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V SESJA RADY POWIATU SUSKIEGO
21 lutego rozpoczęła się V sesja Rady Powiatu Suskiego. Porządek obrad
przewidywał m.in. podjęcie szeregu kluczowych uchwał, w tym przyjęcie Budżetu Powiatu na 2011 r. oraz głosowanie wniosku o odwołanie Andrzeja Pająka
z funkcji starosty. Na początku sesji radny Tadeusz Gancarz, przewodniczący
klubu radnych „Porozumienie dla Dobra Powiatu”, złożył wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o wybór wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. Realizacja tych punktów miała nastąpić jeszcze przed głosowaniem wniosku o odwołanie starosty. Rozszerzony porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Odnosząc się do zmienionego porządku obrad starosta A. Pająk stwierdził, że najpierw powinno odbyć się głosowanie nad jego odwołaniem, gdyż jego wynik będzie stanowił dla niego
pewne wotum zaufania – bądź wprost przeciwnie. Jeśli nie zostanie odwołany, to poda kandydatów na wicestarostę i pozostałych członków
Zarządu. Jeśli natomiast zgodnie z decyzją Rady
przestanie pełnić dotychczasową funkcję, to
opozycja będzie mogła przedstawić swojego
kandydata na starostę i powołać Zarząd. W dyskusji głos zabrał radny Bogusław Kołodziejczyk,
który powiedział, że ustawowym obowiązkiem
starosty jest desygnowanie kandydatów na wicestarostę i członków Zarządu. Nasz klub ze zdziwieniem przyjął informację że Pan Starosta nadal
nie przejawia żadnej inicjatywy w tym kierunku
– mówił B. Kołodziejczyk.
Po krótkiej przerwie w obradach starosta
A. Pająk podał kandydaturę Józefa Bałosa na
funkcję wicestarosty, a na pozostałych członków Zarządu zaproponował Czesławę Madoń,

Barbarę Grucę oraz Jana Woźnego. B. Gruca
i J. Woźny nie wyrazili zgody na kandydowanie.
Radny J. Woźny argumentował, że jest bardzo
zaskoczony wysunięciem jego kandydatury do
pracy w Zarządzie bez wcześniejszych konsultacji.
Następnie odbyło się głosowanie nad kandydaturą J. Bałosa na funkcję wicestarosty. Procedurę głosowania przeprowadzała komisja skrutacyjna w składzie: Michał Surmiak (przewodniczący), Artur Kruźlak, Aniela Kochaniewicz.
Za kandydaturą J. Bałosa głosowało 9 radnych,
12 było przeciw. W związku z nieuzyskaniem
wymaganej większości przez J. Bałosa przewodniczący Rady Arkadiusz Kucia poprosił starostę
o podanie następnego kandydata na wicestarostę.
Starosta A. Pająk poprosił, aby przystąpiono
do realizacji dalszych punktów sesji. Dodał, że
jeżeli w odpowiednim punkcie sesji zostanie
odwołany przez Radę, wówczas zostanie powołany nowy starosta i Zarząd. Jeżeli tak się nie sta-
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nie i pozostanie na stanowisku starosty, to poda
po głosowaniu kandydatów na wicestarostę
i członków Zarządu.
W dalszej części sesji głos zabrał radny
J. Woźny, który przypomniał, że przegłosowano
już porządek obrad i należy go realizować. Dodał również, że jest to ostatnia sesja, która może
zadecydować o tym, czy dojdzie do rozwiązania
Rady i nowych wyborów. W podobnym tonie
wypowiedział się radny T. Gancarz, który stwierdził, że sytuacja jest na tyle poważna, iż nie wyobraża sobie, aby starosta nie wskazał alternatywnego kandydata na wicestarostę. Następnie
o głos poprosił radny J. Bałos, który powiedział,
że opinie, jakoby bieżąca sesja musiała być
ostatnią, nie muszą być słuszne. O wyjaśnienie
wątpliwości poproszono radcę prawnego Teresę Sołtys, która po dokładnym sprawdzeniu
sprawy poinformowała, że ostateczny termin
na powołanie Zarządu mija 25 lutego, ponieważ
wówczas upływają dokładnie trzy miesiące od
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wyników wyborów na obszarze całego kraju.
W tej sytuacji radny Jan Woźny zgłosił wniosek o przerwanie obrad i dokończenie ich w piątek, tj. 25 lutego o godz. 12.00. Głos w tej sprawie zabrał również radny T. Gancarz, który poinformował, że wniosek został przez klub radnych,
któremu przewodniczy, dokładnie przemyślany,
a przerwa w obradach pozwoli jeszcze na dodatkowe rozmowy i uzgodnienia.
Propozycji tej stanowczo sprzeciwili się radni
z klubu „Powiatowa Wspólnota Samorządowa”
Ryszard Hadka oraz Jan Borys, który zaapelował
ponadto o kontynuowanie obrad i podjęcie
cd. na str. 2

