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DZIESIĘCIOLECIE POWIATU SUSKIEGO
UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU
27 lutego odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Suskiego z okazji dziesięciolecia powstania Powiatu. Wśród
uczestników, którzy szczelnie wypełnili Salę Rycerską suskiego zamku, byli m. in.: I wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego Wojciech Kozak, wiceminister zdrowia Marek Haber, posłowie na Sejm RP: Nelli Rokita i Tadeusz Arkit, senatorowie RP: Stanisław Bisztyga, Zbigniew Cichoń, Szef Urzędu
Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej, poseł na Sejm RP w latach 1989-2007 Jan Rokita, śląski wojewódzki
komendant policji gen. Dariusz Biel, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, senator RP ubiegłych
II kadencji Marcin Tyrna, starostowie: suski - Andrzej Pająk i bocheński - Jacek Pająk, przewodniczący rad miast
i gmin powiatu suskiego, wójtowie, burmistrzowie, radni powiatu ostatnich trzech kadencji, kierownicy jednostek
organizacyjnych powiatu, szefowie służb, inspekcji i straży. Zaproszenie przyjął również były Premier Rządu RP Jerzy
Buzek, który w ostatniej chwili zmuszony był odwołać przyjazd do Suchej z uwagi na ważne obowiązki wynikające
z pełnienia funkcji europarlamentarzysty. Część oficjalną uroczystości poprzedziła Msza Św. w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej, koncelebrowana przez ks. infułata Zbigniewa Fidelusa oraz ks. prałata Stanisława Bogacza, proboszcza suskiej parafii.
O oprawę artystyczną sesji zadbał chór Bel Canto, działający przy
ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie,
który odśpiewał, wraz z zebranymi
na Sali gośćmi, hymn Polski.
Na początku sesji udało się zorganizować telekonferencję z Premierem J. Buzkiem, który osobiście wyjaśnił przyczyny swojej
nieobecności oraz wygłosił krótkie
przemówienie, w którym m. in. wyraził podziękowanie za 10 lat pracy
nad budową spójnej społeczności
lokalnej powiatu suskiego. Premier
J. Buzek zadeklarował również, że
latem lub jesienią chciałby się spotkać z samorządem powiatu.
W porządku obrad sesji przewidziano dwa przemówienia. Pierwsze
wygłosił starosta suski Andrzej Pająk,
w którym odniósł się do początków
organizacji struktur powiatu oraz
jego administracji, a także przypomniał najważniejsze wydarzenia,
które miały miejsce w ciągu ostatnich kadencji. (Obszerne fragmenty
wystąpienia starosty publikujemy
na stronach 6–8 „BP”).
Drugim prelegentem był Jan
Rokita, który w swoim wystąpieniu nawiązał do okresu rządowych
i parlamentarnych prac, których
rezultatem była reforma ustrojowa
państwa, ustanawiająca trójstop-

zmian. Najważniejszymi osiągnięciami wynikającymi z wprowadzenia reformy samorządowej
zdaniem J. Rokity są: zróżnicowanie polityczne kraju, tj. sytuacja, w
której wyniki wyborów na szczeblu
centralnym często bywają odmienne od rozstrzygnięć wyborczych na

niowy podział władzy w Polsce.
J. Rokita powiedział, że patrząc
z perspektywy 19 lat, pomimo
początkowych obaw różnych środowisk, reforma samorządowa w
wielu obszarach funkcjonowania
samorządów lokalnych potwierdziła słuszność wprowadzonych
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niższych szczeblach władzy, bardziej efektywne zarządzanie środkami publicznymi, a także przejęcie
przez samorządy od władzy centralnej misji wprowadzania w gminach, powiatach, województwach
„mikromodernizacji”, czyli działania
w kierunku poprawy dostępu spo-
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ZARZĄD
POWIATU
Podjął uchwałę w sprawie uchylenia
Uchwały Nr 0063/433A/2002 Zarządu
Powiatu Suskiego z dnia 10 czerwca
2002 roku w sprawie przyjęcia Wytycznych Zarządu Powiatu w sprawie
przyznawania opłat za kształcenie
dla nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia oraz Regulaminu podziału środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiecie suskim.
Podjął uchwałę w sprawie określenia
Wytycznych Zarządu Powiatu Suskiego, dotyczących dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli zawierających maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności
i formy kształcenia na rok 2009.
Podjął uchwałę w sprawie podziału
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2009 roku.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zakup przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
lampy „Bioptron” dla Oddziału Reumatologicznego.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej lokalu o powierzchni
14,80 m2 oraz kantorka o wymiarach
123 cm x 72 cm.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Zespół Szkół im.
H. Kołłątaja w Jordanowie Stowarzyszeniu Trzeźwości „Dom”, na okres
10-ciu lat.
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łeczności lokalnych do wszelkich
zdobyczy cywilizacyjnych. J. Rokita podkreślił również, że obecnie
samorząd terytorialny jest jednym
z filarów ustroju państwa. Jednak
nie wszystkie pierwotne założenia reformy udało się wprowadzić
w życie; także później podejmowano działania, które w pewnym
stopniu psuły reformę. Wyrazistym
przykładem jest tutaj fakt, że powiaty
w zamierzeniach miały pełnić funkcję kontrolną, być strażnikiem jakości
świadczonych usług publicznych,
mając w swoich strukturach policję, służby, inspekcje i straże. Tymczasem stopniowo niektóre z tych
jednostek zaczęły przechodzić pod
zwierzchnictwo władzy centralnej,
co w pewnym stopniu pozbawiło
powiaty atrybutów pozwalających
na skuteczne pełnienie przypisanych
im w pierwotnych zamierzeniach
funkcji – mówił J. Rokita.
W dalszej części sesji wręczono
odznaczenia państwowe. Decyzją
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Złoty Krzyż Zasługi za Długoletnią
Służbę otrzymali: Andrzej Krzyś,
wieloletni kierownik Oddziału Za-

Przemawia J. Rokita

miejscowego Urzędu Rejonowego
w Suchej Beskidzkiej, Sekretarz Powiatu Suskiego w latach 1998–2007
oraz Wit Bober, pełniący przez wiele lat funkcję naczelnika Wydziału
Geodezji i Kartografii w Urzędzie
Rejonowym, a następnie w suskim
Starostwie. Brązowym Krzyżem
Zasługi uhonorowany został Stanisław Bednarz, Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Jordanowskiej,
pełniący również funkcję naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownic-

Pozytywnie zaopiniował trasę Platinum 45. Rajdu Krakowskiego organizowanego w dniach 24–25 kwietnia
2009 r. po drogach powiatowych
powiatu suskiego.
Przyjął do wiadomości informację na
temat rocznego rozliczenia dotacji
przekazanej w roku 2008 dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do ewidencji, prowadzonej przez Starostę Suskiego.
Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2009 rok
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania
kultury fizycznej i sportu, turystyki.
Wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Suskiego do programu „Śpiewająca Polska”. Wyrażono również
wolę podpisania z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie porozumienia o dofinansowanie programu
w wysokości 40% całości kosztów.
cd. na str. 3
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twa i Rozwoju w suskim starostwie.
Wyróżnieni odebrali odznaczenia
z rąk Wicewojewody S. Sorysa i Wiceministra M. Habera.
Kolejnym punktem uroczystości
było wręczenie nagród starosty suskiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz honorowego
tytułu Mecenasa Kultury Powiatu
Suskiego. (Szerzej na ten temat piszemy na stronach 4–5 „BP”).
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Podjął uchwałę w sprawie sprzedaży
części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Suskiego w trybie
bezprzetargowym i przyznania bonifikaty od ceny sprzedaży.
Podjął uchwałę w sprawie sprzedaży
lokalu mieszkalnego Nr 9 w budynku
Nr 8 przy ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej.

Od lewej W. Bober, A. Krzyś i S. Sorys

Zapoznał się z treścią informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej na temat stanu bezpieczeństwa
powiatu suskiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w 2008 roku.

