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Fra Filippo LIPPI „Narodzenie Pańskie” (1467-69), fresk, Katedra w Spoleto

29 listopada odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Suskiego. W trakcie realizacji punktu „Informacja starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady” starosta suski Tadeusz Gancarz podsumował 100 dni sprawowania urzędu.
Na wstępie T. Gancarz przypomniał słowa byłego starosty
Andrzeja Pająka wypowiedziane podczas sesji „wyborczej”
1 grudnia 2010 r.: „Jeśli wygra T. Gancarz, to dni przegranej przed nim, dni klęski przed nim”. Starosta T. Gancarz,
odnosząc się do tych słów stwierdził, że przewidywania te
mogłyby się stać faktem, gdyby w pierwszych dniach sprawowania funkcji podpisał zgodę na ogłoszenie przygotowanego wcześniej przetargu na zimowe utrzymanie dróg oraz
umowę na modernizację ewidencji gruntów gminy Budzów.
Podjęcie w/w czynności bez uprzedniego dostosowania do
obowiązujących wymogów prawa skutkowałoby złamaniem
ustawy o zamówieniach publicznych i o finansach publicznych – mówił starosta.
Następnie starosta odniósł się do sytuacji, jaką zastał w urzędzie, wskazując m. in. na rozluźnienie i niesolidność w pracy niektórych wydziałów,
złą organizację pracy, brak współdziałania i komunikacji pomiędzy wydziałami, niezgodne z prawem działania w zakresie zamówień publicznych, niesolidność w prowadzeniu inwestycji, szczególnie w obszarze
drogownictwa. Starosta poinformował, że trwają prace nad reorganizacją
urzędu, wprowadzony będzie nowy regulamin organizacyjny, podniesiona zostanie dyscyplina pracy oraz wymogi w zakresie przestrzegania terminowości załatwiania spraw.
T. Gancarz odniósł się także do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu, w których przeprowadzone kontrole wykazały duże nieprawidłowości, m. in.: wyprowadzanie znacznych środków finansowych
przez księgową, brak właściwego zarządzania mieniem, braki w zakresie
należytej organizacji pracy w jednostce. Często jedna i ta sama osoba prowadziła sprawy finansowe, płacowe, kadrowe, sama kontrolowała i zatwierdzała swoje działania – mówił T. Gancarz. Starosta zapowiedział, że podejmie niezbędne działania mające na celu naprawę sytuacji w jednostkach,
w których ujawniono nieprawidłowości.
Starosta poruszył również sprawę bieżących inwestycji, m. in. będącej
po odbiorze końcowym przebudowy drogi powiatowej Kuków – Krzeszów – Tarnawa oraz trwającej modernizacji drogi Zubrzyca – Osielec –
Łętownia. Zwrócił uwagę, że w zatwierdzonych projektach na w/w zadania, które kosztowały po 800 tys. każdy, popełniono wiele błędów i niedociągnięć, które powodują konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów
przez Powiat. T. Gancarz wskazał m. in. na niewłaściwą ocenę stanu technicznego mostu w Krzeszowie. Z kolei w Bystrej-Sidzinie w projekcie nie
ujęto wykonania kilkunastu przepustów oraz nie przewidziano konieczności podniesienia poziomu chodnika, co powoduje, że asfalt sięga już do
jego poziomu, a jeszcze nie położono drugiej warstwy nawierzchni.
W dalszej części wystąpienia starosta T. Gancarz odniósł się do sprawy
chodnika wybudowanego przy drodze powiatowej w Krzeszowie. Mówił,
że chodnik został zlecony bez przetargu, bez negocjacji oraz bez szczegółowego kosztorysu. Wykonawca ukończył budowę chodnika w końcu listopada ubiegłego roku, a wniosek z żądaniem zapłaty 750 tys. zł wpłynął