O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W POWIECIE SUSKIM
14 marca w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie z cyklu „Fundusze europejskie w Małopolsce w latach 2011- 2014”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław
Sorys oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu suskiego
– członkowie Zarządu Powiatu, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący Rad
Gmin z terenu powiatu.
Spotkanie otworzył starosta suski Andrzej
Pająk. Następnie głos zabrał S. Sorys, który
przedstawił m.in. stan realizacji Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO)
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW). Uczestnicy rozmawiali również o unijnym dofinansowaniu inwestycji na terenie powiatu suskiego.
Jest dobrym zwyczajem, że na początku kadencji samorządu spotykamy się po to, aby rozmawiać o zaawansowaniu pewnych przedsięwzięć,
jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich,
ale przede wszystkim, żeby wytworzyć dobre part-

nerskie relacje, na których nam bardzo zależy. Bez
dobrej współpracy z Państwem samorząd województwa nie mógłby realizować wielu swoich zadań – podkreślił Stanisław Sorys.
W ramach MRPO ogłoszono już 51 konkursów (w tym 16 konkursów przez Małopolskie
Centrum Przedsiębiorczości). Wybrano 1 874
projekty na kwotę dofinansowania ponad
4,36 mld zł. Podpisano 1 715 umów, o wartości
dofinansowania ponad 4 mld zł. Wypłacono
środki w wysokości ponad 2 mld zł. Do zakontraktowania – w ramach I, III-VIII osi MRPO
cd. na str. 2
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V SESJA RADY
POWIATU SUSKIEGO
ważnych uchwał z wyłączeniem punktów spornych, tj. wyboru wicestarosty i członków Zarządu,
których rozpatrzenie odbyłoby się w dalszej części
sesji. Przewodniczący Rady A. Kucia poinformował
jednak, że porządek obrad został już wcześniej
przegłosowany i nie ma możliwości jego zmiany.
W toku dalszej dyskusji padł wniosek radnego
B. Kołodziejczyka o przerwanie sesji i dokończenie
jej 25 lutego o godz. 10.00. Wniosek poparło 12
radnych, 8 było przeciw a 1 wstrzymał się od głosu, tym samym sesja została przerwana.
Po wznowieniu obrad 25 lutego starosta
A. Pająk złożył oświadczenie, w którym poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie
powiatowym to starosta jest wyłącznym wnioskodawcą kandydatów na wicestarostę i członków Zarządu oraz że zainicjowanie ich wyboru
jest wyłączną kompetencją starosty. W związku
z tym A. Pająk oznajmił, że nie przedstawi kandydatów na wicestarostę i członków Zarządu
przed rozstrzygnięciem głosowania w sprawie
jego odwołania.
W rezultacie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wniosku o odwołanie Starosty.
W głosowaniu tajnym za odwołaniem starosty
A. Pająka oddano 12 głosów, 8 było przeciw, a 1
wstrzymujący się. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości 3/5 głosów i A. Pająk nie został
odwołany z funkcji starosty.
Po głosowaniu starosta A. Pająk poprosił
o przerwę i zaprosił do rozmów radnych z klubu „Porozumienie dla Dobra Powiatu” – Bar-
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barę Grucę, Rafała Lubaszkę i Jana Woźnego.
Następnie głos zabrał radny T. Gancarz, który
poinformował, że klub, któremu przewodniczy,
zdecydował, że udzieli poparcia kandydatom
do Zarządu, zgłoszonym przez starostę, ale bez
udziału w nim radnych z klubu „Porozumienie
dla Dobra Powiatu”. T. Gancarz zaznaczył, że decyzja klubu jest ostateczna.
Ogłoszono kolejną przerwę, po której przewodniczący Rady A. Kucia złożył wniosek formalny, aby wyboru wicestarosty i członków
Zarządu dokonać po zrealizowaniu innych zaplanowanych punktów sesji. Rada jednogłośnie
przychyliła się do tego wniosku. Po wyczerpaniu
większości punktów, w tym uchwaleniu Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 r., przystąpiono
do wyboru wicestarosty i członków Zarządu.
Starosta A. Pająk zgłosił na wicestarostę kandydaturę J. Bałosa, a do Zarządu zaproponował
Cz. Madoń, R. Lubaszkę i J. Woźnego. Radni R. Lubaszka i J. Woźny nie wyrazili zgody na kandydowanie. Prowadzący obrady wyraził wątpliwość,
czy na jednej sesji można dwa razy głosować tą
samą kandydaturę, co zaistniało w przypadku
radnego J. Bałosa. Obecny na sali prawnik Igor
Głuc poinformował, że nie widzi przeciwwskazań, by po raz drugi głosować tą samą kandydaturę na wicestarostę. W głosowaniu J. Bałosa
poparło 8 radnych, 11 było przeciw, 1 wstrzymał
się. Tym samym nie dokonano wyboru wicestarosty.
Po kolejnej przerwie starosta A. Pająk zaproponował na wicestarostę kandydaturę Pawła
Dyrcza, naczelnika Wydziału Środowiska. Tym
razem 17 radnych poparło zgłoszoną kandydaturę, 2 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Tym samym Paweł Dyrcz został wybrany na
stanowisko wicestarosty suskiego. W kolejnym

