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VII SESJA RADY POWIATU SUSKIEGO
26 kwietnia odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Suskiego. W części sprawozdawczej obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniami:
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o stanie środowiska w
powiecie,
Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego
na obszarze powiatu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarno–epidemiologicznego powiatu,
naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa z działalności Referatu Drogownictwa za rok 2010,
z realizacji Programu współpracy Powiatu
Suskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2010.
Rada podjęła również uchwały
w sprawach:
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bystra–Sidzina,
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
7 sztuk aparatów do dializ,
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
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aparatu RTG kostno-płucnego analogowego,
zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Suskiego odnośnie funkcjonowania
informatora Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej pn. „Biuletyn Podbabiogórski”,
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Suskiego na rok 2011.

Redakcja „BP” informuje, że pełna treść cytowanych
wyżej uchwał, jak również protokół z obrad, są
zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa – wejście poprzez zakładkę BIP na stronie
internetowej powiatu www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio www.spsuchabeskidzka.bip.info.pl
WK

VIII SESJA RADY POWIATU SUSKIEGO
21 czerwca odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Suskiego. Głównym punktem
obrad było podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Realizację tego punktu rozpoczął przewodniczący Rady Arkadiusz Kucia, przedstawiając
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu za 2010 r. Następnie przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Suskiego, Bogusław Kołodziejczyk, odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu powiatu za 2010 r. i udzielenia Zarządowi absolutorium.
Komisja analizując przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe z wykonania
budżetu, opierając się na pozytywnej opinii
RIO stwierdziła, że wykonanie budżetu Powiatu Suskiego za rok 2010 w działach i rozdziałach było prawidłowe, a planowane dochody
i wydatki nie zostały przekroczone. Jednak
w opinii większości członków Komisji niektóre
działania Zarządu były nieprawidłowe; dotyczy
to m. in.: błędnego przygotowania procedury sprzedaży składników majątku Powiatu,
tj. nieruchomości powiatowych położonych
w rejonie dworku na Chrobaczem, co miało
istotny wpływ na wykonanie planu dochodów
oraz nieprawidłowego rozliczenia dotacji dla
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie. Zdaniem Komisji
nieprawidłowości zaistniały również podczas
realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, tj.
przy budowie mostu w ciągu drogi powiato-

wej ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej i realizacji zadań związanych z przebudową dróg
powiatowych: Kuków – Tarnawa , Mucharz
- Śleszowice oraz Zubrzyca – Łętownia. Wg.
części członków Komisji ww. nieprawidłowości
nie miały wpływu na realizację dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2010 r., choć będą
mieć zasadniczy wpływ na realizację budżetu
w roku bieżącym. W związku z tym w głosowaniu Komisja większością głosów (3 – za, 2 –
przeciw, 1 – wstrzymujący się) zarekomendowała Radzie Powiatu udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu za 2010 r.
Odnosząc się do ww. nieprawidłowości
ujawnionych w sprawozdaniu Komisji rewizyjnej przewodniczący klubu radnych „Porozumienia dla Dobra Powiatu” Tadeusz Gancarz, podczas realizacji punktu informacja
o pracy stałych komisji Rady, złożył wniosek
formalny, aby wystąpić do odpowiednich
organów (Regionalnej Izby Obrachunkowej i
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych)
o skontrolowanie wskazanych przez Komisję
spraw. Wniosek został przyjęty przez Radę
większością głosów.
Kontynuując punkt sesji dotyczący absolutorium, ponownie głos zabrał przewodniczący Rady A. Kucia, który przedstawił opinię RIO
odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Także ten wnio1

sek RIO zaopiniowała pozytywnie. Następnie
głos zabrał starosta Andrzej Pająk, który przypomniał najważniejsze inwestycje realizowane w ramach ubiegłorocznego budżetu,
m.in.: kontynuację projektu „Modernizacja
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Centrum Sterylizacji wraz z zakupem sprzętu medycznego”
w suskim szpitalu, dokończenie budowy sali
gimnastycznej przy ZS im. św. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim, zakończenie prac
standaryzacyjnych w DPS–ach, polegających
na dostosowaniu obiektów dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, a także kontynuację
projektów modernizacji dróg powiatowych:
Kuków–Tarnawa, Mucharz–Śleszowice oraz
Zubrzyca-Łętownia.
Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Powiatu Suskiego większością głosów zatwierdziła
sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu
Suskiego za 2010 r., a następnie udzieliła Zarządowi absolutorium za rok 2010. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych,
6 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.
cd. na str. 2
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VIII SESJA RADY
POWIATU SUSKIEGO
Ponadto w czasie sesji ogłoszono wyniki
i wręczono nagrody laureatom VII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nie wypalaj traw”,
organizowanego przez Wydział Środowiska
w ramach edukacji ekologicznej (szczegóły
poniżej), a także wręczono nagrody Starosty
Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz statuetki Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego za
rok 2010 (szerzej na str. 4-5 BP).
W ramach części sprawozdawczej radni
wysłuchali informacji nt. promocji i kultury
w powiecie, przedstawionej przez Janusza
Kociołka, naczelnika Wydziału Kultury, Kultury
Fizycznej, Turystyki i Promocji, sprawozdania
o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za
2010 rok, zaprezentowanego przez Janusza
Baczewskiego, dyrektora suskiego ZOZ-u oraz
sprawozdania o działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, które przedstawił
dyrektor PCPR Krzysztof Cieżak. Radni otrzymali także pisemne sprawozdanie nt. ochrony
i promocji zdrowia w powiecie.

O c h ron a

Rada podjęła również uchwały
w sprawach:
zmian w budżecie Powiatu Suskiego na
2011 rok,
zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.,
określenia zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Suskiego oraz jego
jednostek podległych,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za 2010 rok,
powołania Rady Społecznej przy Zespole
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
udzielenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej dotacji budżetowej
w wysokości 1 605 750 zł na zadania inwestycyjne,
przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej dotacji budżetowej,
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej systemu cyfrowego wywoływania zdjęć rtg,
zmiany Statutu zakładu budżetowego pod
nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
powierzenia Powiatowi Wadowickiemu
realizacji zadania polegającego na zapew-

nieniu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach
mieszkańcom Powiatu Suskiego,
zmiany uchwały Rady Powiatu Suskiego dotyczącej określenia zadań na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku,
stanowiska dotyczącego utrzymania linii kolejowej Żywiec - Sucha Beskidzka,
rezygnacji Jana Borysa z funkcji członka Zarządu Powiatu Suskiego,
podjęcia współpracy z Powiatem Żywieckim
w celu wspólnej realizacji budowy drogi nr
1694 łączącej gminy Zawoję i Koszarawę,
• zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi
Pana Adama Szklany na Starostę Suskiego,
zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi Pani Katarzyny Michałek na dyrektora ZS
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz na
Starostę Suskiego i Wicestarostę Suskiego III
kadencji,
uznanie rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania
dopłat rolniczych dla Polski.
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

