśniakiewicz (ZSO Sucha B.)
1. Sławomir Buczkowski (ZS Goetla Sucha B.)
1. Marcin Ferek (ZSK Jordanów)
1. Krzysztof Czaicki (ZS Goetla Sucha B.)
1. Tomasz Zięba (ZS Kołłątaja Jordanów)
1. Jakub Głuszek (ZS Goetla Sucha B.)
1. ZS Goetla Sucha B.

Drużynowo: dziewczęta
1. ZSO Sucha B. 1079 pkt.
Drużynowo: chłopcy
ZS Goetla Sucha B. 1193 pkt.

Szkoły podstawowe
chłopcy
1. Kamil Trzebuniak (ZSP Zawoja M.)
2. Tomasz Możdżeń (SP Wysoka)
3. Łukasz Brzana (SP Toporzysko)
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Gimnazja
dziewczęta
1.Maria Ponicka (G Wysoka)
2.Marlena Wójs (G2 Zawoja)
3.Kinga Stopka (G2 Zawoja)

1. Marcin Brożek (G1 Stryszawa)
1. Łukasz Raczek (G Osielec)
1. Michał Kołata (G Zembrzyce)

Szkoły podstawowe

KOLARSTWO GÓRSKIE
dziewczęta
1. Kinga Kozak (SP Toporzysko)
2. Kinga Kulka (SP Wysoka)
3. Patrycja Kulka (SP Wysoka)

1. Żaneta Kubasiak (G1 Stryszawa)
1. Katarzyna Mazur (G1 Zawoja)
1. Anna Jurczak (G3 Krzeszów)

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Szkoły ponadgimnazjalne
dziewczęta
50 m – styl dowolny
50 m – styl klasyczny
50 m – styl grzbietowy
25 m – styl motylkowy
chłopcy
50 m – styl dowolny
50 m – styl klasyczny
50 m – styl grzbietowy
50 m – styl motylkowy

1. Kasper Bawoł (SP1 Sucha B.)
1. Dominik Mika (SP2 Stryszawa)
1. Łukasz Pindelski (SP2 Stryszawa)

Gimnazja

1. Mikołaj Smolik (SP2 Sucha B.)
1. Szymon Saletnik (SP2 Sucha B.)
1. Jakub Jurzak (SP2 Sucha B.)

Gimnazja
dziewczęta
50 m – styl dowolny
50 m – styl klasyczny
50 m – styl grzbietowy
25 m – styl motylkowy
chłopcy
50 m – styl dowolny
50 m – styl klasyczny
50 m – styl grzbietowy
25 m – styl motylkowy

1. Patrycja Lachowszczak (SP Kuków)
1. Gabriela Ziębańska (SP1 Maków P.)
1. Kinga Gospodarczyk (SP Łętownia)

I N F O R M A T O R
S T A R O S T W A
S U S K I E G O

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

chłopcy
1. Arkadiusz Ponicki (G Wysoka)
2. Bartłomiej Grzybacz (G Jordanów)
3. Marek Żuromski (G2 Zawoja)

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. centr. 33 874 15 52 wew. 39
Skład i druk:
34-100 Wadowice, Jaroszowice 324,
tel. 033 873 46 20, fax 033 873 46 22, e-mail: biuro@grafikon.com.pl
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