Następnie wszyscy wójtowie,
burmistrzowie, przewodniczący
rad miast i gmin powiatu suskiego w latach 1999–2009 oraz radni powiatowi trzech kadencji dla
upamiętnienia dziesiątej rocznicy powstania Powiatu Suskiego
otrzymali z rąk starosty suskiego
A. Pająka okolicznościowe medale
za pracę na rzecz rozwoju samorządności powiatu.
Na zakończenie sesji głos zabrali zaproszeni goście: wiceminister

Wyraził zgodę na uruchomienie
procedur przetargowych na zadania
związane z:
a) odbudową drogi powiatowej
Nr K1703 Stryszawa–Krzeszów,
b) zabezpieczeniem osuwiska nr 1
w Osielcu,
c) przebudową dróg powiatowych
nr K1702 i K1704 Kuków–Mucharz
w latach 2009–2011.
Od lewej M. Haber, S. Bednarz i S. Sorys

kowania za wieloletnią współpracę
na ręce starosty suskiego złożyli
m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa
Sucha Tadeusz Kosman i kanclerz
Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej Maria Grzechynka.

zdrowia M. Haber, I wicewojewoda
małopolski S. Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego
W. Kozak, starosta bocheński J. Pająk oraz przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Region Podbeskidzie,
były senator RP M. Tyrna, a podzię-

WK

Wyraził zgodę na zwiększenie o l etat
wymiaru zatrudnienia pracowników
administracji i obsługi w Zespole
Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, począwszy od II semestru roku
szkolnego 2008/2009 (w ramach
przyznanych jednostce środków finansowych).
Wyraził zgodę na podjęcie współpracy z Fundacją - Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa w realizacji projektu Sieci Małopolskich Ośrodków
Wsparcia Organizacji Pozarządowych
i podpisanie deklaracji.
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 PFRON -u.
Wyraził zgodę na podpisanie
z Gminą Stryszawa umowy, której
przedmiotem jest dysponowanie
nieruchomością, będącą we władaniu Powiatu Suskiego, oznaczoną jako działki ewid. Nr 1534/ 4,
Nr 3459/3-4 o łącznej powierzchni
0,4312 ha, położoną w Kurowie,
stanowiącą drogę kategorii powiatowej Nr K1699 relacji Moszczanica–Ślemień–Lachowice w celu
budowy napowietrznej izolowanej
linii oświetlenia ulicznego.

opracował WK
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WRĘCZENIE NAGRÓD STAROSTY SUSKIEGO
W DZIEDZINIE KULTURY
Podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 27 lutego w Sali
Rycerskiej zamku w Suchej Beskidzkiej, Barbara Cyganik, Władysława Kulak, Ksenia
Miśkiewicz, Wojciech Pazdur oraz Maria Skrbeńska i Wojciech Żak, reprezentujący Oddział „Ziemi Babiogórskiej” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, odebrali Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a Krzysztof Pacyga, właściciel firmy „Pacyga Import-Export”, otrzymał statuetkę Mecenasa Kultury Powiatu
Suskiego za rok 2008 r.
BARBARA
CYGANIK
Barbara Cyganik jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół
w Zembrzycach. Oprócz obowiązków
związanych z nauczaniem przedmiotu, zajmuje się propagowaniem działalności muzycznej i kulturalnej.
W ramach działalności pozalekcyjnej prowadzi społecznie dwa zespoły
artystyczne: zespół „Wesołe struny”
(od 2000 r.), którego członkowie śpiewają i grają na różnych instrumentach
(gitara, flet, trąbka, klarnet); zespół
wokalno-instrumentalny „Mirameja”
(od 2005) oraz sprawuje opiekę artystyczną nad duetem wokalno-instrumentalnym „Różorańczowi”. Ponadto
prowadzi lekcje gry nauki na gitarze.
Z jej inicjatywy i pod jej kierunkiem
zespół „Wesołe Nuty” nagrał płytę CD
pt „Poprzez pory roku”.
Zespoły działające pod opieką
B. Cyganik mają na koncie wiele znaczących sukcesów, m.in. w 2008 r.
trzy zespoły zajęły I miejsce w eliminacjach powiatowych Małopolskiego
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, a dwa z nich zdobyły nagrodę
specjalną i tytuł „Talentu Małopolski
2008” w finale wojewódzkim tego
festiwalu; trzy zespoły wyróżniono
w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu, a jeden z nich w finale Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie; zespoły prowadzone przez B. Cyganik zdobyły także I i II
miejsca w Festiwalu Pieśni Maryjnych
„Ave Maryja” w Osielcu oraz zdobyły
wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Religijnej „Cantate
Deo”, a już w tym roku zespół z Zembrzyc ma na swoim koncie nagrodę
Grand Prix i I miejsce na Konkursie
Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu.
Ponadto B. Cyganik bierze aktywny udział w życiu lokalnego środowiska, organizując i współorganizując
liczne imprezy i koncerty okolicznościowe, patriotyczne i religijne. Jest

Nagrodę odbiera Władysława Kulak

też m.in. organizatorką wyjazdów
uczniów i wychowanków szkoły do
muzeów, teatrów i filharmonii.
Pani Barbara Cyganik jest członkiem „Kapeli braci Wojtanków”,
w której śpiewa i gra na skrzypcach.
Kapela kultywująca tradycje muzycz-

ne Podbabiogórza jest laureatem
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, reprezentowała trzykrotnie województwo małopolskie
na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym. Kandydatura B. Cyganik do

Nagrody została zgłoszona przez Zarząd Powiatu Suskiego.

WŁADYSŁAWA
KULAK
Władysława Kulak urodziła się
w Zawoi. Mieszka w Suchej Beskidzkiej. Jest artystą-plastykiem, uprawia
malarstwo, rzeźbiarstwo, hafciarstwo
i bibułkarstwo. Jest też zasłużoną regionalistką i propagatorką kultury ludowej Podbabiogórza.
Od wielu lat angażuje się w liczne
przedsięwzięcia związane z promocją
i ochroną dziedzictwa kulturowego
powiatu suskiego. Była m.in. wielokrotnie aktywnym członkiem Komisji
Oceniających konkursy regionalne,
takie jak m.in.: „Babiogórska Szopka Regionalna”, Powiatowy Konkurs
Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”, Powiatowy Konkurs Potraw
i Palm Wielkanocnych, Powiatowy
Konkurs Wieńca Dożynkowego, Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
„Babiogórskie Podłazy” czy Przegląd
Widowisk Kolędniczych i Bożonarodzeniowych Gminy Jordanów. Jako
pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi opracowywała
i przygotowywała liczne wystawy
i ekspozycje poświęcone dziedzictwu kulturowemu regionu. Jest też
inicjatorką powstania galerii „Pod Cylem” w siedzibie BgPN. W. Kulak brała
także udział w promocji regionu poprzez projektowanie i wykonywanie
dekoracji stoisk Stowarzyszenia Gmin
Babiogórskich oraz Powiatu Suskiego
podczas kilku edycji międzynarodo-

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Pacyga, Wojciech Żak, Barbara Cyganik, Maria Skrbeńska, Wojciech Pazdur
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Od 1995 r. jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, aktywnie angażując się w prace
Stowarzyszenia, m.in. przy konkursie
wiedzy ogólnej „Leonardo”.
Jako dziennikarz współpracował
m.in. z „Gazetą Krakowską”, „Dziennikiem Polskim”, „Czasem”, „Nowym
Czasem Krakowskim”, „Radiem Bielsko”, „Radiem Kraków” i „Radiem Alfa”,
w którym prezentuje swoje wiersze.
Pomysłodawca i gospodarz imprezy „Makowskie Dni Poezji”, autor
dwóch tomików wierszy: „Dwie Marie” oraz „4 i pół”, które uzyskały uznanie w oczach czytelników i krytyków
literackich.
Juror licznych konkursów recytatorskich i literackich, współorganizator Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych.
W bieżącym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pracy estradowej jako
konferansjer i prezenter.
Kandydatura W. Pazdura do Nagrody została zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Makowskiej.

Starosta Suski Andrzej Pająk i Ksenia Miśkiewicz

wych targów Krakowski Salon Turystyczny. Jest także współautorką wykrojów i opisów strojów regionalnych,
charakterystycznych dla Podbabiogórza, które ukazały się w jednej z edycji
Kalendarza SGB i stanowią nieocenioną pomoc dydaktyczną. Pani Władysława wykonuje również sama takie
stroje dla zespołów ludowych, działających na naszym terenie.
Od 1971 jako przewodnik beskidzki
przekazywała wiedzę o najcenniejszych zabytkach naszego regionu.
W latach 1995–2000 W. Kulak pracowała jako opiekun i przewodnik w Izbie
Regionalnej Towarzystwa Miłośników
Ziemi Suskiej w Suchej Beskidzkiej.