Ś ro d owisk a

Nagrody na sesji
Jednym z punktów VIII sesji Rady Powiatu Suskiego było wręczenie nagród
w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Nie wypalaj traw”.
Konkurs zorganizowany został przez Wydział
Środowiska w ramach realizacji Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska pod patronatem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Krakowie i Komendanta
Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej.
Uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli za
zadanie mieli wykonać przy użyciu farb plakat
nawołujący do zaprzestania szkodliwego i niebezpiecznego dla ludzi i środowiska procederu
wypalania traw. Konkurs połączony był ze zbiórką baterii, których ogółem zebrano 1016 kg. Na
konkurs wpłynęło 558 prac z 16 przedszkoli i 28
szkół podstawowych, które oceniała komisja
w składzie: Paweł Dyrcz Wicestarosta suski, Artur Kruźlak Przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska, Piotr Harańczyk Komendant Powiatowy PSP, Danuta Nitoń Kwak artysta plastyk
oraz Marek Mrugacz Naczelnik Wydziału Środowiska. Nagrody dla laureatów, którymi były m.
in. zabawki, przybory szkolne, sprzęt sportowy,
fotograficzny i komputerowy wręczał Starosta Suski Andrzej Pająk, Przewodniczący Rady
Powiatu Arkadiusz Kucia, dowódca JRG PSP
Krzysztof Okrzesik, Beata Bartosiak z Organizacji
Odzysku Reba w Warszawie, Zastępca Wojewódzkiego Małopolskiego Inspektora Ochrony

Środowiska Ryszard Listwan który dla zdobywców pierwszych miejsc przekazał pamiątkowe
puchary.
W kategorii przedszkoli za prace plastyczne
nagrody odebrali:
I miejsce – Emilia Mirocha z Budzowa
II miejsce – Oskar Krzeszowiak
z Makowa Podhalańskiego
III miejsce – Vanessa Kaczmarczyk z Osielca
wyróżnienia – Konrad
Tempka z Sidziny oraz
Magdalena Bargiel z Bieńkówki
Spośród prac uczniów szkół
podstawowych nagrodzono:
I miejsce – Karolina Sumera z Kukowa
II miejsce – Paulina Stypuła
z Zachełmnej
III miejsce – Anita Polak z
Budzowa
wyróżnienia – Kamila Mirocha z Budzowa oraz Natalia
Najdek z Jachówki
Wśród przedszkoli najwięcej baterii zebrało Przedszkole
2

Publiczne w Sidzinie (69 kg) otrzymując jako nagrody zabawki. Zestawy pomocy edukacyjnych
za największą ilość zebranych baterii wśród szkół
podstawowych otrzymała
Szkoła Podstawowa w Naprawie (63 kg). Nagrody
dla placówek oświatowych
przekazała
Organizacja
Odzysku REBA S.A. z Warszawy, której przekazano
zebrane baterie. Spośród
uczniów szkół podstawowych najwięcej baterii
zebrał Andrzej Jamrozik
(56 kg) ze Szkoły Podstawowej w Naprawie, wśród
dzieci z przedszkoli najwięcej baterii – 18 kg zebrał Gabriel Ogarek z Przedszkola
w Bieńkówce.
MM
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Sprawozdanie starosty
o pracach Zarządu Powiatu Suskiego
w okresie międzysesyjnym od 23 marca do 21 kwietnia 2011 roku
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, podejmując 20 uchwał,
w sprawach:
zatrudnienia i wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku 2011,
ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli kontraktowych, ubiegających się
o awans nauczyciela mianowanego w kwietniu 2011 r.,
wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora
Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej kolejnej
umowy najmu z dotychczasowym Najemcą,
przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu
Powiatu Suskiego za 2010 rok,
zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu
Suskiego na 2011 rok (3 uchwały),
zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011
rok (2 uchwały),
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej wanny mobilnej dla Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w
Makowie Podhalańskim,
powołania komisji do spraw szacowania szkód
powstałych w wyniku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych w postaci
opadów śniegu, niskich temperatur, powodujących wymrażanie nawierzchni i tworzenie się
przełomów oraz kolein w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2011 r. na drogach powiatowych powiatu suskiego,
zlecenia realizacji zadania publicznego (nazwa
zadania: „Wyposażenie w niezbędny sprzęt
sportowy zawodników UKS BRONCOS Sucha
Beskidzka i zgłoszenie drużyny do rozgrywek
ligi PLFA 8”),
przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego
z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, finansowanych
ze środków PFRON za I kwartał 2011 roku,
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem
o zmianę sposobu użytkowania nieruchomości - obiektu internatu Zespołu Szkół im. bł. ks.
P. Dańkowskiego w Jordanowie oraz pełnienia
funkcji inwestora,
powołania składu Komisji Konkursowej w celu
wyłonienia kandydata w trybie postępowania
konkursowego na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy w roku 2011,
wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy w roku 2011,
wyznaczenia przedstawiciela do Kapituły przyznającej Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz honorowy tytuł „Mecenasa

Kultury Powiatu Suskiego”,
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej foteli do chemioterapii dla Oddziału Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
wyrażenia zgody na zakup przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej skanera do
cyfrowej radiografii pośredniej do Pracowni
RTG w Makowie Podhalańskim,
wyrażenia zgody na wynajem 3 m² powierzchni przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej dla zainstalowania automatu do dystrybucji gorących
napojów.
Wymienione wyżej uchwały publikowane są
na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej:
wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej Powiatu: www.powiatsuski.pl
Zarząd podjął również następujące decyzje:
Pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Zdzisława Filipek o wyrażenie zgody na przejazd
samochodem ciężarowym SCANIA 36X4 o nr
rej. KSU 30AA drogą gminną nr 4229/1 (5 razy
w miesiącu).
Wyraził zgodę na uruchomienie procedury
przetargowej na usuwanie skutków powodzi
z 2010 roku oraz na remonty cząstkowe na terenie dróg powiatowych.
Postanowił wystąpić do Burmistrza Miasta Jordanowa o pozwolenie na ścięcie drzewa obok
posesji przy ul. Kolejowej w Jordanowie.
Postanowił zlecić wykonanie mapy do celów projektowych odcinka drogi powiatowej
K 1692 Zawoja–Podpolice–Sucha Góra, pomiędzy Skawica–Sucha Góra a Zawoja Podpolice.

ścielnej 5b dodatkowego pomieszczenia na
potrzeby prowadzenia działalności statutowej
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Zadecydował o ponownym przeprowadzeniu
wizji odnośnie koncepcji lokalizacji przystanku
w Jordanowie (Jordanów – Zagrody).
Pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej
o przyznanie z funduszu Powiatu Suskiego kwoty 30.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, celem wykonania termomodernizacji budynku Komendy
Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.
Negatywnie rozpatrzył wniosek Starosty Wadowickiego w sprawie o podjęcie działań,
mających na celu połączenie Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, funkcjonujących na terenie powiatów:
suskiego oraz wadowickiego.
Zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji
i Zdrowia tut. urzędu do rozeznania prawnych
możliwości zmiany statusu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy, zmierzającego do utworzenia odrębnej jednostki
niepowiązanej z filią Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.
Postanowił odstąpić od żądania zwrotu od
nabywcy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
nieruchomości jeśli nabywca zwróci Powiatowi
kwotę, jaka mu „na czysto” została ze sprzedaży lokalu mieszkalnego kupionego uprzednio
od Powiatu z bonifikatą.

Wyraził zgodę na zamknięcie Krytej Pływalni
w dniach 23–24 kwietnia 2011 r.

Wyraził zgodę na uruchomienie procedury
przetargowej na modernizację operatu ewidencji gruntów, obrębów położonych w jednostce ewidencyjnej Gm. Budzów.

Rozpatrując wniosek dyrekcji Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej zadecydował o objęciu patronatu nad III Powiatowym Konkursem Geograficznym, organizowanym z udziałem wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego.

Postanowił wyasygnować kwotę 250 zł, ze
środków przeznaczonych na kulturę fizyczną,
na zakup pucharów dla najlepszych zawodników, biorących udział w biegach przełajowych,
których organizatorem jest Podokręg Wadowicki Piłki Nożnej.

Wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a Powiatem Suskim w przedmiocie dotyczącym pokrywania przez Powiat kosztów
związanych z przeprowadzaniem badań i wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego, a także indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych lub słabo widzących, niesłyszących lub słabo słyszących oraz
dzieci z autyzmem, zamieszkałych na terenie
powiatu suskiego.

Przyjął do wiadomości treść zawiadomienia Wójta Gminy Stryszawa o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stryszawa w jej granicach administracyjnych.

Wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu,
zawartej w dniu 1 marca 2011 r. przez Dyrektora
Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie
Podhalańskim, której przedmiotem był wynajem pomieszczeń klasowych, sali gimnastycznej, biblioteki i boiska szkolnego.
Wyraził zgodę na wygospodarowanie z zasobów lokalowych Powiatu Suskiego przy ul. Ko3

Przyjął z uwagami przedstawiony przez naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju wykaz robót do wykonania na drogach
powiatowych.
Przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
Zaakceptował propozycję wynajmu przez ZOZ
w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń byłej pralni
(pow. 190 m²) dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
opracował WK
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WRĘCZENIE NAGRÓD STAROSTY
SUSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY
21 czerwca, podczas VIII Sesji Rady Powiatu Suskiego, wręczone zostały
Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku
otrzymali je: Marcin Pokusa i Kazimierz Surzyn, a tytułem Mecenasa Kultury
Powiatu Suskiego za rok 2010 uhonorowano Lokalną Grupę Działania „Podbabiogórze”.
MARCIN POKUSA
Marcin Pokusa urodził się 17.10.1978 r. w Żywcu.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu (w klasie fagotu) oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu i Prywatnej Szkoły Operowej
Aleksandra Teligi w Czeladzi (tenor). Pracował m.in.
jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej
w Ślemieniu i Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Lasie, a także instruktor muzyczny. W latach
1998–2002 był członkiem chóru kameralnego
UAM w Poznaniu, od 2000 r. gra i śpiewa w zespole
„Siewcy Lednicy” (chrześcijańska grupa animatorów spotkań LEDNICA 2000), zespole „Fickowo
Polana” (archaiczna kapela górali żywieckich), a od
roku także w folkowej grupie „Besquidians”. Mieszka w Ślemieniu.
Marcin Pokusa swoją działalność na terenie
powiatu suskiego rozpoczął w 2004 r., kiedy to
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej nawiązało z nim współpracę przy realizacji projektu
„Babiogórska Szkoła Muzyk I” i następnie projektu „Babiogórska Szkoła Muzyk II”. Oba te projekty
realizowane były latach 2004–2006 z Programu
Phare CBC. W czasie ich trwania łącznie ponad
30 dzieci nauczyło się grać na takich instrumentach, jak: skrzypce, dudy, heligonka i basy góralskie.
W latach 2006–2008 M. Pokusa prowadził zajęcia
organizowane przez Starostwo, będące kontynuacją wcześniejszych projektów. W kolejnych latach
naukę gry, głównie na skrzypcach, prowadził w kilku miejscowościach naszego powiatu, w ramach
współpracy z LGD „Podbabiogórze”, ośrodkami
kultury i lokalnymi stowarzyszeniami. W dużej
mierze dzięki jego pomocy i zaangażowaniu udało się zapobiec realnemu zagrożeniu zaniknięcia
tradycyjnego muzykowania, będącego częścią
dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza. Uczniowie M. Pokusy występują dziś w takich zespołach,
jak: „Juzyna” z Zawoi, „Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego, „Zbyrcok” z Juszczyna, „Mała
Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej, „Stryszawskie
Gronicki” ze Stryszawy i „Budzowskie Kliszczaki”
z Budzowa. W 2007 r. M. Pokusa był konsultantem
muzycznym przy przygotowaniu i nagraniu płyty
„Góralskie nuty spod Babiej Góry”, która została
wydana przez Starostwo Powiatowe w ramach
projektu z programu Intrreg III.
Marcin Pokusa uczestniczył w prezentacjach
naszego folkloru m.in. w czasie wizyt zagranicznych delegacji oraz podczas międzynarodowej
konferencji „Tradycje i wartości obszarów wiejskich
inspiracją rozwoju regionów Europy”, zorganizowanej przez WSTiE. Był również członkiem komisji
konkursowych powiatowych przeglądów kolędniczych.

KAZIMIERZ SURZYN
Kazimierz Surzyn pracuje jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do
życia w rodzinie w Zespole Szkół w Zembrzycach.
Z zamiłowania jest regionalistą, w wolnych chwilach poświęca się pisaniu wierszy i fotografowaniu zabytków oraz przyrody powiatu suskiego.
Mieszka w Juszczynie. Od wielu lat zajmuje się
działalnością mającą na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu. Jest m.in.
autorem książek: „Rys historyczny Śleszowic, Tarnawy Dolnej i Tarnawy Górnej”, „Lata wojny, okupacji, wyzwolenia i okres powojenny w oczach
świadków z Zembrzyc i Marcówki”, „Ocalmy od
zapomnienia”, „Opowieści, legendy i podania
Gminy Zembrzyce”, „Opowieści spod Beskidów”,
„Legendy Podbabiogórskie”, współautorem kilku
wydawnictw Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także ponad 100 artykułów, publikowanych w różnych czasopismach i periodykach.
Wydał także kilka tomików poezji.
W swojej pracy pedagogicznej poświęca
bardzo wiele uwagi rozbudzaniu wśród dzieci i
młodzieży zamiłowania do swojej małej Ojczyzny. Jego podopieczni od lat, corocznie biorą
licznie i z sukcesami udział w różnych konkursach, zarówno ogólnopolskich, jak i tych organizowanych na terenie powiatu, takich jak m.in.
Powiatowy Konkurs Literacki „Podbabiogórskie

Opowieści”, Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Zabytki znane i nieznane”, Konkurs historyczny „Ocalić od zapomnienia – Sucha Beskidzka
i okolice” i in. W dwóch pierwszych spośród wymienionych konkursów często sam bierze udział,
prezentując swoje prace.
K. Surzyn w 1999 r. założył w Zespole Szkół
w Zembrzycach izbę historyczno-regionalną.
Systematycznie organizuje dla uczniów spotkania m.in. z kombatantami i regionalistami,
przygotowuje wystawy pokonkursowe prac
uczniów, prezentowane na terenie Gminy Zembrzyce i poza nią. Aktywnie współpracuje
z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się
ochroną dziedzictwa kulturowego regionu,
m.in. ze Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich
i Biblioteką Suską, biorąc udział w pracach różnych komisji konkursowych.
K. Surzyn jest wielokrotnym laureatem licznych
nagród i wyróżnień, m.in. w Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich i Literackich im. ks. kan. Józefa Jamroza „O autentyczną wiarę”, Powiatowych
Konkursach Literackich i Fotograficznych.
W 2010 r. otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„PODBABIOGÓRZE”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Podbabiogórze” powstało 28 lutego 2006 r.
Obecnie liczy 93 członków. Jest stowarzyszeniem, które łączy partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. W skład członków
LGD wchodzi 8 członków sektora publicznego,
5 członków sektora gospodarczego (firmy),
8 członków sektora społecznego, posiadających osobowość prawną (organizacje pozarządowe) oraz 72 członków sektora społecznego
(osoby fizyczne).
Partnerstwo obejmuje swoim zasięgiem siedem gmin powiatu suskiego: Budzów, Bystracd. na str. 5