O FUNDUSZACH
EUROPEJSKICH…
- pozostaje jeszcze prawie 117,5 mln zł. S. Sorys
zaznaczył, że Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 35 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych na kwotę dofinansowania ponad
1,26 mld zł. Podpisano umowy dla 34 zadań,
których łączna kwota dofinansowania wynosi
ponad 1,22 mln zł. W ramach PROW zawarto
590 umów na łączną kwotę ponad 315,7 mln zł.
S. Sorys poinformował również o konkur-

Na sesji podjęto również uchwały w sprawie:
delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Suskiego do Komisji Konkursowej,
dokonującej oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursu ofert na zadania publiczne
Powiatu Suskiego na 2011 rok w zakresie
pomocy społecznej (wybrano radnego
Zbigniewa Jordanka),
zmian w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra
Dańkowskiego w Jordanowie,
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie
suskim,
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
agregatu prądotwórczego, zatwierdzenia
zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej.
Redakcja BP informuje, że pełna treść cytowanych
wyżej uchwał, jak również protokół z obrad, będą
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa – wejście poprzez zakładkę BIP na stronie
internetowej powiatu www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio www.spsuchabeskidzka.bip.info.pl
WK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Paweł DYRCZ
– Wicestarosta Suski
Urodzony w 1974 r. w Suchej Beskidzkiej,
mieszkający do 2001 r. w Zawoi, obecnie
w Kętach.
Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier
inżynierii środowiska, magister organizacji i zarządzania. Od 1999 r. – naczelnik
Wydziału Środowiska w Starostwie
Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Żona Magdalena, dwie córki
– Kamila (9 lat) i Kinga (2 lata).

cd. ze str. 1

głosowaniu wybrano także członków Zarządu
Powiatu, w skład którego weszli radni: Czesława
Madoń (15 głosów „za”, 5 „przeciw”), Jan Borys
(15 głosów „za”, 5 „przeciw”) i Józef Bałos (17 głosów „za”, 3 „przeciw”).

Józef BAŁOS

sach trwających i planowanych do ogłoszenia
w 2011 r. oraz o dodatkowych środkach dla naszego regionu w ramach tzw. krajowej rezerwy
wykonania. Małopolska uzyskała łącznie ponad
65,5 mln euro. Przedstawił też, jak wykorzystywane są unijne środki na terenie powiatu suskiego.
Jeśli chodzi o PROW, to ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” w powiecie suskim realizowanych jest 5 umów (16 miejsce w Małopolsce) na łączną kwotę dofinansowania ponad
1 mln zł, w ramach działania Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej – 3 umowy
(17 miejsce) na łączną kwotę dofinansowania
ponad 4,3 mln zł.
2

Jan BORYS

Czesława MADOŃ

Na zakończenie spotkania samorządowcy
zadawali pytania dotyczące m.in. możliwości dofinansowania tzw. projektów twardych
(o charakterze inwestycyjnym) i dofinansowania dla przedsiębiorców z powiatu suskiego
oraz sposobu doboru wniosków w kontekście
geograficznym. Rozmawiano również o specyfice powiatów górskich i przeprowadzanych na
ich terenie inwestycji.
Bliższe informacje na temat przedstawionych funduszy oraz możliwości ubiegania się
o dofinansowanie są przedstawione na stronie
internetowej www.fundusze.malopolska.pl .
oprac. na podstawie informacji przygotowanej przez
Alberta Bartosza, kierownika agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu
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SPRAWOZDANIE STAROSTY
O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
za okres od 19 stycznia do 24 lutego 2011 roku
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu
odbył 5 posiedzeń, podejmując 16 uchwał, w sprawach:

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat suski w roku 2010,

a. pod zabudowę mieszkaniową dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 4208/3,
4208/8, 4209/1-2, 4210/1-2 oraz nr 4211/2-3,

ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze
środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej
w roku 2010 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu suskiego,

b. pod usługi sportu i rekreacji dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 737/1-4,
738/1-3, 738/7-8, 739/1-2, 740, 741, 742/1-2,
743/1, 813/5, 814, 816/2-3, 817, 818/2-7, 819/12, 820/1-2, 821-824, 825/2, 828/1-2, 831/2.

wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń w Bloku C o powierzchni: 26,04 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie Poradni
Gastroenterologicznej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Amicus”, 14 m2 z przeznaczeniem na Prywatny Gabinet Dietetyczny
oraz 33,34 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla firmy świadczącej dla ZOZ
usługi w zakresie transportu pacjentów,
powołania Komisji oceniającej oferty na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2011 rok
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dziewcząt
niepełnosprawnych intelektualnie,
ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo–wychowawczej typu
rodzinnego dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych rodzin naturalnych,
ustalenia stawek za okazjonalny najem sal konferencyjnych w budynku Powiatu przy ul. Kościelnej 5b,
ustalenia wysokości czynszu za najem lokali
mieszkalnych w budynkach i lokalach Powiatu
Suskiego,
wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni
pod automaty spożywcze w budynku Powiatu
przy ul. Kościelnej 5b,
określenia Wytycznych Zarządu Powiatu Suskiego dot. dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zawierających maksymalną
kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności
i formy kształcenia na 2011 rok,
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego maszyn będących w posiadaniu
Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą,
rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2011 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz turystyki i krajoznawstwa,
przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

wyrażenia zgody na zawieranie przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie umów najmu z nowymi lub dotychczasowymi najemcami, gdy przedmiotem jest
ta sama nieruchomość,
wyrażenia zgody na zamontowanie skarbony
w holu głównym Szpitala w Suchej Beskidzkiej.
Wymienione wyżej uchwały publikowane
są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie
internetowej Powiatu: www.powiatsuski.pl

Ponadto Zarząd podjął następujące decyzje:

W związku ze zmianą stawki podatku VAT
z 22 na 23% oraz z 7 na 8% wyraził zgodę na
aneksowanie zawartych przez Powiat umów
związanych m.in. z wydawaniem tablic rejestracyjnych, praw jazdy, umów zawartych
z wykorzystaniem środków unijnych a także
na prowadzenie akcji „Zima” oraz materiałów
biurowych, w tym tonerów i tuszy do drukarek
i kserokopiarek.
Przyjął sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2010.
Zapoznał się z treścią sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
Negatywnie rozpatrzył wniosek Towarzystwa
na Rzecz Rozwoju Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Plastycznej „Combustionis” z siedzibą w Łęcznej o wsparcie finansowe stowarzyszenia. W ramach opracowanego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi nie zostały zaplanowane środki i nie planowano ogłoszenia
konkursu ofert na dofinansowanie tego typu
działalności.
Negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej
Beskidzkiej o wyrażenie zgody na zwiększenie
o ¼ etatu wymiaru zatrudnienia pracowników
administracji w jednostce.
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.
Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza, w gm. Budzów:
3

Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów w zakresie lokalizacji terenów sportu i rekreacji oraz
zabudowy usługowej we wsi Budzów.
Negatywnie rozpatrzył wniosek o wydzierżawienie działki o nr ewidencyjnym 6819/2 (pow.
0,0138 ha), położonej w ciągu drogi powiatowej Nr K 1710 ul. Turystyczna – ul. Zasypnica
w Suchej Beskidzkiej.
Wyraził zgodę na nienaliczanie przez okres
3 m-cy, tj. luty-kwiecień, stawki za centralne
ogrzewanie najmowanych przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomieszczeń w budynku przy
ul. Kościelnej 5b.
Zaakceptował przedstawioną przez Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych i SOSW w Makowie Podhalańskim propozycję podziału
środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Zapoznał się z treścią zawiadomienia Dyrekcji
Zespołu Szkół im. W. Goetla z siedzibą przy
ul. Kościelnej 5 o zawarciu pierwszej umowy
użyczenia hali sportowej (będącej w trwałym
Zarządzie Szkoły) z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
Zaakceptował ofertę kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzonych przez Powiat Suski, na rok szkolny
2011/2012.
Wyraził zgodę na zatrudnienie w formie umowy zlecenia dodatkowej osoby do obsługi
administracyjnej i technicznej realizowanego
projektu unijnego w ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie pn. „Dobry start w dorosłość” w okresie jego realizacji, począwszy od dnia l marca
2011 r.
Udzielił pełnomocnictwa Ewie Kawończyk,
Dyrektorowi ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, do podpisania wniosku, umowy finansowej i innych zobowiązań finansowych
oraz do prowadzenia wszelkich czynności,
w imieniu Powiatu Suskiego, związanych
z realizacją projektu o nazwie: „Sport unites”,
realizowanego w ramach projektu partnerskiego szkół: „Uczenie się przez całe życie Program Comenius”.
opracował WK
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OFERTA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU SUSKIEGO
DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2011/2012
NABÓR ELEKTRONICZNY - https://malopolska.edu.com.pl
SUCHA BESKIDZKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. WITOSA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Spółdzielców 1
tel. 33 874-27-71
e-mail: zsw@powiatsuski.pl
www.zsw.powiatsuski.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. płk. T. Semika 1
tel. 33 874-22-32, fax 33 874-23-55
e-mail: zso.sucha@interia.pl
strona: www.zsosucha.pl

Technikum (cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
kucharz
kelner
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik organizacji reklamy
technik informatyk