KSENIA
MIŚKIEWICZ
Ksenia Miśkiewicz urodziła się
w Wadowicach. Mieszka w Jordanowie. Jest absolwentką Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie
w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Od momentu założenia chóru „Bel
Canto” w styczniu 2000 r. jest jego
dyrygentką i kierowniczką. Pod jej
kierownictwem chór działający przy
Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja
w Jordanowie zdobył kilka prestiżowych nagród m.in.: „Złoty Kamerton”
na Ogólnopolskim Konkursie Chórów
A’Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy w 2007 r., Nagrodę Specjalną
Dyrektora Telewizji Polskiej Oddział
w Bydgoszczy, Nagrodę Specjalną Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, a sama K. Miśkiewicz otrzymała
Nagrodę Specjalną Związku Kompozytorów Polskich.
Chór „Bel Canto” jest również
dwukrotnym zdobywcą Złotej Struny w Małopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę”, zajął II miejsce
na X Małopolskim Konkursie Poezji

Śpiewanej „Kraina Łagodności” w Krakowie, zdobył Grand Prix – nagrodę
Kardynała Franciszka Macharskiego na
VIII Archidiecezjalnym Konkursie Kolęd
i Pastorałek w Zakopanem w 2006 r.
W roku 2008 chór „Bel Canto” zajął
I miejsce na II Małopolskim Przeglądzie Chórów w Akademii Muzycznej
w Krakowie oraz I miejsce podczas
eliminacji wojewódzkich II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” i znalazł się
wśród 12 samodzielnych uczestników
finałowego koncertu w Filharmonii
Narodowej w Warszawie.
W 2003 roku chór został wyróżniony Nagrodą Starosty Suskiego.
Tym razem Kapituła, doceniając pracę, zaangażowanie i liczne sukcesy,
postanowiła przyznać nagrodę indywidualną jego współzałożycielce,
dyrygentce i kierowniczce muzycznej
– Kseni Miśkiewicz.

POLSKIE
TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ „ZIEMI
BABIOGÓRSKIEJ”
im. prof. W. Goetla
Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej
został założony 15 listopada 1955 roku,
przyjmując nazwę Oddziału „Ziemi
Babiogórskiej”. Obecnym Prezesem
Zarządu Oddziału jest Wojciech Żak.
Praca Oddziału PTTK „Ziemi Babiogórskiej” od początku jego istnienia
opiera się na ludziach pracujących społecznie tak w Zarządzie, jak i Komisjach
Statutowych. Zasięg działania suskiego
Oddziału obejmuje niezwykle atrakcyjne turystycznie tereny, na czele z Babią
Górą, a jednym z jego najważniejszych
zadań jest utrzymywanie istniejących
i wytyczanie oraz znakowanie nowych
szlaków turystycznych.
PTTK organizuje liczne imprezy
cykliczne, skierowane do szerokich
kręgów miłośników turystyki i krajoznawstwa, zwłaszcza młodzieży szkolnej, jak np. Rajd Górski „Babia Góra”,
Rajd „Koskowa Góra”, Rajd „Podbabiogórskie Miasta” oraz współorganizuje
„Rajd Gwiaździsty Szlakami Kardynała
Wyszyńskiego” z metą na Jałowcu.
Nagroda Starosty Suskiego została
przyznana przez Kapitułę za szczególne zasługi dla ochrony dziedzictwa
kulturowego Podbabiogórza.
W 1973 r. staraniem wieloletniego prezesa Oddziału „Ziemi Babiogórskiej” Józefa Żaka w Zawoi
Markowe Rówienki został otwarty

WOJCIECH
PAZDUR
Urodził się i mieszka w Makowie
Podhalańskim, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Animator kultury, dziennikarz, prezenter, konferansjer, poeta.
Pracuje w referacie kultury i promocji
w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.
Całe swoje zawodowe życie związał z Podbabiogórzem. Od 1986 roku
najpierw jako pracownik ośrodka kultury w Suchej Beskidzkiej, a następnie
w Makowie Podhalańskim. Od 1979 r.
(z małymi przerwami) jest konferansjerem podczas Tygodnia Kultury
Beskidzkiej w Makowie (prowadził tą
imprezę już 22 razy), prowadził także
szereg innych imprez kulturalnych,
sportowych i okolicznościowych
m.in.: Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych, Dożynki Powiatowe, Memoriał Henryka Łasaka i in.
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skansen budownictwa babiogórskiego, prezentujący przykłady tradycyjnych zabudowań góralskich
z tego regionu wraz z wyposażeniem.
W najcenniejszym obiekcie, kurnej
chałupie z pocz. XIX w., znajduje się
interesująca ekspozycja oleodruków.
Skansen, noszący obecnie imię jego
założyciela, od początku istnienia aż
do dzisiaj jest prowadzony i utrzymywany staraniem Oddziału „Ziemi
Babiogórskiej”, który nieustannie stara się pozyskiwać na ten cel środki
finansowe. W ostatnich latach, także
dzięki wsparciu m.in. Starostwa Powiatowego przeprowadzone zostały przez Oddział prace remontowe
i konserwatorskie zabezpieczające
zabytkową substancję skansenu.

KRZYSZTOF
PACYGA
– FIRMA „PACYGA
IMPORT-EXPORT”
Krzysztof Pacyga jest właścicielem
firmy „Pacyga Import-Export”, która
powstała w 1991 r. Firma jest znanym
producentem mebli z drewna litego i
współpracuje z dużymi sieciami handlowymi na całym świecie, m.in. z IKEĄ.
Zatrudnia obecnie ok. 160 osób.
Zarówno firma, jak i jej właściciel,
są znani od wielu lat jako uczestnicy akcji charytatywnych i sponsorzy różnych inicjatyw społecznych.
Z pomocy firmy skorzystały m.in.:
Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Zuzia”, Zespół Szkolno-Pedagogiczny
w Lachowicach, Szkoła Podstawowa
w Kukowie, Gimnazjum w Stryszawie.
Firma wspiera także organizatorów
imprez sportowych i rekreacyjnych
m.in. Międzynarodowy Wyścig Kolarski – Memoriał Henryka Łasaka i Rajdy
Młodzieży Gimnazjalnej „Na beskidzkim szlaku”.
Oprócz tej jakże godnej pochwały
działalności firma „Pacyga ImportExport” ma również swój wkład
w rozwój życia kulturalnego powiatu
suskiego. I to właśnie zostało docenione przez Kapitułę Nagrody Starosty Suskiego. Z pomocy firmy skorzystały m.in.: Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszawie, organizujący corocznie
znaną imprezę folklorystyczną „Święto Zabawki”, Gminna Orkiestra Dęta
w Stryszawie, Powiatowy Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, organizujący
imprezy i zajęcia dla dzieci w ramach
akcji 4H, Miejska Świetlica Profilaktyczna w Suchej Beskidzkiej poprzez
zakup książek i pomocy naukowych.
Firma „Pacyga Import-Export” wspiera również działalność wydawniczą
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
poświęconą ochronie dziedzictwa
kulturowego naszego regionu.
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BILANS DZIESIĘCIOLECIA POWIATU SUSKIEGO 1999–2009
przedstawiony przez starostę suskiego podczas
uroczystej Sesji Rady Powiatu Suskiego w dniu 27.02.2009 r.
Szanowni Parlamentarzyści, Panie Ministrze,
Panie Wojewodo, Czcigodni Kapłani, Samorządowcy, Zaproszeni Goście.

jest to okupione wielką daniną krwi złożoną przez moich rodaków. („Biuletyn
Podbabiogórski” Nr 2–3, 2000 r.)
Nie byłoby nas dzisiaj w tym miejscu i nie pełnilibyśmy tych funkcji,
które pełnimy, gdyby nie Kościół Katolicki na czele z Papieżem Polakiem
i Prymasem Tysiąclecia, gdyby nie wielki zryw narodu, któremu
przewodziła „Solidarność”. System komunistyczny siłą nas połknął, ale nie
zdołał nas strawić – dzięki bytności z narodem Kościoła i jego kapłanów.
To pielęgnowany przez Niego duch narodu i wiara zrodziły „Solidarność”,
która rozsadziła pęta niewoli. Od tego przypomnienia trzeba nam było
rozpocząć dzisiejsze uroczystości.