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam
wszystkim Mieszkańcom powiatu suskiego najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, rodzinnego szczęścia, wielu sukcesów w życiu
osobistym oraz zawodowym, by ten szczególny czas radości
i nadziei upłynął w rodzinnym gronie, w atmosferze pełnej
ciepła, miłości, wzajemnego poszanowania i zrozumienia.
Niech obfite błogosławieństwo narodzonego w Betlejem
Zbawiciela pozostanie z Państwem podczas tych szczególnych
dni oraz w całym nadchodzącym Nowym Roku 2012.
Tadeusz Gancarz
Starosta Suski
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
to czas radości i pokoju.
W tych wyjątkowych dniach
chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom
naszego powiatu
ciepła, ludzkiej życzliwości,
światła w mroku
dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku, ludzkiej miłości
i nadziei na lepsze jutro
w chwilach niepokoju…
Dodatkowo
niech w nadchodzącym Nowym 2012 Roku
szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.
Arkadiusz Kucia
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
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do Starostwa dopiero w październiku br. Zarząd
odrzucił możliwość zapłaty faktury wystawionej
przez wykonawcę chodnika i sprawa znalazła
finał w sądzie. Podczas sesji radni wyrażali pogląd, że proces sądowy jest najlepszą drogą do
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
Następnie starosta przedstawił inwestycje
drogowe, które w czasie sprawowania przez
niego urzędu zostały zrealizowane, tj.: budowa
od podstaw nowego mostu w Lachowicach, remont odcinka drogi Stryszawa – Krzeszów, który
służył za objazd podczas budowy mostu w Stryszawie, remont odcinka drogi Juszczyn Bory –
Juszczyn Polany z udziałem finansowym gminy
Maków Podhalański oraz remont odcinka drogi
Zawoja Podpolice – Skawica Sucha Góra. Starosta mówił również o wykonaniu wielu innych
robót, jak m.in. czyszczenie rowów, zabezpieczanie korpusów dróg, utwardzanie poboczy. T.
Gancarz zwrócił też uwagę na kwestię dotyczącą odbiorów i późniejszej kontroli wykonanych
remontów. Starosta stwierdził, że dotychczas w
Starostwie nigdy nie skorzystano z gwarancji
udzielanej przez wykonawców, ani też nie wykonano okresowego przeglądu gwarancyjnego
dróg. Są to bardzo zdumiewające praktyki, które
oczywiście nie powinny mieć miejsca – dodał.
Przypomniał również, że jedną z pierwszych
jego decyzji było powołanie szerokiej Komisji
do odbioru zmodernizowanego odcinka drogi
Kuków – Krzeszów – Tarnawa, która przez wiele
dni gruntownie sprawdzała jakość wykonanych
prac, wskazując ponad 80 usterek do usunięcia.
Starosta zapowiedział również, że położy zdecydowany nacisk na problem egzekwowania
należytej jakości inwestycji wykonywanych dla
Powiatu.
T. Gancarz poinformował też o podpisaniu
umowy, potwierdzającej współfinansowanie
z funduszu szwajcarskiego projektu dotyczącego
instalacji kolektorów słonecznych w budynkach
mieszkańców powiatu. Starosta nadmienił, że
podawane jeszcze kilka miesięcy temu przez poprzedniego starostę informacje, jakoby środki zostały już przyznane, były zbyt daleko idące. Pierwsza promesa, która mówiła o przyznaniu środków
z funduszy szwajcarskich, wpłynęła do starostwa
końcem sierpnia br. Niezbędne okazało się również podjęcie kroków w celu wydłużenia terminu wykorzystania dotacji z funduszy krajowych
tj. z WFOŚ (400 tys. zł) i NFOŚ (8 mln zł), który
upływa z końcem bieżącego roku. Prolongata
finansowania projektu z funduszy krajowych oraz
podpisana umowa gwarantująca środki z funduszu szwajcarskiego umożliwią ogłoszenie przetargu
i wyłonienie wykonawcy, a następnie rozpoczęcie
instalacji kolektorów, która powinna rozpocząć się
w pierwszej połowie 2012 r. i zostać zakończona
w połowie 2013 r. – dodał starosta.
W dalszej części wystąpienia starosta T. Gancarz odniósł się do sytuacji finansowej Powiatu.
Przypomniał o działaniach, jakie musiał podjąć
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w celu zmodyfikowania fikcyjnego budżetu na
rok bieżący, w którym zapisano 8,5 mln zł dochodu ze sprzedaży działek, które wg wyceny
warte są ok. 830 tys. zł. Dużym obciążeniem dla
budżetu Powiatu w roku przyszłym będzie płatność kwoty 6 mln zł za wykonanie przebudowy
drogi Zubrzyca – Osielec – Łętownia, której koszt
całkowity wynosi 19,5 mln zł. W pierwszym etapie budowy na poczet płatności wykorzystano
dotacje zewnętrzne z funduszy unijnych, jak
również przekazane przez wójta Bystrej-Sidziny,
pozostawiając na rok 2013 zapłatę udziału własnego. W projekcie budżetu została ujęta potrzebna kwota, która będzie poważnym obciążeniem
dla budżetu i w znacznym stopniu ograniczy możliwości inwestycyjne Powiatu na innych drogach
– dodał starosta. T. Gancarz poinformował również o potrzebie zwrócenia uwagi na zwiększenie dochodów własnych Powiatu, szczególnie
w podległych jednostkach, które stosują bardzo
różnorodne stawki wynajmu.
W podsumowaniu starosta T. Gancarz przedstawił plany głównych działań inwestycyjnych
na najbliższy okres, tj. m.in.:
dokończenie przebudowy drogi Zubrzyca
– Osielec – Łętownia,
rozpoczęcie w pierwszej połowie 2012 r.
montażu solarów na budynkach mieszkalnych po przeprowadzeniu zimą przetargu
ogólnoeuropejskiego,
scalanie ok. 980 ha gruntów w Łętowni
(koszt zadania wynosi 6 mln zł, finansowanie pochodzi ze środków zewnętrznych)
oraz przygotowanie kolejnego etapu scalania ok. 1000 ha gruntów w Łętowni za ok.
7 mln zł, którego rozpoczęcie planowane
jest w 2013 r.,
stabilizacja osuwiska na Przysłopiu wraz
z odbudową ponad kilometra drogi (koszt
inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł przy 20%
udziale własnym Powiatu),
termomodernizacja wraz z wymianą części
okien oraz instalacji centralnego ogrzewania
w 10 budynkach użyteczności publicznej
Powiatu (sporządzono już dokumentację
techniczną za 170 tys. zł i złożono wnioski
o dofinansowanie tego projektu, którego
koszt szacowany jest na 7 mln zł, do WFOŚ
i NFOŚ).
Kończąc, starosta suski T. Gancarz podziękował Zarządowi Powiatu, wszystkim Komisjom
Rady za wsparcie i intensywną pracę oraz wyraził przekonanie, że niełatwe zadanie, jakim jest
naprawa funkcjonowania Powiatu oraz działania na rzecz jego rozwoju zostaną w tej kadencji
zrealizowane.
W dalszej części sesji Stanisław Bednarz,
naczelnik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa
i Rozwoju Starostwa, przedstawił informację na
temat przygotowania powiatu do akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych, w której m.in. wymienił firmy odpowiedzialne za
zimowe utrzymanie dróg w poszczególnych
gminach, tj.: na terenie gminy Budzów i miasta
Sucha Beskidzka – Firma Transportowo-Usługowa Andrzej Jasica, na terenie gminy Maków
Podhalański – PHU Trans-Wag Wacław Waląg, na
2