Liceum ogólnokształcące (cykl kształcenia – 3 lata)
Rozszerzenia:
matematyka i informatyka
matematyka i geografia
biologia i chemia (z poszerzoną fizyką i astronomią)
j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
(możliwy dodatkowy obowiązkowy przedmiot – filozofia)
matematyka, j. obcy (angielski lub niemiecki)
j.obcy (angielski lub niemiecki), historia, wiedza o społeczeństwie
geografia, j. obcy (angielski lub niemiecki)
biologia i wiedza o społeczeństwie (ze zwiększoną ilością zajęć z w-f)
Historia, wiedza o społeczeństwie

Zasadnicza szkoła zawodowa (cykl kształcenia – 2/3 lata)
Zawody
kucharz małej gastronomii
sprzedawca
wielobranżowa ZSZ dla młodocianych pracujących (3-letnia)
- piekarz, cukiernik, rzeźnik wędliniarz

Nauczane w szkole języki obce:
angielski, niemiecki, francuski, łaciński.

Nauczane w szkole języki obce:
angielski, niemiecki.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. W. GOETLA
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kościelna 5
tel. 33 874-21-46, fax 33 874-21-93
e-mail: zsg@powiatsuski.pl
www.zsg.powiatsuski.pl

JORDANÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BŁ. KS. P. DAŃKOWSKIEGO
W JORDANOWIE
ul. Gen. Maczka 131
tel. 18 26-75-658
e-mail: jordankowski@pro.onet.pl
www.zsdjordanow.iap.pl

Technikum (cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody
technik informatyk
technik budownictwa
technik elektryk
technik mechatronik
technik mechanik

Technikum (cykl kształcenia – 4 lata)
Zawody
technik ekonomista
technik architektury krajobrazu
technik obsługi turystycznej

Zasadnicza szkoła zawodowa (cykl kształcenia – 3 lata)
ślusarz
Zasadnicza szkoła zawodowa
dla młodocianych pracujących

Liceum ogólnokształcące (cykl kształcenia – 3 lata)
* nowy typ szkoły

Zawody
wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz,
tapicer, murarz, fryzjer, blacharz samochodowy, elektryk, monter
elektronik, elektromechanik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych
inne o 3-letnim cyklu kształcenia
integracyjna wielozawodowa

Klasa:
Matematyka, chemia
(w ofercie dodatkowej: przedmioty z zakresu przysposobienia
przeciwpożarowego oraz ratownictwa medycznego)
Nauczane w szkole języki obce:
angielski, niemiecki.

Nauczane w szkole języki obce:
angielski, niemiecki.
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Technikum (cykl kształcenia – 4 lata)

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. KOŁŁĄTAJA
W JORDANOWIE
ul. Kolejowa 9
tel. 18 26-75-514, fax 18 26 74 957
e-mail: zskjordanow@iap.pl
www.zskjordanow.iap.pl

Zawody
technik technologii drewna
technik technologii odzieży
technik usług fryzjerskich *nowy zawód
Nauczane w szkole języki obce:
angielski, niemiecki.

Liceum ogólnokształcące (cykl kształcenia – 3 lata)
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Klasa:
j. polski, historia, WOS
matematyka, informatyka
biologia, chemia
j. polski, j. angielski
biologia, j. angielski

ul. Moniuszki 1
tel. 33 877-15-27
e-mail: soswmakow@konto.pl
www.soswmakow.iap.pl

Zasadnicza szkoła zawodowa

Szkoła przysposabiająca do pracy szkoła ponadgimnazjalna dla
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zawody
Wielobranżowa: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz,
sprzedawca, fryzjer, cukiernik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, blacharz,
elektryk, elektromechanik, piekarz, kucharz małej gastronomii,
rzeźnik – wędliniarz, murarz, technolog robót wykończeniowych
w budownictwie

ZAWOJA
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI WILCZNEJ *
Zawoja Wilczna 1570
tel. 33 877-60-44
e-mail: zszw.1570@interia.pl
www.zswilczna.szkolnastrona.pl

Nauczane w szkole języki obce:
angielski, niemiecki, rosyjski, łaciński .

MAKÓW PODHALAŃSKI
Liceum ogólnokształcące (cykl kształcenia – 3 lata)

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. J. KANTEGO
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
Rynek 8
tel. 33 877-16-30
e-mail: zskmakow@powiatsuski.pl
www.zskmakow.powiatsuski.pl

Klasa turystyczna: przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski Przedmiot dodatkowy: turystyka i rekreacja
Klasa służb mundurowych: przedmioty rozszerzone: geografia
i WOS Przedmiot dodatkowy: podstawy prawne funkcjonowania
służb mundurowych
Klasa informatyczna: przedmioty rozszerzone: geografia i informatyka
Nauczane w szkole języki obce:
angielski, niemiecki.