W czasach piastowskich podstawową jednostką terytorialną były
dzielnice. Dzielnice dzieliły się na okręgi grodowe – kasztelanie. W XIV
i XV wieku liczba kasztelanii powiększyła się. Niemniej jednak zaczęły
one upadać, gdy pojawił się nowy urząd – starosty. Pierwszym władcą,
który wprowadził urząd starostów w Polsce, był król Wacław II Czeski (król
polski w latach 1300–1305). Z kolei pierwszym mianowanym przez niego
starostą był starosta ziemi sandomierskiej. Miejsce kasztelanii w XV wieku
zaczęły zajmować powiaty. Ich powstanie związane było z wymiarem
sprawiedliwości i organizacją sądów ziemskich, które tworzyły okręgi
sądowe. Początkowo okręg sądu ziemskiego nazywano powiatem.
Stolicą powiatu zaś było miejsce, gdzie mieścił się sąd ziemski. Z czasem
gdy starostowie przejmowali funkcje sądownicze i zaczęli posiadać realną
władzę administracyjną, powiaty zaczęły upodabniać się do jednostek
podziału administracyjnego.
W historii Polski powiat funkcjonował więc dużo wcześniej niż gmina,
a starosta pojawił się przed wójtami, burmistrzami, prezydentami.
Reaktywowanie współczesnych samorządów było następstwem
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Powstanie
samorządów (najpierw gminnego, a później powiatowego) jest chyba
najbardziej widoczną cezurą pomiędzy systemem, który odszedł,
a nową rzeczywistością. W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć
własne słowa, pisane z okazji 10-lecia samorządu gminnego, które jak
mniemam nie straciły na aktualności, gdy świętujemy 10-lecie samorządu
powiatowego:
W tym roku mija 10 lat odkąd powstały pierwsze samorządy – samorządy
gminne. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne
i wolne wybory w powojennej historii Polski. Społeczeństwo w swoich
gminach wybierało radnych gminnych, a oni spośród siebie wybierali
zarządy gmin i powoływali wójtów i burmistrzów. Dane mi było w pełni
uczestniczyć w tych wyborach, tak na radnego, jak i później na wójta
gminy. Jest to wielkie przeżycie, że zostałeś wybrany, wielka satysfakcja, że
w sposób wolny społeczeństwo wybrało cię na radnego, a radni powierzyli
funkcję wójta. Z drugiej strony przeżywa się ogromny lęk, czuje się ciężar
wielkiej odpowiedzialności. W takiej chwili człowiek uświadamia sobie, że
nie jest przedstawicielem i namiestnikiem partii, którą do władzy ustanowili
obcy. Nie jest też przedstawicielem kształtowanego przez nią państwa, ale
społeczeństwa.
To jest, była cała istota i sens zmian, które nastąpiły, a o których już
zapominamy, których nie doceniamy, żyjąc trudnościami i problemami dnia
codziennego.
Jednak, by takie zmiany i takie wybory mogły nastąpić, ile trzeba było ofiar,
ile cierpienia, ile poświęcenia ludzi? Ilu ludzi zginęło na wojnie? Iloma napełniły
się więzienia i obozy? Jaką naród zapłacił cenę, by ostatecznie pod sztandarem
„Solidarności” odesłać zbrodniczy system komunistyczny do historii?
11 listopada 1998 r. tak mówiłem:
Szczególnie pamięć o tych pokoleniach musi mi towarzyszyć, bo gdyby ich
nie było, dzisiaj nie byłoby możliwości budowania demokratycznego państwa
poprzez budowanie struktur samorządowych. To dzięki nim powstały
w 1990 r. samorządy lokalne, a dzisiaj powstają samorządy powiatowe. To
dzięki nim w sposób wolny, w wolnych i demokratycznych wyborach, Rada
Powiatu Suskiego w przeddzień tej rocznicy powierzyła synowi zawojskiej
ziemi urząd Starosty Suskiego. Sprawując go nie mogę nigdy zapomnieć, że

Powrót powiatu
na mapę administracyjną Polski
Powiat suski powstaje na mocy ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa. Te ustawy uczyniły powiat elementem ustroju samorządowego
– spowodowały „usamorządowienie powiatów”.
Pragnę to podkreślić, ponieważ od 1950 r. historia rad narodowych nie
jest już historią samorządu terytorialnego, a w latach 1975–1998 w ogóle
na mapie administracyjnej Polski nie ma powiatów. Powiat suski istniał w
latach 1956–1975, ale był to organ administracji rządowej, a na jego czele
stało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Przewodniczący tegoż
Prezydium. Nad wszystkim zaś czuwał I Sekretarz Komitetu Powiatowego
PZPR.
Powiat suski powstaje z 9 gmin, które należały wcześniej do dwóch
województw. Z województwa bielskiego wchodzą gminy: Budzów,
Zembrzyce, Stryszawa, Zawoja, miasto i gmina Maków Podhalański oraz
miasto Sucha Beskidzka, które zostaje stolicą powiatu. Z województwa
nowosądeckiego gminy: Jordanów, Bystra–Sidzina oraz miasto Jordanów.
Powiat liczy około 83 tys. mieszkańców, zamieszkujących 687 km2
powierzchni.
Początki były bardzo trudne, ponieważ w Suchej Beskidzkiej nie
było siedziby Rejonu (a jedynie filia Wadowickiego Urzędu Rejonowego
o bardzo ograniczonych zadaniach), nie było pomieszczeń, kadry.
Całe struktury administracyjne Starostwa trzeba było budować od
zera, powoływać naczelników wydziałów, wyposażać pomieszczenia
w podstawowe meble – biurka, krzesła, szafy. Należało przygotować
i uchwalić pierwszy budżet.
W jakże innej sytuacji rozpoczynałem pracę po wyborze na wójta gminy
Zawoja 15 czerwca 1990 r. Był urząd, były jego struktury, pracownicy,
w przeciwieństwie do powiatu, gdzie wszystko trzeba było rozpoczynać
od początku, mając ustawowo wyznaczone 22 zadania (m.in. dotyczące
szpitali, szkół średnich, policji, zawodowej straży pożarnej, komunikacji,
geodezji, dróg powiatowych – 223 km, urzędu pracy, pomocy społecznej)
i do tego mając na ten cel bardzo małe pieniądze – budżety powiatów do
dnia dzisiejszego są niedoszacowane.

Ważniejsze osiągnięcia i wydarzenia
w okresie dziesięciolecia powiatu
W ciągu minionych dziesięciu lat miało miejsce bardzo wiele wydarzeń,
które dzisiaj należałoby przytoczyć, ale ze względu na ich liczbę ograniczę
się do kilku:
Katastrofalna powódź w 2001 r.
Najbardziej ucierpiały gminy Budzów, Zembrzyce, Maków Podhalański,
Stryszawa. Na powiat będący jeszcze w fazie organizacji – bez centrum
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Szpital

zarządzania kryzysowego, bez doświadczenia – spada ogromne
zadanie: koordynacja całej akcji ratunkowej.
Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie w sprawie
Kolegium Językowego w Suchej Beskidzkiej.
W ramach tego porozumienia powiat przekazał województwu część
budynku suskiego Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby kolegium
językowego, ale pod warunkiem, że kolegium zostanie w Suchej,
a marszałek województwa zainwestuje w nie 2 zł do każdej złotówki
wycenionego majątku. Warto przypomnieć, że w przypadku braku
porozumienia chętnym do przejęcia kolegium był powiat myślenicki.
Utworzenie Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.
W 2002 roku rozpoczyna działalność uczelnia prywatna, przez co
podnosi się prestiż miasta i powiatu. Powiat skromnie pomaga
w organizacji szkoły, udostępniając swoje pomieszczenia w bursie
szkolnej na sale wykładowe i sale ćwiczeń.
Budowa basenu.
O ile mi wiadomo, powiat suski to jedyny powiat ziemski w Polsce,
który podjął się budowy basenu. Budowa przebiegła przy
współfinansowaniu przez miasto Sucha Beskidzka. Całkowity koszt
budowy wyniósł 8 560 000 zł, gdzie udział miasta wyniósł 3 194 000 zł
(37,31%), a udział powiatu – 3 373 000 zł (39,40%). Pozostałe środki
na budowę, tj. 2 013 000 zł, powiat pozyskał z Ministerstwa Edukacji
i Sportu oraz od gmin i firm z terenu powiatu suskiego. Ponadto powiat
przejął na siebie organizację budowy – przygotowanie dokumentacji,
przetarg, prowadzenie robót oraz odpowiedzialność za wykonanie.
Obecnie powiat prowadzi basen, ale nie jest to przedsięwzięcie
dochodowe i trzeba dopłacać do jego utrzymania. Basen oddano do
użytku w styczniu 2006 r.
Budowa remizy strażackiej Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej.
Piękny budynek wzniesiony został ze środków rządowych. Bardzo
poprawiły się warunki pracy strażaków, a wyposażenie strażnicy
w nowoczesny sprzęt pozwala szybciej i skutecznie nieść pomoc.
W budynku, który oddano do użytku w 2003 r., ma również swoją
siedzibę Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości
i Rozwoju.
Stowarzyszenie zostało założone jeszcze przed powstaniem powiatu.
Powiat przystąpił do niego jako członek, aby w ten sposób zaakcentować,
że zależy mu na wspieraniu przedsiębiorców i bezrobotnych.