terenie gminy Stryszawa i Zembrzyce – PUPH
„DROGBUD” Kazimierz Sobaniak, na terenie miasta i gminy Jordanów – FUH „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk, na terenie gminy Bystra Sidzina
– Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jordanowie,
na terenie gminy Zawoja – PUH „TRANSDRÓG”
Kaczmarczyk. S. Bednarz poinformował również
o uruchomieniu w starostwie na okres zimowy
(od 1 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r.) całodobowego dyżuru pod numerem telefonu
514 749 065, gdzie można zgłaszać potrzebę
pilnej interwencji służb drogowych.
W trakcie obrad wysłuchano również informacji Andrzeja Nowaka – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, o działalności Inspekcji na terenie powiatu oraz informacji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej
o sytuacji przestrzegania prawa budowlanego
w powiecie, którą przedstawiał p. o. PINB Marek
Borzestowski.
Podczas sesji Rada zajęła zdecydowane
stanowisko w sprawie planów likwidacji przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie dwóch ważnych dla Powiatu
instytucji. W jednej z podjętych uchwał wystąpiono z apelem sprzeciwiającym się zamiarowi
likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Suchej
Beskidzkiej. Przyjęto również stanowisko wyrażające sprzeciw wobec decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczącej likwidacji
Zakładu Długoterminowej Opieki Medycznej
im. św. Katarzyny Sieneńskiej w Makowie Podhalańskim.
Na sesji Rada podjęła również uchwały:
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok,
w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2012,
w sprawie wystąpienia z apelem sprzeciwiającym się zamiarowi likwidacji Biblioteki
Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej zespołu prądotwórczego,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej samochodu specjalistycznego
– ambulansu,
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
w Suchej Beskidzkiej oraz na starostę suskiego i wicestarostę suskiego III Kadencji,
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na starostę suskiego III Kadencji.