Liceum ogólnokształcące (cykl kształcenia – 3 lata)
Klasy z rozszerzonymi przedmiotami:
j.polski i j.angielski lub j.niemiecki
geografia, informatyka

*

Szkoła prowadzona przez Gminę Zawoja ujęta w planie sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie suskim

Więcej informacji o naszej ofercie na stronach Portalu oświatowego powiatu suskiego: www.edukacja.powiatsuski.pl lub
www.vulcan.net.pl/jst/powiatsuski (dostęp również poprzez
logo Portalu na stronie www.powiatsuski.pl)

Liceum profilowane (cykl kształcenia – 3 lata)
Profile:
p. socjalny

opracował
Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Suchej Beskidzkiej

XII POWIATOWY KONKURS „NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD
PRZYDOMOWY, OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
organizuje XII Powiatowy Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”
Celem konkursu jest:
poprawa estetyki zagród i ogrodów, prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i
powiatu,
rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych
(racjonalna gospodarka odpadami, ściekami,
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podnoszenie jakości wody).
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch
etapach:
I - gminny,
II - powiatowy
oraz w kategoriach:
ogród przydomowy,
gospodarstwo rolne.
W terminie do 15.06.2011 r. gminy zgłaszają
do II etapu po jednej osobie z każdej kategorii.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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Ś R O D O W I S K A

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ
16 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem
starosty suskiego.
Jednym z punktów obrad był problem wiosennego wypalania traw. W spotkaniu – obok
starosty Andrzeja Pająka – uczestniczyli: wicestarosta suski Paweł Dyrcz, radni Powiatu
Suskiego: Stanisław Czernik i Wit Sarlej, sekretarz Gminy Maków Podhalański Maria Czarniak (niebezpieczny proceder wypalania traw
szczególnie jest bowiem widoczny na terenie
O C H R O N A

makowskiej gminy), przedstawiciele Straży
Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Sanepidu, Starostwa Powiatowego. Zebrani zapoznali się z podejmowanymi
działaniami prewencyjnymi oraz zastanawiali
się jak ograniczyć rozprzestrzenianie się tego
szkodliwego zjawiska.

Ś R O D O W I S K A

NIE WYPALAJMY TRAW!
Starosta suski za pośrednictwem proboszczów zwrócił się z apelem do mieszkańców powiatu suskiego w sprawie wypalania traw.
Podobnie jak w ubiegłych latach strażacy
z niepokojem oczekują wiosny i słonecznych
suchych dni. Jest to bowiem okres, w którym
wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach,
nieużytkach i terenach chronionych. Przyczyną

tych pożarów pomimo wielu podejmowanych
apeli i akcji prewencyjnych jest bezmyślne wypalanie traw. Bardzo często te początkowo niewielkie pożary potrafią – szczególnie w wietrzne dni - szybko się rozprzestrzeniać i stworzyć

O C H R O N A

Poniżej przedstawiamy apel Starosty Suskiego z jakim zwrócił się do Księży Proboszczów
Parafii powiatu o odczytanie podczas nabożeństw.
zagrożenie dla budynków, lasów, upraw a nawet życia ludzi.
Strażacy przypominają więc, że pożary traw
niszczą naszą unikatową faunę i florę, a zupełnym nieporozumieniem jest przekonanie, że
w ten sposób gleba jest lepiej przygotowana do
późniejszego plonowania.
W roku ubiegłym pomimo podejmowanych
akcji prewencyjnych w okresie wiosennego zagrożenia pożarowego strażacy gasili na terenie
naszego powiatu 101 pożarów traw, powstałych
w następstwie nieostrożnego, lekkomyślnego,
a często złośliwego podpalania suchej roślinności. W wielu przypadkach tylko szybka interwencja zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru traw
i powstaniu pożarów lasów, ściółek czy nawet zabudowań. Ten niebezpieczny proceder szczególnie jest widoczny na terenie gminy Maków Podhalański, gdzie powstało aż 64,3% tych pożarów.
Na terenie niektórych miejscowości naszego
powiatu w okresie Świąt Wielkanocnych żywa
jest również tradycja „palenia Judasza”, która
w ostatnim okresie czasu ogranicza się do spalania hałdy opon, co oczywiście nie ma nic wspólnego z tradycją, a spalanie opon jest kategorycznie zabronione, pod karą grzywny.
Policjanci i strażacy ostrzegają, że ujawnieni
sprawcy podpaleń będą surowo karani, a rolnicy,
których łąki zostaną spalone, mogą być pozbawieni „unijnej” dotacji.
Występując z apelem, władze powiatowe,
gminne, policja oraz strażacy proszą wszystkich
o pomoc w zlikwidowaniu bądź znacznym stopniu ograniczeniu tego niebezpiecznego, szkodliwego społecznie i ekonomicznie zjawiska.