Na zdjęciu od lewej: Marcin Pokusa, starosta suski Andrzej Pająk, Danuta Kawa – Prezes LGD
„Podbabiogórze”, Kazimierz Surzyn
4
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WRĘCZENIE NAGRÓD
STAROSTY SUSKIEGO…
Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce.
Głównym celem stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionu podbabiogórskiego, ze szczególnym naciskiem na zachowanie i kultywowanie
dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki oraz
promocję produktu lokalnego.
Do ważniejszych działań zrealizowanych
przez LGD należą: prowadzenie warsztatów
muzyki regionalnej dla dzieci i młodzieży, certyfikacja oraz nadanie znaków promocyjnych
produktom lokalnym z terenu Podbabiogórza,
oznakowanie Szlaku Ekomuzealnego – tras turystycznych pieszych, konnych i rowerowych,
wydanie, opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych o regionie podbabiogórskim, organizacja szkoleń, współorganizacja
imprez kulturalnych w siedmiu gminach objętych projektem, udział w targach turystycznych
oraz wymiana doświadczeń z Lokalnymi Gruz

pami Działania z kraju i z zagranicy. Od 2009
roku stowarzyszenie wdraża Lokalną Strategię
Rozwoju „Podbabiogórza”, opracowaną wspólnie z mieszkańcami obszaru objętego partnerstwem, angażując w działania objęte LSR m.in.
samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i przedsiębiorców. W ramach wdrażania strategii LSR i funkcjonowania LGD zrealizowano wiele projektów
związanych z dziedzictwem kulturowym. Do
ważniejszych należą: remont i wyposażenie
świetlic wiejskich w Grzechyni, Żarnówce, Kojszówce i Budzowie, utworzenie i wyposażenie
świetlicy w Juszczynie, organizacja warsztatów
muzycznych w Sidzinie, Osielcu, Łętowni, Makowie Podhalańskim, Zawoi i Stryszawie, organizacja warsztatów tańca i śpiewu w Kojszówce
oraz warsztatów potraw i rękodzieła ludowego
w Kukowie i w Makowie Podhalańskim, zakup
strojów regionalnych i instrumentów muzycznych dla zespołów regionalnych „Budzowska
Nutka” w Budzowie, „Juzyna” w Zawoi i „Zbójnik” w Skawicy oraz orkiestry dętej „Rytm” w Zembrzycach i Sidzinie, zakup strojów regionalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Palczy i Kojszówce, zakup umundurowania dla Szwadronu
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Kawalerii Ochotniczej w Toporzysku, opracowanie materiałów promocyjnych, m.in. mapy turystycznej Podbabiogórza, katalogu produktów
lokalnych, bazy noclegowej Podbabiogórza,
folderu i mapy „Podbabiogórskie Ekomuzeum”,
realizację z TVP Kraków filmu promocyjnego pt.
„Szlaki Podbabiogórza”, odnowienie elewacji
zabytkowego budynku w Makowie Podhalańskim. Poprzez realizację projektów w ramach
wdrażania LSR stowarzyszenie wpływa na podniesienie estetyki gmin powiatu suskiego m.in.
poprzez odnowienie centrów wsi w Sidzinie,
Zembrzycach, Zawoi, Wysokiej i Budzowie.
Od trzech lat stowarzyszenie organizuje
stoiska promocyjno–informacyjne podczas
siedmiu imprez w gminach obszaru działania
LGD, podczas których promuje produkt lokalny
i twórców lokalnych. Stowarzyszenie wspiera
lokalnych twórców i promuje produkt lokalny poprzez współpracę z Lokalnymi Grupami
Działania Gorce–Pieniny i Leader Gränslandet
ze Szwecji. Celem projektów jest wzajemna
promocja kultury ludowej, dorobku artystycznego, sztuki regionalnej, turystyki i edukacji
oraz ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.

szk ó ł

PODSUMOWANIE I OCENA PROJEKTU
„MECHANIKA I MECHATRONIKA”
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ EFS – KAPITAŁ LUDZKI
ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w ramach realizowanego projektu „Mechanika
i Mechatronika” przeprowadził w latach 2009-2011 zajęcia dla 204 uczniów w 16 grupach
i w ośmiu zagadnieniach tematycznych.
W zajęciach brali udział uczniowie Technikum Mechanicznego i
Mechatronicznego oraz ZSZ o specjalności: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik samochodowy. Zagadnienia tematyczne
realizowane na zajęciach to:
- zajęcia wyrównawcze z języka
niemieckiego i angielskiego,
- kurs prawa jazdy kat. „B” oraz
kurs na uprawnienia do obsługi

ła, że uczniowie mieli duży wybór
i wielu z nich chciało uczestniczyć
w kilku kursach. Wszystkie zajęcia
kursowe były prowadzone w nowatorskiej formie z wykorzystaniem
sprzętu szkolnego oraz zakupionego dla celów projektu dodatkowego wyposażenia. Szczególnie cenne w tym projekcie było zadanie
organizacji i wykonania dwudniowych wymiennych spotkań seminaryjnych dla młodzieży w Suchej
i w Oświęcimiu. Zaproszona przez
nas młodzież ZSZ Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu miała
okazję poznać turystycznie okolice
Babiej Góry, Zawoi, historię Zamku
Suskiego i miasta Sucha Beskidzka,
a przede wszystkim ZS im. W. Goetla. W rewanżu nasi uczniowie
uczestnicy zajęć kursowych mieli
okazję odbyć wspaniałą wycieczkę w okolicach Szczyrku, poznać
tajemnice Oświęcimia, a także
poznać historię i tradycje Zespołu
Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego. Nieodłącznym elementem tych spotkań były imprezy

wózków jezdniowych,
- kurs na uprawnienia do obsługi
urządzeń elektrycznych do 1 kV,
- kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów,
- kurs AutoCAD wraz z pomiarami
wspomaganymi komputerowo,
- kurs obróbki cieplnej i kowalstwa.
Różnorodność tematyczna oferowana w ramach projektu sprawi-
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rekreacyjno–sportowe oraz kulturalne, co prowadziło do nawiązania
bliskich więzi młodzieży obu szkół.
Jakie korzyści
osiągnięto w ramach
realizacji tego projektu?

Najważniejsi beneficjenci ostateczni tego projektu, czyli uczniowie, zdobyli dodatkowe umiejętności i uprawnienia, bardzo pomocne
w zdaniu egzaminów zawodowych
czy też w zdobyciu pracy lub dalszym kształceniu. Nauczyciele
poprzez swoje zaangażowanie
w realizację projektu udoskonalili
swój warsztat pracy i zakres umiejętności przekazywania wiedzy,
wykorzystując nowoczesne środki
dydaktyczne. Szkoła jako instytucja zyskała nowoczesne wyposażenie w dodatkowy sprzęt, który
znakomicie uzupełnił własną bazę
cd. na str. 6