Informujemy, że pełna treść uchwał Rady Powiatu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa – wejście poprzez zakładkę BIP
na stronie internetowej Powiatu lub bezpośrednio
www.spsuchabeskidzka.bip.info.pl
WK
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SPRAWOZDANIE STAROSTY O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
w okresie międzysesyjnym, tj. od 26 października do 28 listopada 2011 roku
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu
odbył 5 posiedzeń, podczas których wiele uwagi
poświęcił m. in. na przygotowanie projektu budżetu powiatu suskiego na 2012 r. 14 listopada
podjęto uchwałę zatwierdzającą projekt budżetu, który następnie został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w celu
zaopiniowania oraz do Rady Powiatu.
W trakcie posiedzeń Zarząd podjął następujące uchwały:
w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu
Powiatu Suskiego na 2011 rok (2 uchwały),
w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na
2011 rok (2 uchwały),
w sprawie zmian w układzie wykonawczym Budżetu Powiatu Suskiego na 2011 rok,
w sprawie ogłoszenia konsultacji rocznego projektu współpracy Powiatu Suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012,
w sprawie uchylenia uchwały nr 0063/III/244/08
Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 10 kwietnia
2008 r. w sprawie ustalenia czynszu za wynajem
pomieszczeń w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej,
w sprawie opinii dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Ochrona miejscowości Zembrzyce
przed ujemnym wpływem spiętrzenia wód zbiornika wodnego Świnna Poręba”,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej i placu manewrowego z Panem Ryszardem
Janikiem w celu prowadzenia kursu nauki jazdy,
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej Bibliotece Suskiej pomieszczenia
w bloku B szpitala w Suchej Beskidzkiej o powierzchni 23 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie filii biblioteki,

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 592 m2 parkingu położonego obok bloku C Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej,
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
pomieszczeń o powierzchni:
a. 15 m2 – z przeznaczeniem na Poradnię Alergologiczną – budynek C Szpitala Rejonowego
w Suchej Beskidzkiej,
b. 44,30 m2 – z przeznaczeniem dla firmy świadczącej dla ZOZ usługi z zakresu naprawy aparatury medycznej i elektronicznej – budynek C
Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej,
c. 19,56 m2 – z przeznaczeniem na Poradnię Dermatologiczną – budynek C Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej,
d. 20 m2 – z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia Szpitali Małopolski
– budynek C Szpitala Rejonowego w Suchej
Beskidzkiej,
e. 111 m2 – budynek D Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej i 17 m2 – budynek nr 2 Szpitala
w Makowie Podhalańskim z przeznaczeniem
dla firmy świadczącej usługi porządkowe dla
ZOZ w Suchej Beskidzkiej,
w sprawie ustalenia stawki za okazjonalny najem
sali konferencyjnej położonej w budynku Powiatu
Suskiego przy ul. Kościelnej 5b,
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem
pomieszczeń w budynku Powiatu Suskiego przy
ul. Kościelnej 5b dla Lokalnej Grupy Działania
„Podbabiogórze”,
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem
pomieszczeń w budynku Powiatu Suskiego przy
ul. Kościelnej 5b dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczeń w budynku Powiatu Suskiego przy ul. Kościelnej 5b dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem
pomieszczeń w budynku Powiatu Suskiego przy

ul. Kościelnej 5b dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie,
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem
pomieszczeń kuchennych w budynku Powiatu
Suskiego przy ul. Kościelnej 5b.
Uchwały Zarządu Powiatu publikowane są
na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa – wejście przez zakładkę BIP na stronie internetowej powiatu lub bezpośrednio
http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/.
Ponadto Zarząd podjął następujące ustalenia
i decyzje:
zaakceptował przedstawione przez dyrektora ZS
im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
warunki zawarcia umowy najmu sali lekcyjnej na
potrzeby prowadzenia studiów podyplomowych
przez Fundację Rozwoju Oświaty, Wychowania
i Sportu „FROWIS”,
wyraził zgodę na przekazanie w trwały zarząd na
czas nieokreślony budynku sali gimnastycznej
Zespołowi Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie
Podhalańskim,
pozytywnie zaopiniował projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sucha Beskidzka dla obszaru przeznaczonego pod budowę dwutorowej linii 110kV
Jeleśnia – Sucha wraz z przebudową odcinków
linii 15kV Sucha – Stryszawa oraz dla działki ewid.
nr 9789,
wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim (przesunięcie kwoty
w wysokości 130 tys. zł z funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia na przeprowadzenie gruntownego remontu szatni szkolnej, stosownie do
zaleceń Inspektora BHP),
wyraził zgodę na wydatkowanie kwoty ok. 2 tys. zł
ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną
na zakup sprzętu sportowego do organizacji zawodów i przekazanie tego sprzętu do Zespołu
Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
oprac. WK