Ś R O D O W I S K A

DOBRE PRAKTYKI W POWIECIE SUSKIM
Urząd Marszałkowski w Krakowie wydał kolejną publikację zawierającą zbiór „dobrych praktyk” z zakresu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.
Przedstawiono w niej przykłady możliwości wykorzystania czystej energii, rozwiązania techniczne infrastruktury, służące do jej produkcji i przesyłu, a także możliwości
finansowania tego typu przedsięwzięć. Z terenu powiatu
suskiego w publikacji przedstawiono instalację solarną,

zamontowaną na budynku Komendy Powiatowej PSP
w Suchej Beskidzkiej, której projekt oraz nadzór autorski
i inwestorski (o wartości ok. 9 tys. zł) zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe.
MM
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DANUTA KAWA – CZŁOWIEKIEM ROKU 2010
W PLEBISCYCIE „GAZETY KRAKOWSKIEJ”
7 marca, w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbyła się gala, podczas
której pamiątkowe statuetki odebrali laureaci corocznego plebiscytu „Ludzie
Roku 2010”, organizowanego przez „Gazetę Krakowską”. Wśród trzynastki wyróżnionych znalazła się także przedstawicielka powiatu suskiego, Danuta Kawa.
Danuta Kawa jest dyrektorem Biblioteki i
Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów, pełni
także funkcję prezesa Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, do której należy również

Starostwo Powiatowe. Laureatka od dawna
współpracuje z Powiatem na różnych polach,
będąc m.in. głównym organizatorem Powiatowego Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych

oraz Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
dla młodzieży szkół gimnazjalnych. W bieżącym roku brała także udział w pracach Komisji
Konkursowej, opiniującej oferty na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2011 rok w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
turystyki i krajoznawstwa.
Serdecznie gratulujemy!
ML

UROCZYSTE OTWARCIE ZMODERNIZOWANEGO ZAKŁADU
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W SUSKIM SZPITALU
3 marca w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się uroczyste
otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością
zacni goście, wśród których byli między innymi: Pan Andrzej Pająk – Starosta Suski, Pan Arkadiusz Kucia – Przewodniczący Rady Powiatu
Suskiego, Pani Maria Dorosz–Rogozińska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej oraz Kierownicy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatu Suskiego.
Otwarcie zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej rozpoczęło się przywitaniem wszystkich gości przez Dyrektora ZOZ
w Suchej Beskidzkiej Pana Janusza Baczewskiego. Poświęcenia dokonał ks. Kazimierz Mynarski
z parafii suskiej, a następnie dr Rafał Sporek, Koordynator ZDL, oprowadził wszystkich gości po
pomieszczeniach Laboratorium.
Dalsza część uroczystości kontynuowana była na zamku w Suchej Beskidzkiej, gdzie
oprócz multimedialnej prezentacji prowadzonej przez dr Rafała Sporka, Koordynatora ZDL,
Dyrektor ZOZ w Suchej Beskidzkiej Janusz Baczewski omówił zasady współpracy z POZ na
rok 2011. Oprawę muzyczną zapewnił zespół
„Świst”, na zakończenie wszyscy goście zostali
zaproszeni na poczęstunek.
Remont Zakładu z oddawaniem kolejnych
pracowni podzielony został na dwa etapy.
Pierwszy etap prac wykonany został w 2005 r.
(modernizacja tzw. lewej strony – większość
pracowni laboratorium). Drugi został zrealizowany pod koniec 2010 r. (modernizacja tzw.
prawej strony – część administracyjna laboratorium i pozostał część pracowni laboratorium).
W trakcie prac budowlanych Zakład świadczył
przypisane mu usługi nieprzerwanie w pełnym
zakresie.
Wśród wykonanych prac do najistotniejszych należały:
1. Modernizacja instalacji wodno–kanalizacyjnej, elektrycznej, dźwiękowego systemu
ostrzegania DSO, sygnalizacji ppoż. (syn-