B iuletyn

P odbabiogórski
cd. ze str. 5

Podsumowanie
i ocena projektu…
dydaktyczną. Najważniejszym efektem jest rozgłos i reklama uzyskana
przez liczne publikacje na temat
projektu, spotkania z rodzicami
oraz poprzez wiadomości kolportowane przez samych uczniów
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Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej, którego przedstawiciele służyli
wszystkim kursantom doradztwem
zawodowym na zajęciach grupowych oraz indywidualnych z każdym uczniem. Szczególnie cenne
dla promocji i rozwoju szkoły było
zorganizowanie pod patronatem
i z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie – konferencji pt. „Z edukacji na rynek pracy”

w swoim środowisku, co przyczyniło się do popularyzacji technicznych kierunków kształcenia. Trudy
organizacji zajęć w ramach projektu i nadzór nad jego sprawnym
przebiegiem były doceniane przez
Starostwo Powiatowe, które bardzo
mocno wspierało nas przez ten
czas, a współpraca była wzorowa.
Cennym doświadczeniem była dla
szkoły współpraca z Powiatowym

w czerwcu 2010 r. Wszystkie osiągnięcia zrealizowanego projektu
zostały udokumentowane w wydanych dwóch biuletynach informacyjnych, przygotowanych na Konferencje oraz są publikowane na
stronach internetowych projektu
www.projektgoetel.w.interia.pl .
koordynator projektu
Stanisław Czaicki

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Mając na uwadze poprawę funkcjonowania rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w dniu 12 maja 2011 r. zorganizował seminarium, którego
tematem było: „Budowanie systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnymi
dysfunkcjami w środowisku lokalnym”.
Uczestnikami spotkania byli
przedstawiciele takich instytucji,
jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Lobus - Pracownia
Diagnozy i Terapii Dziecka, Poradnia Psychologii Klinicznej ZOZ,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oraz pedagodzy szkolni, nauczyciele przedszkoli, pracownicy
ośrodków zdrowia i ośrodków pomocy społecznej z całego powiatu. Otwarcia seminarium dokonał

blem wczesnego wspomagania,
czym jest, jakie pełni funkcje, jakie
są modele pomocy dziecku niepełnosprawnemu, jego rodzinie i
współpracy między jednostkami.
Natomiast p. Agata Szal, reprezentująca FIRR, przedstawiła doświadczenia fundacji w pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym i jego rodziną.
Prowadząca spotkanie p. Katarzyna Wojtanowicz, Kierownik Działu Polityki Społecznej przy ROPS,
wskazała na potrzebę koordynacji
i współpracy instytucji w systemie
wczesnego wspomagania.

dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej mgr Krzysztof Cieżak,
zwracając uwagę na istotę zjawiska niepełnosprawności w naszym
powiecie oraz możliwości pomocy
osobom z dysfunkcjami.
Wśród zaproszonych gości był
także Starosta Suski mgr inż. Andrzej Pająk, który powitał wszystkich uczestników i zwrócił uwagę
na wartość pracy i kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.
Na początku spotkania p. Milena Mayron-Nowak nakreśliła pro-

XV ŚWIĘTO ZABAWKi LUDOWEJ
4 czerwca w Stryszawie odbyła się piętnasta edycja imprezy „Święto Zabawki Ludowej”,
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, a współorganizowanej przez
Urząd Gminy Stryszawa i Starostwo Powiatowe. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.
Tym razem motywem przewodnim tej znanej nie tylko na terenie
powiatu suskiego i powszechnie
lubianej imprezy był „klepok” - czyli drewniany ptaszek na kiju, który
poruszając się na kółkach macha
skrzydłami. Jednym z punktów
programu było wręczenie nagród
w tradycyjnym konkursie na zabawkę (1. miejsce zdobyła Sylwia
Balcer z SP 2 w Stryszawie, 2. miejsce ex aequo: Patryk Kachel i Katarzyna Palichleb z SP w Kukowie,
a 3. miejsce – Katarzyna Balcer z SP
nr 2 w Stryszawie. Z kolei w konkursie na najlepiej prezentująca
się grupę w kategorii dziecięcej
najlepsza okazała się reprezentacja
SP 2 w Stryszawie, 2. miejsce zajęła SP ZSS w Krzeszowie, 3. miejsce
6

Uczestnicy spotkania podjęli
dyskusję, przedstawiając problem
pomocy i wsparcia dziecku niepełnosprawnemu z punktu widzenia
własnej instytucji. P. Katarzyna Wojtanowicz zaproponowała powołanie koordynatora ds. wczesnego
wspomagania w powiecie suskim.
Dyrektor PCPR przedstawił kandydaturę p. Agaty Fujak, pracownika
PCPR, która została przyjęta przez
uczestników.
Na zakończenie wspólnie podjęto decyzję o zorganizowaniu
kolejnego spotkania z przedstawicielami instytucji, działającymi
w dziedzinie wspomagania rozwoju dziecka, w celu stworzenia powiatowego systemu wsparcia.
AF

– SP w Lachowicach, a wyróżniono
SP w Kukowie i ZSPiSM w Stryszawie; w kategorii młodzieżowej
1. miejsce zajęło Gimnazjum nr 1
w Stryszawie, a 2. miejsce – Gimnazjum nr 2 w Lachowicach.
W trakcie tegorocznego Święta
Zabawki na scenie wystąpili: Młodzieżowa Kapela Ludowa ze Stryszawy, Rodzinna Kapela Bugajskich
z Kęt, stryszawska Gminna Orkiestra
Dęta oraz gwiazda wieczoru – zespół „Wawele”, a podsumowaniem
dnia była zabawa przy dźwiękach
Zespołu „Contra”. Konferansjerkę
prowadziła znana m.in. z występów w telewizji Polsat Anna Pituła
wraz z Anną Palichleb.
Nie zabrakło także innych atrakcji dla dzieci - wśród których można wymienić: wesołe miasteczko
i dmuchane zamki, popisy szczudlarza, naukę żonglowania oraz jazdy na monocyklu - oraz dorosłych
- kiermasz gastronomiczny oraz stoiska twórców ludowych z różnych
zakątków regionu babiogórskiego.
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„PAKIET BABIOGÓRSKI - BLOK DZIAŁAŃ
WSPIERAJĄCYCH POPULARYZACJĘ I OCHRONĘ
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PODBABIOGÓRZA”
Od 1 maja Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej rozpoczął realizację projektu „Pakiet Babiogórski - blok
działań wspierających popularyzację i ochronę dziedzictwa
kulturowego Podbabiogórza”.
Przygotowany przez wydział
projekt został zatwierdzony do
dofinansowania przez Podkomitet
Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska - Republika Słowacka 2007
- 2013. Całkowita wartość projektu
to 50666,27 EUR z czego 85% ze
środków Unii Europejskiej a 10%
z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Słowackim partnerem starostwa jest
Združenie Babia Hora.
W ramach projektu zaplanowano działania, które podzielić można
na dwie grupy. Pierwsza obejmie
działania mające na celu rozpoznanie i identyfikację zasobów i potencjału kulturowego partnera w
oparciu o organizację wspólnych
konferencji i warsztatów połączonych z wyjazdami studyjnymi dla
pracowników i działaczy kultury organizowanymi u obu partnerów. W
tej grupie działań zaplanowane są
również prezentacje kultury i folklo-

ru sąsiadów podczas imprez organizowanych w kilku miejscowościach
po obu stronach granicy.
Drugą grupę stanowić będą
działania dokumentacyjno-edukacyjno-popularyzatorskie. W wyniku ich realizacji ma zostać wydany
album „Dziedzictwo kulturowe
Podbabiogórza” oraz film DVD
„Folklor i tradycje Podbabiogórza”.
W obu tych publikacjach zostaną
zawarte informacje przybliżające
i popularyzujące wiedzę z omawianego zakresu. Będą również stanowiły zapis dokumentujący współczesną kondycję dziedzictwa.
W ramach realizacji projektu
14 czerwca w budynku Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
odbyła się pierwsza część konferencji „Dziedzictwo Kulturowe
Podbabiogórza”, w której udział
wzięło ok. 40 osób – przedstawicieli Gmin, ośrodków kultury oraz
innych instytucji i stowarzyszeń
działających w obszarze kultury