Renoma szpitala w Suchej Beskidzkiej jest znana poza granicami
powiatu, a fakt, że jego wieloletni dyrektor Marek Haber został
wiceministrem zdrowia spowodował, że usłyszano o nim w całej Polsce.
W latach 1989-2008 przeprowadzono w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej wiele inwestycji, obejmujących infrastrukturę
medyczną i techniczną, celem poprawy komfortu pobytu pacjenta
jak i pracy personelu. Suma środków przeznaczonych na te inwestycje
w w/w okresie wyniosła 19 450 000 zł. Największe z nich to: modernizacja
kotłowni, uruchomienie Oddziału Reumatologicznego, Oddziału
Ratunkowego, termomodernizacja obiektów szpitala, modernizacja
Bloku Operacyjnego, przebudowa wejścia i holu, wymiana wind i in.
Oprócz dużych inwestycji wykonano również szereg drobnych remontów
na poszczególnych oddziałach. W omawianym okresie dokonano także
zakupu nowego sprzętu medycznego na sumę 6 470 000 zł. W tej sumie
ujęto tylko zakupy o wartości powyżej 100 000 zł za daną jednostkę
sprzętu.

„Res sacra miser”
„Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą” - Seneka
Powiat zajmuje się całym zastępem ludzi dotkniętych przez los, poprzez
różne instytucje lub we współpracy z innymi organizacjami. W strukturze
Starostwa funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a powiat
prowadzi:
dwa Domy Pomocy Społecznej: w Łętowni i w Makowie
Podhalańskim,
Punkt Interwencji Kryzysowej, przekształcony na działający całą dobę
Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla niepełnosprawnych
w Makowie Podhalańskim.
Powiat wspiera również działalność:
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zembrzycach prowadzonych przez
Caritas,
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie prowadzonych przez Gminę
Stryszawa,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie, prowadzonego
przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”,
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie,
prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi. Obiekt został
wybudowany przez powiat w 2007 roku; planowana jest jego dalsza
rozbudowa.

Inwestycje w oświacie
Zadania oświatowe pochłaniają połowę budżetu powiatu. Prócz
bieżącej działalności udało się wykonać wiele remontów w budynkach
oświatowych, jak również zrealizowano nowe inwestycje. Poniżej
wymienię najważniejsze:
Rok 1999 – oddanie do użytku hali sportowej przy ZS im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej (dofinansowanie powiatu wyniosło 300 000 zł).
W latach 1999–2001 rozbudowano ZS im. św. Jana Kantego w Makowie
Podhalańskim (koszt inwestycji wyniósł 1 260 000 zł).
W latach 2004–2008 miała miejsce budowa przewiązki w ZS im.
W. Goetla w Suchej Beskidzkiej (wartość inwestycji 900 000 zł).
W latach 2005–2007 przebudowano istniejący budynek przedszkola
w Juszczynie, gdzie powstał Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy (udział powiatu wyniósł 1 180 000 zł).
W latach 2005–2006 wybudowano salę gimnastyczną w ZS im. bł. ks.
P. Dańkowskiego w Jordanowie (wartość inwestycji 1 150 000 zł).
W latach 2006–2007 przebudowano salę gimnastyczną przy
ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej (koszt przebudowy wyniósł
890 000 zł).
W roku 2008 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej.

Osuwisko w Osielcu
Duża inwestycja zrealizowana przez powiat o wartości 4 254 000 zł,
obejmująca zabezpieczenie osuwiska oraz modernizację korpusu drogi.
Na wykonanie tego zadania powiat pozyskał 3 200 000 zł, tj. 80% wartości
inwestycji, z programu osuwiskowego. Pozostałe środki to środki własne
powiatu w wysokości 804 000 zł oraz środki gminy Jordanów w wysokości
250 000 zł.

Słoneczna inwestycja
Zadanie to obejmowało instalację kolektorów słonecznych
w budynkach: Domów Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
i Łętowni, ZS im. W. Witosa i Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Łącznie
w siedmiu obiektach woda użytkowa będzie ogrzewana energią słoneczną,
a na Krytej Pływalni również woda w basenie. Instalacja kosztowała
1 082 000 zł, z czego 90% powiat pozyskał z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, Fundacji Ekofundusz oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Udział powiatu wyniósł 10% wartości
całego zadania.
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Powiatowy Urząd Pracy

Ponadto przy udziale finansowym miasta Sucha Beskidzka w 2007
roku został odbudowany most na potoku Błądzonka. Koszt całkowity
tego zadania wyniósł 466 840 zł, w tym udział miasta – 100 000 zł
(21,42%).

Powiatowy Urząd Pracy to kolejna instytucja podległa powiatowi.
Aby można było być „na swoim”, budynek, w którym mieścił się Urząd
Pracy, pozostający wcześniej własnością miasta Sucha Beskidzka, został
zakupiony za sumę 355 940 zł. Pieniądze na ten cel zostały pozyskane ze
sprzedaży zbędnych nieruchomości w Makowie Podhalańskim.

Pierwszy kwartał 1999 roku,
a początek 2009 roku.

Policja

W myślach przywołuję okres pierwszych trzech miesięcy 1999 r. To były
początki przypominające małżeństwo, które ma na starcie tylko „drogę
przez wieś”. Dosłownie trzeba było się dorabiać wszystkiego, począwszy
od przysłowiowej łyżki.
A jakże inaczej jest teraz. Starostwo funkcjonuje w dwóch budynkach,
w wydziałach pracuje doświadczona kadra, funkcjonują podległe
instytucje.
Tylko w tym roku:
Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Suchej Beskidzkiej na kwotę 1 162 473 zł (planowana data oddania
sali do użytku to 1 września 2009 r.).
ZOZ w Suchej Beskidzkiej podpisał porozumienie na dotację
w wysokości 5 611 500 zł. Drugie tyle szpital będzie musiał wyasygnować
jako wkład własny. Pieniądze te zostaną przeznaczone na przebudowę
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, doposażenie Bloku
Operacyjnego.
Otrzymaliśmy również pozytywną decyzję o przyznaniu środków
z funduszy Unii Europejskiej na dwa zadania z zakresu infrastruktury
drogowej. Pierwsze zadanie obejmuje przebudowę i modernizację
drogi powiatowej Kuków–Krzeszów–Śleszowice–Mucharz (złożono
wniosek na sumę 13 036 000 zł, przyznano dofinansowanie w kwocie
4 795 000 zł, powiat musi zabezpieczyć 8 241 000 zł). W ramach
drugiego zadania ma być zmodernizowany ciąg dróg powiatowych
Łętownia-Osielec-Bystra-Sidzina (złożono wniosek na sumę
25 580 000 zł, przyznano dofinansowanie w kwocie 13 430 000 zł,
powiat musi zabezpieczyć 12 150 000 zł).
Otrzymaliśmy promesę na kwotę 2 200 000 zł na zabezpieczenie
osuwiska i odnowę nawierzchni drogi w Osielcu. Powiat musi
zarezerwować ok. 600 000 zł na pokrycie wkładu własnego.
Złożony został wniosek na dofinansowanie instalacji kolektorów
słonecznych dla osób indywidualnych na sumę 27 mln zł. Czekamy na
ostateczną decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Na początku lutego br. zapadła decyzja o budowie sali gimnastycznej
przy ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.

Pomimo że Policja stanowi administrację wydzieloną, finansowaną
z budżetu wojewody, to powiat stara się niewielkimi środkami wspierać
drobne prace remontowe prowadzone w budynku Komendy Powiatowej
Policji w Suchej Beskidzkiej. W tym miejscu warto wspomnieć, że były
Komendant Suskiej Policji Dariusz Biel awansował na Komendanta
Wojewódzkiego Policji, najpierw w Opolu, następnie w Rzeszowie
i Lublinie, a obecnie jest Komendantem Wojewódzkim w Katowicach.