chronizowanie z centralą Straży Pożarnej).
2. Instalacja Laboratoryjnej sieci komputerowej
(wprowadzenie nowych skierowań, kodów
kreskowych, polepszenie komunikacji z podwykonawcami i zleceniodawcami, archiwizacja danych).
3. We wszystkich pomieszczeniach ZDL został
zainstalowany system klimatyzacji.
4. Scalenie dwóch Pracowni (Biochemii Klinicznej i Immunologii) poprzez zainstalowanie
platformy analitycznej.
5. Wprowadzenie zamkniętego systemu pobierania krwi:
- bezpieczeństwo personelu pobierającego,
- pozytywny wpływ na jakość wykonywanych badań laboratoryjnych,
- zmniejszenie ilości powtarzanych badań.
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Dzięki modernizacji Zakładu zwiększyła się
jego wydajność, która wpłynęła na eliminację
niebezpiecznej ekspozycji odczynników na
personel, poszerzony panel wykonywanych
badań w ogóle i wykonywanych w tym samym
dniu z zakresu: bakteriologii, hematologii, wirusologii, endokrynologii, biochemii klinicznej,
markerów nowotworowych, chorób autoimmunologicznych itd. oraz skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania.
W ramach działalności usługowej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje się
około 500 000 badań dla pacjentów szpitala,
podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetów
specjalistycznych. Praca trwa 24 h/dobę, 7 dni
w tygodniu. Aktualnie Zakład zatrudnia: 4 diagnostów laboratoryjnych, 22 techników i 2 pracowników administracji.
MWP
Informacja przekazana przez ZOZ
w Suchej Beskidzkiej
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V TURNIEJ HALOWY MDP „JORDANÓW 2011”
20 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie przeprowadzony został V Turniej Halowy
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Jordanów 2011”, nad
którym honorowy patronat objął gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP.
Turniej przeprowadzono jako rywalizację indywidualną i drużynową,
a wzięło w nim udział 29 zawodników (5 drużyn) w grupie szkół podstawowych, 22 zawodniczki (4 drużyny) w grupie gimnazjów (dziewczęta)
oraz 60 zawodników (13 drużyn) w grupie gimnazjów (chłopcy). Łącznie
startowało 111 zawodników i 22 drużyny.
Turniej przeprowadzony został na placu o wymiarach 10 m x 8 m.
Polegał na wykonaniu takich zadań, jak: przeniesienie gaśnicy, rozłączenie węży, przeniesienie węża, połączenie węży, pokonanie slalomem
tyczek, prezentacja znajomości sprzętu poprzez jego odłożenie zgodnie
z rysunkiem oraz zbudowanie linii gaśniczej. Zadania te wykonywane
są również podczas zawodów przeprowadzanych wg regulaminu CTIF.
Oprócz szybkości wykonania zadania ważna była dokładność – za błędy
przyznawane były punkty karne. Każdy zawodnik miał prawo do dwóch
startów, z których lepszy był brany pod uwagę do klasyfikacji ogólnej,
a wyniki czterech najlepszych zawodników z drużyny były podstawą
ustalenia wyników w klasyfikacji drużynowej.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył kpt. Mariusz Leśniakiewicz z KP PSP Sucha Beskidzka.
W klasyfikacji członków MDP uczęszczających do szkoły podstawowej
najlepszy okazał się Marcin Żurek (MDP Kuków). Drugie miejsce zajął Damian Sobinek (MDP Bystra), a trzecie Grzegorz Mikołajczyk (MDP Lachowice). W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna MDP Kuków przed MDP
Bystra, MDP Lachowice, MDP Jordanów i MDP Skawica Sucha Góra.
W klasyfikacji członków MDP dziewcząt uczęszczających do gimnazjum najlepsza okazała się Dominika Broniszewska, drugie miejsce zajęła
Magdalena Kogut, a trzecie Klaudia Kościółek (wszystkie MDP Ptaszkowa).
W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna MDP Ptaszkowa przed MDP
Osielec, MDP Bystra oraz MDP Lachowice.
W klasyfikacji ogólnej członków MDP uczęszczających do gimnazjum
najlepszy okazał się Mateusz Gacek (MDP Jordanów II) przed Maciejem
Michalikiem (MDP Ptaszkowa) i Mariuszem Kramarzem (MDP Jordanów II).
W klasyfikacji drużynowej wygrała drużyna MDP Jordanów II przed MDP
Ptaszkowa, MDP Kuków, MDP Lachowice, MDP Bystra, MDP Grzechynia,
MDP Kobylanka, MDP Osielec, MDP Zasań, MDP Jordanów I, MDP Witanowice i MDP Skawica Sucha Góra.
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Zawodnicy dostali na pamiątkę udziału w zawodach maskotki strażackie, torby podróżne, koszulki, czapeczki, smycze, długopisy oraz dyplomy.
Zawodnicy, którzy zajęli I, II i III miejsca otrzymali pamiątkowe medale,
a drużyny puchary.
Organizatorem turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie
przy współpracy Starostwa Powiatowego, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej, Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej i Urzędu Miasta Jordanowa.
Swoją obecnością turniej zaszczycili: mł. bryg. Piotr Kalinowski – przedstawiciel Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Marek Jasiński – doradca
Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Józef Galica – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Andrzej Pająk – Starosta
Suski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej, st. bryg. Bogusław Patera – Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej, Stanisław Czernik – Radny Powiatu Suskiego, Czesława Madoń
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jordanowie, Radna Powiatu Suskiego,
Zbigniew Kolecki – Burmistrz Miasta Jordanowa, dh Antoni Bienias – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu, Kazimierz
Rusin – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jordanowie, Rafał
Rapacz – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
Turniej wspomogli fundując nagrody: Bank Spółdzielczy w Jordanowie – maskotki strażackie, PS „Zbigniew Szczęśniak” Bielsko Biała – torby,
koszulki, długopisy, smycze, „Gabi” Świat BHP Łańcut o/Kraków – torby
podróżne, Stihl Polska – czapeczki, „Valvex” SA Jordanów – koszulki, „Reflex-Zenkner” w Nowym Sączu – koszulki, „Kadimex” Warszawa – smycze,
długopisy.
Szczegółowe wyniki turnieju można zobaczyć na stronach internetowych: www.ospjordanow.pl lub www.kppspsucha.pl .
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