na terenie powiatu suskiego, a
także goście ze Słowacji. Na Sali
byli także obecni: starosta suski
Andrzej Pająk, który na wstępie
konferencji zabrał głos, mówiąc o
konieczności ochrony i pielęgnacji
własnego dziedzictwa kulturowego oraz wicestarosta suski Paweł
Dyrcz. W trakcie konferencji koordynator projektu, Janusz Kociołek,
naczelnik Wydziału Kultury, Kultury
Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego, przedstawił
cele, planowane działania i harmonogram projektu, a następnie
zebrani goście mieli okazję wysłuchać dwóch referatów, które wy-
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głosili: dr Urszula Janicka-Krzywda,
etnograf, regionalistka, autorka ok.
1000 artykułów, rozpraw i książek
(„Kim jesteśmy – osadnicze dzieje
wsi podbabiogórskich”) oraz Andrzej Peć, pedagog, regionalista,
nauczyciel akademicki, współzałożyciel i współautor platformy edukacyjnej Eduskrypt.pl („Łączy nas
Babia Góra – dziedzictwo kulturowe i tożsamość mieszkańców”).
Z kolei 19 czerwca, podczas Dni
Makowa Podhalańskiego wystąpił
słowacki zespół folklorystyczny
„Kamenčan” z Zakamennego.
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PODBABIOGÓRSKIE POSIADY
8 czerwca w Zawoi odbył się Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków
i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”, organizowane przez
miejscowe Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki i Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło
36 podmiotów wykonawczych (instrumentalistów ludowych, grup śpiewaczych, solistów i
gawędziarzy, ocenianych w trzech kategoriach
wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli) przez komisję konkursową w składzie: dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, dr Urszula JanickaKrzywda – etnograf, Danuta Butor – animator
kultury, regionalista. Oto wyniki konkursu:
INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI
kategoria - dzieci
I miejsce - Samuel Guzik (Juszczyn)

II miejsce - nie przyznano
III miejsce – Mariola Miśkowiec (Kojszówka)
kategoria - młodzież
I miejsce - Angelika Kaczmarczyk (Skawica)
II miejsce - Jan Ryt (Sucha Beskidzka)
III miejsce - Paulina Paczka (Sucha Beskidzka)
GRUPY ŚPIEWACZE
kategoria - dzieci
I miejsce – grupa z zespołu „Zbyrcocek”
(Juszczyn)
II miejsce - nie przyznano
III miejsce ex aequo - „Kojszowskie Parad-

nice” (Kojszówka) oraz grupa z zespołu „Mała
Juzyna” (Zawoja)
kategoria - młodzież
I miejsce ex aequo - grupa z zespołu „Zbójnik” (Skawica) oraz grupa z zespołu „Juzyna”
(Zawoja)
kategoria - dorośli
I miejsce - „Zbyrcok” (Juszczyn)
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - „Zawojanki” (Zawoja)
SOLIŚCI
kategoria - dzieci
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - nie przyznano
III miejsce – Marta Matusik (Sucha Beskidzka)
kategoria - młodzież
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Joanna Master (Sucha Beskidzka)
GAWĘDZIARZE LUDOWI
kategoria - dzieci
I miejsce - nie przyznano
II miejsce ex aequo - Joanna Woźny (Juszczyn) oraz Natalia Ceremuga (Juszczyn)
III miejsce – Marzena Marfiak (Bystra)
kategoria - młodzież
I miejsce - nie przyznano
II miejsce ex aequo - Angelika Kaczmarczyk
(Skawica) oraz Sonia Kozina (Skawica)
III miejsce - Agnieszka Kulka (Bystra)
kategoria – dorośli
I miejsce - Irena Stopa (Jordanów)
II miejsce - nie przyznano
III miejsce – Maria Heldt (Zembrzyce)
Decyzją komisji konkursowej do występu na
imprezie XLV „Sabałowe Bajania” w Bukowinie
Tatrzańskiej zakwalifikowani zostali następujący
wykonawcy: Samuel Guzik i Angelika Kaczmarczyk (instrumentaliści, grający na heligonce),
grupy śpiewacze: „Zbyrcocek” z Juszczyna,
„Zbyrcok” z Juszczyna, „Juzyna” z Zawoi i „Zbójnik” ze Skawicy oraz gawędziarka Irena Stopa.
ML
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XVII PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH „ECHO”
5 czerwca w Łętowni odbył się XVII Przegląd Orkiestr Dętych „ECHO”, będący
jednocześnie eliminacjami XXXIV Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY”
w Nowym Sączu. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Jordanowie, a współorganizatorami: Urząd Gminy w Jordanowie, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
oraz Zespół Szkół, Rada Sołecka, KGW i OSP z Łętowni.
Podczas przeglądu zaprezentowało się dziewięć orkiestr - siedem z powiatu suskiego (z Łętowni, Naprawy, Osielca, Sidziny, Śleszowic, Toporzyska i Zembrzyc) oraz orkiestry z Podwilka
(powiat nowotarski) i Tenczyna (powiat myślenicki). Występy orkiestr oceniało jury w składzie:
Stefan Żuk (przewodniczący), Stanisław Migacz

i Jan Rosiek. Pierwsze miejsce i puchar starosty
suskiego przyznano orkiestrze ze Śleszowic,
drugie miejsce i puchar wójta gminy Jordanów
zdobyła orkiestra z Łętowni, dwa równorzędne
trzecie miejsca i puchary przewodniczącego
Rady Gminy w Jordanowie otrzymały orkiestry
z Naprawy i Zembrzyc, zaś wyróżnienia przyzna8

no orkiestrom z Sidziny, Osielca i Toporzyska.
Nagrodę za najlepszą prezentację i grę
w marszu a zarazem puchar dyrektora GOK
w Jordanowie jury przyznało orkiestrze z Łętowni, natomiast puchar senatora Stanisława
Bisztygi dla najlepszej orkiestry przeglądu przyznano orkiestrze z Tenczyna. Wszystkie nagrody, dyplomy i puchary wręczali osobiście ich
fundatorzy. Do udziału w XXXIV Małopolskim
Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY”
w Nowym Sączu zakwalifikowano orkiestry ze
Śleszowic, Łętowni, Naprawy, Zembrzyc, Tenczyna i Podwilka.
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MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH
I TANECZNYCH – ELIMINACJE POWIATOWE
28 kwietnia w Zawoi odbyły się powiatowe eliminacje XXIV Małopolskiego Festiwalu
Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2011”, organizowane przez miejscowe
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
W konkursie zaprezentowało się
łącznie 39 zespołów, duety i soliści
(łącznie ok. 150 osób), którzy rywalizowali w kategoriach: muzycznej
oraz tanecznej. Występy oceniała
Komisja Konkursowa w składzie:
Adrian Kulik, Roman Michalik, Joanna Ślusarczyk.
Po przesłuchaniu i obejrzeniu
wszystkich występów Komisja postanowiła nominować do udziału w
wojewódzkim finale Festiwalu, który odbędzie się w tym roku 14 i 15
maja również w Zawoi, następujących wykonawców:
- w kategorii muzycznej:
Emilię Kolanko (GOK Jordanów), Joannę Pływacz (GCKiCz Zembrzyce), Angelikę Kaczmarczyk
(Zawoja), Annę Wajdzik (GCKiCz
Zembrzyce), Gabrielę Polak (Gimnazjum Budzów), Duet DUECENTO
(Gimnazjum Zembrzyce), Zespół

Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia:
- w kategorii muzycznej:
Małgorzacie Wodeckiej (GOK
Jordanów), Duetowi Ania i Ewa
Jarosz (ZS Zawoja Centrum), Dziecięcemu Zespołowi Muzycznemu
MALUCHY (ZS Maków Podhalański),

Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione (MOK-Zamek Sucha Beskidzka), Zespół MIRAMEJA (Gimnazjum Zembrzyce), Adama Kanię (Gimnazjum Budzów), Zespół
JUKADA (LO Maków Podhalański),
Martę Radwan (ZS Maków Podhalański) i Zespół CZIBO (GOK Stryszawa) oraz startujące poza konkursem powiatowym Ewę Jurczyk
(Studio Piosenki „YOUNG STARS”
Raba Wyżna) i Natalię Wójcik (Studio Piosenki „YOUNG STARS” Raba
Wyżna);
- w kategorii tanecznej:
Duet Patrycja Krzysztofiak i Kinga Ozimek (MOK Jordanów), Duet
Sylwia Kozina i Mateusz Pochopień
(GCKPiT Zawoja), Katarzynę Worwę
(Gimnazjum Łętownia, GOK Jordanów), Łukasza Matuszyka (Gimnazjum Budzów) i Zespół FOLLOW ME
(GCKPiT Zawoja).

Mateuszowi Słoninie (Jordanów),
Piotrowi Trzebuniakowi (Gimnazjum Zawoja Wilczna), Zespołowi
JAGÓDKI (SP Marcówka), Kacprowi
Krzystaniowi (SP nr 2 Budzów), Wiktorii Chorąży (SP nr 2 Budzów);
- w kategorii tanecznej:
Kindze Koleckiej (MOK Jordanów), Zespołowi CRAZY FROGS
(GCKPiT Zawoja), Zespołowi PLAY
(MOK-Zamek Sucha Beskidzka) i Zespołowi BALANS (GOK Jordanów).
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MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH
I TANECZNYCH – FINAŁ WOJEWÓDZKI
14 i 15 maja w Zawoi odbył się wojewódzki finał Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI 2011”. Głównymi organizatorami imprezy
były: Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej i Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi a współorganizatorem - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Była to już dwudziesta czwarta
edycja festiwalu, a po raz pierwszy
finał wojewódzki odbył się na terenie powiatu suskiego. Pierwszego
dnia na scenie Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Zawoi zaprezentowało się 105
podmiotów wykonujących formy
muzyczne (soliści, duety i zespoły

man Michalik, Joanna Ślusarczyk,
Ryszard Strojec (formy muzyczne)
oraz Katarzyna Gać, Grzegorz Gargula, Anna Kruczek, Adrian Kulik,
Katarzyna Skawińska (formy taneczne). W kategorii muzycznej
jury przyznało 41 równorzędnych
Nagród Głównych wraz z tytułem
„TALENT MAŁOPOLSKI 2011” oraz
42 równorzędne wyróżnienia. Jedną
z laureatek Głównych Nagród – co
jest równoznaczne z zaproszeniem
do udziału w Koncercie Laureatów,
który odbędzie się w krakowskiej
„Piwnicy pod Baranami” w czerwcu – została Angelika Kaczmarczyk
(Zespół Szkół w Skawicy). Natomiast wśród wyróżnionych znaleźli
się m.in. inni wykonawcy z terenu
powiatu suskiego: Zespół Muzyki

– łącznie 269 osób), zaś nazajutrz, w
Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum można było obejrzeć
występy tancerzy (82 podmioty
wykonawcze – łącznie 610 uczestników).
Konkursowe prezentacje oceniało jury w składzie: Adrian Kulik,
Marcin de Lehenstein-Werndl, Ro-
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Dawnej im. Gaspare Castiglione
(MOK-Zamek w Suchej Beskidzkiej),
Emilia Kolanko (GOK w Jordanowie), Zespół MIRAMEJA (Gimnazjum w Zembrzycach), Adam Kania
(Gimnazjum w Budzowie) i Gabriela
Polak (Gimnazjum w Budzowie).
Z kolei w kategorii tanecznej przyznano 6 równorzędnych Nagród
Głównych wraz z tytułem „TALENT
MAŁOPOLSKI 2011” oraz 22 równorzędne wyróżnienia, z których
jedno otrzymał Łukasz Matuszyk
(Gimnazjum w Budzowie).
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III BESKIDZKI FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
8 maja w kościele p.w. św. Anny w Stryszawie odbył się pierwszy, a 12 czerwca w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej
– drugi koncert w ramach III Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie i Wójta
Gminy Stryszawa przy współpracy Starostwa Powiatowego, Burmistrza Miasta
Sucha Beskidzka i parafii rzymskokatolickich: w Stryszawie Górnej, Lachowicach, Krzeszowie i Suchej Beskidzkiej.

Podczas koncertu w Stryszawie pod hasłem „Tradycje i nowatorstwa” wystąpił zespół
smyczkowy „Orchestra Temporanea” pod dyrekcją Marty Dramowicz. Zespół, który tworzą
absolwenci i studenci Akademii Muzycznej
w Krakowie, zaprezentował utwory wybitnych
kompozytorów baroku, romantyzmu aż po
współczesność, m.in. J. F. Haendla i W. Kilara,
a także wiązankę muzyki filmowej. W Suchej Beskidzkiej można było natomiast wysłuchać koncertu „W blasku instrumentów dętych”, podczas
którego wystąpił Krakowski Kwartet Puzonistów
w składzie: Paweł Cieślik, Grzegorz Pyclik, Sebastian Wieczorek, Bogdan Poznal, którym towarzyszył grający na organach Rafał Zimowski.
Kolejne koncerty w ramach festiwalu odbędą się: 10 lipca w kościele parafialnym w Lachowicach oraz 14 sierpnia w kościele parafialnym
w Krzeszowie.
ML
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POWIATOWE ELIMINACJE FESTIWALU
TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY „BAJDUREK”
4 maja w Suchej Beskidzkiej odbyły się powiatowe eliminacje XXVI Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Organizatorami imprezy były: Miejski
Ośrodek Kultury–Zamek w Suchej Beskidzkiej i Starostwo Powiatowe.
Na scenie w suskim zamku zaprezentowanych zostało 9 przedstawień, które oceniało jury
w składzie: Włodzimierz Jasiński (reżyser, aktor
scen krakowskich) i Jacek Milczanowski (aktor,
reżyser, scenarzysta), przyznając następujące
nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – grupa teatralna ze Szkoły Podsta-