Geodezja
Powiat suski leży na terenie dawnej Galicji, którą cechowało
charakterystyczne rozdrobnienie. W związku z tym obecnie w rejestrach
geodezyjnych Starostwa figuruje ok. 380 tys. działek, tj. tyle co np. w całym
województwie warmińsko-mazurskim. Obsługę geodezyjną ww. działek
prowadzi Wydział Geodezji Starostwa.

Współpraca zagraniczna powiatu
Powiat podpisał porozumienia o współpracy z następującymi
partnerami zagranicznymi:
z okresem Námestowo w Słowacji w 2000 r.,
z węgierskim województwem Jász-Nagykun-Szolnok w 2003 r.,
z francuskim departamentem Pas-de-Calais w 2008 r. (inicjatywa tego
porozumienia wyszła od Polonii, która bardzo licznie zamieszkuje ten
rejon Francji),
finalizowane są również rozmowy o współpracy z powiatem
Südwestpfalz, który leży w Niemczech, przy granicy z Francją.

Współpraca z gminami
przy budowie dróg i chodników
Należy także wspomnieć o dużym udziale gmin we współfinansowaniu
budowy dróg i chodników wzdłuż dróg powiatowych. Chociaż formalnym
zarządcą tych dróg jest powiat, to gminy nie stronią od wspierania tych
zadań.
Poniższa tabela obrazuje skalę wydatków poniesionych przez gminy na
wsparcie odnowy nawierzchni dróg powiatowych i budowę chodników.

Podsumowując, jako starosta samorządowego powiatu suskiego
od początku jego istnienia, pragnę złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy pracowali ze mną. Nie jestem w stanie wymienić
każdego, więc nie wymieniam nikogo. Obejmuję tym podziękowaniem
radnych trzech kadencji, wszystkich członków zarządów, pracowników
Starostwa, tak pracujących obecnie, jak i tych, co odeszli na emeryturę
lub do innej pracy, pracowników placówek i instytucji mi podległych.
Dziękuję również wszystkim wójtom i burmistrzom, przewodniczącym
rad gmin oraz radom gmin, z którymi w ubiegłym dziesięcioleciu
przyszło mi współpracować. Dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek
sposób dołożył swój mały czy duży kamień do tej budowli, której na
imię powiat suski.

Odnowa nawierzchni dróg powiatowych
Rok
2006
2007
2008

Wartość
całkowita
robót (w zł)
2 045 076
2 429 111
3 574 257

Udział gmin
(w zł)

Udział gmin
(w %)

Udział powiatu
(w zł)

667 055
793 610
1 155 000

33%
33%
32%

1 378 021
1 635 500
2 419 257

Udział gmin
(w zł)

Udział gmin
(w %)

Udział powiatu
(w zł)

270 891
1 247 130
1 603 000
2 138 533
1 749 996

65%
74%
75%
84%
82%

Budowa chodników
Rok
2003
2004
2005
2006
2007

Wartość
całkowita
robót (w zł)
419 891
1 696 011
2 126 647
2 539 004
1 910 683

149 000
449 081
523 647
400 471
160 687

Andrzej Pająk
Starosta Suski
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SPOTKANIE Z BURMISTRZAMI, WÓJTAMI
I PRZEWODNICZĄCYMI RAD MIAST
I GMIN POWIATU SUSKIEGO
9 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się robocze
spotkanie starosty suskiego Andrzeja Pająka z burmistrzami, wójtami i przewodniczącymi
rad miast i gmin z terenu powiatu suskiego.
Podczas spotkania omówiono
zagadnienia dotyczące przestrzegania zapisów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gmin. Informację na ten temat
przedstawiła Lucyna Grabowska,
naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa, zwracając uwagę, że
służby architektoniczne Starostwa
sprawdzają, czy dana inwestycja jest
zgodna z planem w zakresie m.in.
zachowania określonej odległości
od krawędzi drogi, terenów kolejowych, obszaru lasu, jak również czy
plan w danym terenie dopuszcza
budowę obiektów uciążliwych. Następnie L. Grabowska podkreśliła, że
w przypadku niezgodności projektu
budowlanego z planem musi być
wydana decyzja odmawiająca pozwolenia na budowę. Jedyną drogą,
która w tej sytuacji umożliwi wydanie inwestorowi pozwolenia na budowę, jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę. L. Grabowska
mówiła również, że zapisy w planach
nierzadko bywają odmienne od

regulacji zawartych w obowiązujących rozporządzeniach i ustawach,
a w takich wypadkach Wydział Architektury Starostwa jest zobowiązany wymagać zgodności inwestycji
z zapisami planu, który stanowi prawo miejscowe i w rozstrzygnięciach
podejmowanych przez wydział jest
traktowany nadrzędnie. W spotkaniu brał udział również Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Andrzej Jaworowski, który poinformował m. in. o warunkach legalizacji obiektów wybudowanych bez
pozwolenia na budowę lub w sposób istotnie odbiegający od warunków pozwolenia oraz zasadach wydawania decyzji o rozbiórce obiektów zagrażających bezpieczeństwu.
A. Jaworowski zwrócił również
uwagę, aby w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
precyzyjnie określano, ile dany budynek może mieć kondygnacji lub
wysokości wyrażonej w metrach, co
pozwoli uniknąć wielu komplikacji
podczas kontroli.
W dalszej części spotkania poruszono sprawę dofinansowania

przez gminy działalności Ośrodka
Interwencji Kryzysowej. Zgodnie
z uchwałą Rady Powiatu, działający
obecnie Punkt Interwencji Kryzysowej zostanie przekształcony z dniem
1 kwietnia na Ośrodek Interwencji
Kryzysowej. Z uwagi na fakt, że będzie to placówka całodobowa wraz
z hostelem dla ofiar przemocy, koszt
jej działalności znacznie wzrośnie.
W związku z tym Starostwo wystąpiło do gmin z prośbą o zwiększenie kwoty, która była dotychczas
przekazywana na wsparcie Punktu
Interwencji Kryzysowej z 2 tys. do
10 tys. zł. W trakcie dyskusji wyniknęły niejasności dotyczące braku
wystarczającej informacji na temat
wysokości kosztów niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania
jednostki oraz danych dotyczących
ilości osób z poszczególnych gmin,
które korzystały dotychczas z pomocy Powiatowego Punktu Interwencji
Kryzysowej. Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztof Cieżak zobowiązał się przesłać
do wójtów i burmistrzów szczegółowe informacje dotyczące funkcjo-

nowania ośrodka. Decyzja odnośnie
współfinansowania ośrodka ma zostać podjęta przez władze gminne
po przeanalizowaniu otrzymanych
ze Starostwa materiałów.
Kolejnym z omawianych tematów były planowane inwestycje
na drogach powiatowych. Starosta A. Pająk poinformował, że
w związku z otrzymaniem decyzji
o dofinansowaniu z funduszy europejskich dwóch dużych zadań
drogowych wysiłek Starostwa będzie skupiony na zabezpieczeniu
wkładu własnego, potrzebnego na
ich realizację. Dlatego też Powiat
nie będzie w stanie przeznaczyć
większych środków na inne inwestycje. Ostatecznie uzgodniono,
że wzorem lat ubiegłych Powiat
będzie współfinansował budowę
chodników wzdłuż dróg powiatowych, przebiegających przez gminy,
w wysokości 10% wartości zadania.
Starosta również zadeklarował, że
w zakresie robót polegających na
wykonywaniu odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie
gmin Powiat podtrzymuje wysokość współfinansowania, które było
stosowane w ciągu ostatnich trzech
lat w stosunku 1:2 (1 zł – Gmina, 2 zł
– Powiat). Jednakże w tym roku jak
i w latach następnych mogą wystąpić
ograniczenia w ilości środków przeznaczonych przez Powiat na odnowy
nawierzchni z uwagi na realizację dużych projektów unijnych – zaznaczył
A. Pająk.
WK

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „DBAJMY O ŚRODOWISKO”
Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest dostarczenie
z każdą pracą konkursową min. 10 szt. zużytych baterii. Zużyte baterie
należy dostarczyć w pudełkach kartonowych na których winny znajdować się informacje zawierające nazwę szkoły, przedszkola, masę baterii oraz nazwisko i imię osoby, która zebrała największą ilość baterii
wraz z podaniem ilości oraz masy w kg.
Wytypowany uczeń, szkoła, przedszkole, które zebrały największą
ilość baterii (kryterium dodatkowym będzie ilość wykonanych prac)
otrzymają dodatkowe nagrody.
Prace wraz z bateriami należy składać do 30 kwietnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, Wydział Środowiska, ul. Kościelna 5b, pok. 110. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie
www.powiatsuski.pl do 22 maja 2009 r. Laureaci powiadomieni zostaną pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagród.
Informacji na temat konkursu udziela Wydział Środowiska,
tel. 33 874 15 53.

Wydział Środowiska suskiego starostwa w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska organizuje V Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dbajmy o środowisko”.
Celem konkursu jest promowanie i budowanie społecznego poparcia dla kształtowania wzorca postawy człowieka szanującego środowisko, połączone ze zbiórką zużytych baterii. Tematyka konkursu
obejmuje wykonanie plakatu dotyczącego czynności przyczyniających się do ochrony środowiska oraz przedstawienia skutków ewentualnych zaniechań. Patronat nad konkursem objął Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych z powiatu suskiego. Technika prac to plakat wykonany farbami na papierze w formacie A3 w kompozycji pionowej, zawierający
hasło nawiązujące do tematu konkursu. Praca powinna być wykonana
samodzielnie przez jedną osobę i powinna posiadać obowiązkowo na
odwrocie:
1. imię, nazwisko, wiek, klasę, adres zamieszkania, numer telefonu autora lub rodziców,
2. nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela, pod kierunkiem którego
wykonano prace.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
MM
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Ś R O D O W I S K A

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
W POWIECIE SUSKIM
Wojewódzki Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem
z 10.03.2009 r. poinformował o wynikach zanieczyszczenia powietrza w styczniu
2009 r. na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza w Makowie
Podhalańskim.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47,
poz. 281):
− dopuszczalna dobowa wartość pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wynosi 50 µg/m3
i może być przekraczana przez 35 dni w roku
– w Makowie Podhalańskim wartość dopuszczalna została przekroczona przez 28 dni,
− poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wynosi 200 µg/m3
– w Makowie Podhalańskim 1 stycznia
2009 r. wyniósł 240 µg/m3, 9 stycznia 211
µg/m3, 12 stycznia 288 µg/m3, 13 stycznia
453 µg/ m3, 14 stycznia 204 µg/m3.
Uzyskany 13 stycznia 2009 r. wynik przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego jest jednym z najgorszych spośród 6 stacji
rozmieszczonych na terenie województwa,
gdzie mierzone jest jego stężenie. Są to kolejne przekroczenia poziomu alarmowego pyłu
zawieszonego ze stacji monitoringu jakości
powietrza w Makowie Podhalańskim (pierwsze
przekroczenie miało miejsce 13 grudnia 2008 r.
– 269 µg/m3).
Jak wynika z danych literaturowych, pył zawieszony :
O C H R O N A

1. Powstaje głównie przy spalaniu (zawierając
związki metali ciężkich, głównie toksycznego kadmu i ołowiu) w tradycyjnie używanych piecach i kotłowniach, szczególnie
odpadów, do wzrostu jego ilości przyczynia
się też komunikacja samochodowa.
2. Może być transportowany na znaczne odległości.
3. Stanowi poważny czynnik chorobotwórczy;
osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych utrudnia wymianę gazową, powodując
podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie
górnych dróg oddechowych, choroby alergiczne, astmę, nowotwory dróg oddechowych. Nie istnieje próg stężenia, poniżej
którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie
ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów
są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na
choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.
Według danych Komisji Europejskiej w Polsce corocznie umiera 28 tys. ludzi z uwagi na złą
jakość powietrza.
Ustawa o odpadach zakazuje spalania odpadów poza instalacjami i urządzeniami do odzy-

Praca Aleksandry Hajduk z Lachowic (I miejsce
w III Powiatowym Konkursie Plastycznym „Nie
spalaj plastików”, kategoria: szkoły podstawowe)

sku, traktując ten czyn jak wykroczenie, zagrożone karą aresztu lub grzywny do 5 tys. zł.
Mając na uwadze zdrowie Waszych Rodzin
i własne po raz kolejny apelujemy:
ZAPRZESTAŃMY
SPALANIA ODPADÓW
W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH
MM

Ś R O D O W I S K A

„POLSKA WOLNA OD AZBESTU”
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zostało wyróżnione w X edycji
Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w podkategorii
„Polska wolna od azbestu”. Organizatorem Konkursu było Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Prezydent RP Lech Kaczyński.
Celem Konkursu „Polska wolna od azbestu”
jest poruszenie problemu szkodliwości azbestu,
negatywnego wpływu i skutków ubocznych jego
występowania, a w szczególności jego bezpiecznego usuwania, a także wyłonienie i nagrodzenie
gmin i powiatów, które wyróżniają się skutecznym
i sprawnym działaniem w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Komisja konkursowa przyznając wyróżnienia
brała pod uwagę m.in. ilość podjętych inicjatyw
powiatowych oraz skalę zaangażowania w aktywizację społeczności lokalnej na rzecz usuwania
azbestu. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej zostało docenione za prowadzony od
2004 roku program dofinansowania do utylizacji
azbestu zdemontowanego z budynków miesz-

kalnych. W ciągu pięciu lat udało się usunąć 802 t
zagrażającego zdrowiu ludzi materiału, wypłacono dofinansowanie w wysokości 190 tys. zł. Od
2007 r. współpracujemy z gminami w dofinansowaniu utylizacji azbestu – mówi Paweł Dyrcz, naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Powiat ma opracowany
Program usuwania azbestu, przeprowadzono
także inwentaryzację wyrobów zawierających
azbest. W swojej ocenie komisja konkursowa
kierowała się również informacjami na temat
prowadzonych działań informacyjno–edukacyjnych. Powiat suski angażuje się w rozwój edukacji
ekologicznej poprzez prowadzenie lekcji w szkołach i przedszkolach, dba również o dostęp do
informacji o szkodliwości i zagrożeniach, jakie
1 0

wywołuje azbest, publikując artykuły w lokalnej
prasie, na powiatowej stronie internetowej oraz
rozdając ulotki.
MM
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UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE
ODDALI TO, CO NAJCENNIEJSZE – KREW
9 i 10 marca w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej zorganizowano akcję honorowego krwiodawstwa. Młodzi ludzie oraz ich nauczyciele udowodnili, że do niesienia pomocy innym nie trzeba ich namawiać w jakiś szczególny sposób, trzeba jedynie stworzyć okazję do sensownego działania.
Tak też się stało. W poniedziałek i wtorek
około południa zajechał przed szkołę ambulans
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i KrwioZ
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lecznictwa w Krakowie (z oddziału terenowego
w Suchej Beskidzkiej) z niezbędnym sprzętem
do „upuszczania” krwi oraz sztabem zdetermiS Z K Ó Ł

FUNDUSZE UNIJNE W „WITOSIE”
Rok 2008/2009 był dla Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej łaskawy pod względem pozyskanych funduszy unijnych. Szkoła złożyła dwa wnioski aplikacyjne i oba zostały zaakceptowane. Do szkoły popłynął „zastrzyk” środków finansowych, który umożliwił realizację zaplanowanych projektów. W chwili
obecnej na terenie szkoły realizowane są dwa projekty unijne: „Wzmocnienie
atrakcyjności, kształcenia w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej” (w ramach
działania 9.2 - Kapitał Ludzki) oraz „Młodzi Europejczycy zjednoczeni przez sport
i zdrowy styl życia” (w ramach projektu Life Long Learning – Sokrates Comenius).
Podczas gdy Sokrates Comenius zakłada
przede wszystkim współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń, drugi projekt kon-

centruje się na zajęciach wyrównawczych, rozwoju kompetencji kluczowych oraz poszerzeniu
umiejętności zawodowych. W szkole urucho-