wowej w Baczynie („Zabawa w teatr”),
II miejsce – grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej („Mali czarodzieje”),
III miejsce – grupa teatralna z MOK – Sucha
Beskidzka („Fikołek”),
wyróżnienia – grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach (za scenografię i ko-
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stiumy) oraz grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Marcówce („Cadabra” – za organizację
przestrzeni scenicznej).
Do finału wojewódzkiego Festiwalu, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury
„Sokół”, który odbędzie się w Nowym Sączu, zakwalifikowana została grupa teatralna ze Szkoły
Podstawowej w Baczynie z przedstawieniem
„Zabawa w teatr”.
ML
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VII FESTIWAL PIEŚNI MARYJNYCH „AVE MARYJA”
I miejsce ex aequo – „Katastrofa” z Rabki
7 maja w Osielcu odbyły się przesłuchania w ramach VII Festiwalu Pieśni
Maryjnych „Ave Maryja”, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jor- Zdrój i „Akolada” ze Skawy
II miejsce – „Saviour” z Więciórki
danowie, Urząd Gminy Jordanów, Zespół Szkół w Osielcu i Parafię Rzymskokatolicką w Osielcu przy współudziale Starostwa Powiatowego.
Kategoria chór:
II miejsce – Magdalena Cholewa z Rabki
Jury w składzie: Ksenia Miśkiewicz, ks. Janusz
grupa dziecięca
Rzepa i Małgorzata Majda przyznało Grand Prix Zdrój
I miejsce – „Magiczna Nuta” z Suchej BeIII miejsce – Paweł Paczka z Zembrzyc
VII Festiwalu Pieśni Maryjnych „Ave Maryja”
skidzkiej
grupa dorośli
Chórowi „Vox Altisona” z Osielca.
II miejsce – Dziecięcy Chór z MOK w Nowym
III miejsce – Wojciech Czaja z Osielca
Ponadto w poszczególnych kategoriach naTargu
grodzono następujących wykonawców:
wyróżnienie – „Żaczki Królowej” z Juszczyna
Kategoria zespół:
Kategoria soliści:
grupa młodzieżowa
grupa dziecięca
grupa dziecięca
I miejsce – „Glissando Appassionato” z SuI miejsce – „Iskierki” z Przedszkola w Bystrej
I miejsce – Marta Skraba z Nowego Targu
chej Beskidzkiej
II miejsce – „Jagódki” ze Szkoły Podstawowej
II miejsce – Mariola Siepak z Osielca
grupa dorośli
z Marcówki
III miejsce – Miłosz Kowalczyk z Toporzyska
I miejsce – „Vox Altisona” z Osielca
III miejsce – „Leśna Kraina” z Niepublicznego
wyróżnienie – Wanessa Rapacz z Osielca
II miejsce – „Jasień” z Suchej Beskidzkiej
Przedszkola w Osielcu
grupa młodzieżowa
III miejsce – „Cantata” z Jordanowa Śląskiego
grupa młodzieżowa
I miejsce – Emilia Kolanko z Łętowni
Kategoria schola:
grupa dziecięca
I miejsce – „Jezusowa Kapela” z Osielca
II miejsce – „Nadzieja” z Olszówki
III miejsce – „Sta Allegro” ze Skawy
Kategoria zespół ludowy:
grupa dziecięca
I miejsce – „Olszowianie” z Olszówki
II miejsce – „Zbyrcocek” z Juszczyna
grupa dorośli
II miejsce – „Sidzinianki” z Sidziny
III miejsce – „Mszanicanki” z Mszany Dolnej
Kategoria solista ludowy:
grupa dziecięca
I miejsce – Zuzanna Mirek z Naprawy
II miejsce – Natalia Ceremuga z Juszczyna
grupa dorośli
I miejsce – Barbara Stożek z Mszany Dolnej.
ML

POWIAT SUSKI NA TARGACH SZCZECIŃSKICH
7–8 maja w Szczecinie odbyła się jubileuszowa, dwudziesta edycja Targów
Turystycznych MARKET TOUR, organizowanych w ramach plenerowej imprezy
„Piknik nad Odrą”. Na targach nie zabrakło stoiska, promującego atrakcje krajoznawcze i walory turystyczne powiatu suskiego.
Wspaniała, słoneczna pogoda przyciągnęła
na szczecińskie Wały Chrobrego tłumy odwiedzających. Nasze stoisko, na którym można
było otrzymać m.in. materiały promocyjne
na temat szlaków turystycznych i zabytków
Podbabiogórza, mapy, informatory o powiecie i poszczególnych gminach wchodzących
w jego skład oraz zestawienia bazy noclegowej, cieszyło się bardzo dużym powodzeniem,
zarówno wśród osób, planujących wyjazd na
urlop w górach, jak i tych, którzy już znają nasz
region, ale z chęcią odwiedziliby go ponownie
po latach.

Targi szczecińskie to kolejna impreza, na której prezentowany był nasz region w ramach akcji promocyjnej, prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe przy ścisłej współpracy z gminami
z terenu powiatu oraz innymi podmiotami,
takimi jak m.in.: Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej, Stowarzyszenie Promocji
Agroturystyki „Podbabiogórze” czy Babiogórski Park Narodowy. W ramach tej akcji w 2011
r. planowany jest jeszcze udział w październikowych targach turystycznych „TOUR SALON”
w Poznaniu.
ML
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I EDYCJA KONKURSU „PRODUKT LOKALNY PODBABIOGÓRZA” ROZPOCZĘTA!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza mieszkańców gmin: Budzów, BystraSidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański,
Zawoja, Zembrzyce do udziału w konkursie „PRODUKT
LOKALNY PODBABIOGÓRZA”. Celem konkursu jest
promowanie charakterystycznych produktów związanych z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju
„Podbabiogórze”. Identyfikacja produktów na terenie
LGD, włączenie mieszkańców obszaru działania LGD
w proces kultywowania i promowania dziedzictwa kulturowego.
W konkursie mogą brać udział amatorzy i profesjonaliści, osoby
prywatne oraz organizacje (np. twórcy ludowi, lokalne stowarzyszenia,
fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich) z obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Podbabiogórze” tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce.
Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia produkty wraz z załączoną kartą zgłoszeniową.
Do konkursu można zgłaszać produkty lokalne związane z Regionem

Podbabiogórskim z wyłączeniem produktów żywnościowych w VI kategoriach:
I. Zabawkarstwo
II. Haft, Koronkarstwo
III. Rzeźba
IV. Wyroby z wikliny, wyroby z łuby, plecionkarstwo
V. Galanteria drewniana
Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jeden produkt w ramach
jednej kategorii oraz ma prawo zgłoszenia produktów do więcej niż
jednej kategorii.
Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl do 15 sierpnia 2011 r., a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas „Dożynek Powiatowych”, które odbędą się 4 września
2011 r. w Bieńkówce.
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 sierpnia 2011 r. w Biurze Zarządu
Stowarzyszenia przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
Karta zgłoszenia oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl oraz na tablicach informacyjnych
w gminach obszaru działania Lokalnej Grupy Działania.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich
mieszkańców, wszystkie grupy formalne i nieformalne. Wszystkie razem i każdego z osobna!

K ultur a

POWIATOWY KONKURS POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH
16 kwietnia w Bieńkówce odbył się VII Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych, zorganizowany przez
Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Jak co roku stoły
uginały się od świątecznych smakołyków, a przygotowane
przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich palmy wielkanocne, budziły podziw gości, którzy licznie przybyli na
Konkurs.
Potrawy i palmy oceniała Komisja Konkursowa w składzie: dr Urszula
Janicka-Krzywda – etnograf, Barbara Polak – technik żywienia, nauczyciel
gastronomii w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Andrzej Peć – etnograf, Ryszard Czaicki – wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej. Przyznała
ona następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria: Potrawy wielkanocne
I miejsce – KGW Baczyn; II miejsce – KGW Tarnawa Dolna; III miejsce
ex aequo – KGW Marcówka, KGW Stryszawa Dolna; wyróżnienie – KGW
Zembrzyce; wyróżnienie za wystrój stołu – KGW Budzów; wyróżnienie za
potrawę z królika – KGW Zachełmna; wyróżnienie za krem pokrzywowy
– KGW Kurów; wyróżnienie za salceson swojski – KGW Grzechynia.
Kategoria: Palmy wielkanocne
I miejsce – KGW Palcza; II miejsce – KGW Bieńkówka; III miejsce ex aequo
– KGW Baczyn, KGW Jachówka; wyróżnienie – KGW Tarnawa Górna.
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