nowanych w działaniu pań pielęgniarek oraz
pana doktora. Brać szkolna w liczbie 98 osób
wraz z nauczycielami stawiła się dzielnie przed
oblicze służby medycznej, aby ta dokonała swojej powinności. A potem się zaczęło: w powadze, skupieniu, ale jednocześni z urwisowskim
uśmiechem na ustach oddawały krew Zuzanny,
Joanny, Anny, Aleksandry i inne Marie oraz Arki,
Mateusze i Tadeusze. Były słodycze, czekolady i
inne upominki oraz... dużo emocji. Ważna sprawa - pomóc komuś bezinteresownie.
Koordynatorzy Akcji: Beata Szafraniec, Agata Jania, Joanna Grzela
miono 50 sekcji zajęć pozalekcyjnych, w których młodzież może bezpłatnie uczestniczyć.
Obok zajęć z przedmiotów ogólnokształcących,
są tez sekcje językowe, sekcje praktycznej nauki
zawodu (hotelarstwo, gastronomia, ekonomia)
oraz cieszący się dużą popularnością wśród
młodzieży kurs barman-kelner, zakończony
egzaminem i certyfikatem. Nie tylko uczniowie
mają możliwość doskonalić swe umiejętności.
Projekt daje także szanse rozwoju nauczycielom
poprzez zajęcia e-learningowe oraz szkolenie
ECDL. W projekcie przewidziano także środki
na wycieczki zawodowe do znanych obiektów
gastronomicznych, hoteli oraz na targi w Poznaniu, które niewątpliwie poszerzą horyzonty
uczniów. Ponadto prowadzona jest pracownia
rozwoju kariery, gdzie można skonsultować się
z doradcą zawodowym. Nie bez znaczenia jest
fakt, że dzięki pozyskanym funduszom część
środków mogła być przeznaczona na doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, audiowizualny, gastronomiczny oraz pomoce dydaktyczne, które służyć będą uczniom również po zakończeniu realizacji projektu, która planowana
jest we wrześniu 2009 roku.
Szkoła na tym nie poprzestaje – w tej chwili
trwają prace nad kolejnymi projektami, których
celem będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. Tę ofertę placówka
kieruje również do potencjalnych uczniów klas
pierwszych.
28 marca w ZS im. W. Witosa odbędzie się
Dzień Otwarty. Dyrekcja oraz nauczyciele mają
nadzieję, że gimnazjaliści zechcą zapoznać się
z efektami działalności szkoły w ramach projektów unijnych.
ZSW

Barmani i kelnerzy podczas pracy

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia br. nastąpi zmiana numerów
telefonów centrali oraz bezpośrednich numerów do poszczególnych
wydziałów Starostwa Powiatowego.
W pierwszej kolejności podajemy nowe numery centrali w budyn-

ku Starostwa przy ulicy Mickiewicza 19: 33 875 78 00 oraz w budynku
przy ul. Kościelnej 5b: 33 875 79 00. Pozostałe numery opublikujemy w kolejnym wydaniu „BP” oraz na stronie internetowej powiatu
www.powiatsuski.pl.
WK
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NA STOKU I NA PARKIECIE
3 i 5 lutego w Zawoi Czatoży odbyły się szkolne mistrzostwa powiatu suskiego w narciarstwie alpejskim,
w których rywalizowało ponad 150 narciarzy, uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego regionu. Oto najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta kl. I-IV
1. Patrycja Kościelniak (SP2 Sucha B.)
2. Maria Kubasiak (SP2 Sucha B.)
3. Maria Stanaszek (SP2 Sucha B.)

24,48
25,23
25,87

Chłopcy:
Eliminacje – Gr. I
SP Łętownia - SP Bystra 1:2 (0:2), SP Skawica - SP1 Maków P. 2:8 (1:3),
SP Bystra - SP1 Maków P. 2:8 (2:2), SP Łętownia - SP Skawica 3:7 (3:3),
SP Bystra - SP Skawica 2:3 (0:2), SP1 Maków P. - SP Łętownia 8:3 (3:2)
Eliminacje – Gr. II
SP2 Stryszawa - SP Zembrzyce 7:2 (3:1), SP Bieńkówka - SP1 Sucha B.
2:7 (1:6), SP Zembrzyce - SP1 Sucha B. 3:10 (2:5), SP2 Stryszawa
- SP Bieńkówka 6:3 (5:1), SP Zembrzyce - SP Bieńkówka 1:4 (1:2), SP1
Sucha B. - SP2 Stryszawa 6:4 (2:3)
Półfinały
SP1 Sucha B. - SP Skawica
13:6 (5:2)
SP1 Maków P. – SP2 Stryszawa
10:10 (8:8, 3:1) k. 2:1
O III miejsce
SP Skawica – SP2 Stryszawa
9:6 (4:1)
Finał
SP1 Sucha B. – SP1 Maków P.
5:8 (2:3)

Chłopcy kl. I-IV
1. Szymon Saletnik (SP2 Sucha B.)
2. Maciej Mięso (SP2 Sucha B.)
3..Szczepan Denis (SP2 Zawoja)

25,18
27,47
30,72

Dziewczęta kl. V-VI
1. Kinga Marek (SP Skawica)
2. Aleksandra Luberda (SP1 Sucha B.)
3. Marta Woźniak (SP1 Zawoja)

22,26
23,80
25,21

Chłopcy kl. V-VI
1. Wojciech Kubasiak (SP2 Sucha B.)
2. Jakub Wiciarz (SP1 Maków P.)
3. Konrad Saletnik (SP2 Sucha B.)

23,83
25,37
26,57

GIMNAZJA
Dziewczęta
1. Magdalena Kubasiak (G Sucha B.)
2. Dominika Natanek (G Sucha B.)
3. Alicja Stanaszek (G Sucha B.)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

14,93
15,11
15,22

Dziewczęta:
ZSO Sucha Beskidzka – ZS Kołłątaja Jordanów 5:5 (1:3)
ZS Kołłątaja Jordanów – ZS Witosa Sucha B.
3:2 (0:1)
ZS Witosa Sucha B. – ZSO Sucha B.
4:6 (3:5)

Chłopcy
1. Michał Marek (G Skawica)
2. Adrian Brożek (G Białka)
3. Igor Biedrawa (G Maków P.)

Eliminacje – Gr. II
SP1 Sucha B. - SP Zembrzyce 4:6 (3:2), SP1 Sucha B. - SP2 Budzów 12:13
(7:8), SP Zembrzyce - SP2 Budzów 8:5 (4:1)
Półfinały
SP Toporzysko – SP2 Budzów
7:8 (4:4)
SP Zembrzyce – SP1 Zawoja
3:4 (3:3, 1:1)
O III miejsce
SP Toporzysko – SP Zembrzyce
10:3 (5:1)
Finał
SP2 Budzów – SP1 Zawoja
4:6 (2:2)

14,34
14,65
14,91

1.ZSO Sucha B.
2.ZS Kołłątaja Jordanów
3.ZS Witosa Sucha B.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dziewczęta
1. Kamila Bartunek (ZSO Sucha B.)
2. Katarzyna Gielas (ZS Witosa Sucha B.)
3. Patrycja Kawa (ZSO Sucha B.)

Chłopcy:

15,95
16,41
16,64

Chłopcy
1. Mateusz Tomczak (ZS Zawoja)
2. Karol Miśkowiec (ZSO Sucha B.)
3. Piotr Stanaszek (ZSO Sucha B.)

13,95
14,40
14,51

Z kolei w marcu rozegrano zawody w piłce ręcznej
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych i Licealiady Młodzieży Szkolnej powiatu suskiego.

Eliminacje – Gr. I
ZSO Sucha B. – ZS Goetla Sucha B. 9:5 (4:4), ZS Goetla Sucha B.
– ZS Zawoja 7:1 (4:1), ZS Zawoja – ZSO Sucha B. 4:12 (2:10)
Eliminacje – Gr. II
ZS Witosa Sucha B. – ZS Maków P.
7:4 (2:2)
Półfinały
ZS Witosa Sucha B. – ZS Goetla Sucha B.
8:6 (1:2)
ZSO Sucha B. - ZS Maków P.
7:8 (3:3)
O III miejsce
ZS Goetla Sucha B. – ZSO Sucha B.
11:17 (5:9)
Finał
ZS Witosa Sucha B. – ZS Maków P.
13:5 (6:2)

SZKOŁY PODSTAWOWE

ML

Dziewczęta:

B IULETYN

Eliminacje – Gr. I
SP Bystra - SP Grzechynia 3:7 (1:4), SP Toporzysko - SP1 Zawoja 3:3 (0:1),
SP Grzechynia - SP1 Zawoja 3:4 (3:1), SP Bystra - SP Toporzysko 1:9 (1:5),
SP Grzechynia - SP Toporzysko 6:6 (1:2), SP1 Zawoja - SP Bystra 6:6 (4:5)
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