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2011 r. w Suchej Beskidzkiej odbyły się obchody Święta Niepodległości. Brali w nich udział m.in.
przedstawiciele Miasta Sucha Beskidzka i Powiatu Suskiego na czele z burmistrzem Suchej Beskidzkiej Stanisławem
Lichosytem i starostą suskim Tadeuszem Gancarzem, liczne poczty sztandarowe, delegacje szkół, stowarzyszeń
i instytucji oraz mieszkańcy.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00
na cmentarzu parafialnym, gdzie złożone zostały okolicznościowe wieńce pod pomnikiem
poległych w walce o niepodległą Polskę. Następnie uczestnicy obchodów udali się do suskiego kościoła parafialnego, gdzie odprawiona
została msza św. za Ojczyznę, poprzedzona
programem słowno-muzycznym w wykonaniu
uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Suchej Beskidzkiej.
Po mszy świętej sformowano pochód, który
udał się na ul. Piłsudskiego, gdzie pod tablicą
poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
W tym szczególnym dniu przedstawiciele

Zarządu i Rady Powiatu Suskiego brali także
udział w rocznicowych uroczystościach, które
odbywały się w innych miejscowościach po-
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wiatu, m.in. w Makowie Podhalańskim, Osielcu,
Zawoi i Zembrzycach.
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Ś R O D O W I S K A

OTWARCIE STACJI MONITORINGU POWIETRZA
21 października w Suchej Beskidzkiej odbyło się otwarcie automatycznej stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanej obok Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Otwarcie stacji było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu
Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska Pawła Ciećko oraz jego Zastępcy
Ryszarda Listwana.
Podziękowania za pomoc i wsparcie w realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego
otrzymali: starosta suski Tadeusz Gancarz, bur-

mistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa
Powiatowego Paweł Dyrcz oraz dyrektor Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej Katarzyna Janik.

Zakres pomiarowy obejmował będzie badania
zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 oraz
substancji gazowych – dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, benzenu. Wyniki
pomiarów zostaną wykorzystane dla kryterium
ochrony zdrowia ludzi i będą podstawowym
narzędziem przy wdrażaniu programu ochrony
powietrza w powiecie myślenickim, wadowickim i suskim. Wyniki pomiarów prezentowane
są na stronie www.krakow.pios.gov.pl .
MM

KONFERENCJA „DIALOG SPOŁECZNY W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
7 listopada w Makowie Podhalańskim odbyła się konferencja lokalna „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Organizatorami konferencji
były: Powiat Suski, Miasto Maków Podhalański, Miasto
Sucha Beskidzka oraz Gmina Zembrzyce. Celem tej konferencji było rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle nowych aktów prawnych.
Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk
z terenu powiatu, pracujących w obszarze pomocy rodzinie i dziecku.
Wspólna inicjatywa organizacji tej konferencji miała na celu przedstawienie roli nowo powstałych Zespołów Interdyscyplinarnych, ich zadań, celów
i możliwości pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.
Nowe przepisy prawne, nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września w sprawie
procedury „Niebieska Karta”, wprowadzają duże zmiany w zakresie budowania systemu wsparcia dla osób krzywdzonych, jak również wskazują konieczność działań podejmowanych wobec sprawcy przemocy.
Praca w obszarze przeciwdziałania przemocy jest wieloaspektowa
i wymagająca zaangażowania wielu instytucji, aby można było przede
wszystkim zatrzymać przemoc i stworzyć możliwości pracy z osobami jej
doświadczającymi, dlatego też tak ważna jest współpraca pomiędzy instytucjami pomocowymi, wymiana wiedzy i doświadczeń, co warunkuje dużą

skuteczność. Nie zapominajmy, że jest to praca bardzo trudna, bowiem jest
to praca na ludzkich emocjach, wymagająca dużej wrażliwości i empatii ze
strony pomagających. Jest też bardzo obciążająca, dlatego też powinna być
suprewizowana. Istnieje zatem potrzeba budowania wspólnych rozwiązań
systemowych w zakresie udzielania kompleksowej pomocy oraz potrzeba
podnoszenia poziomu jakości udzielanej pomocy.
Ważną informacją, będącą myślą przewodnią konferencji, jest zmiana
w przepisach prawnych, która daje możliwość każdej osobie doświadczającej przemocy w rodzinie zgłoszenie swojej sprawy do Zespołu Interdyscyplinarnego w swojej gminie. Ustawodawca bowiem zobligował
samorządy do powołania takich Zespołów, które mają za zadanie diagnozę sytuacji klienta oraz określenie planu pracy osobie/rodzinie w której
występuje zjawisko przemocy.
Na terenie naszego powiatu we wszystkich gminach funkcjonują Zespoły, do których należy zgłaszać się o pomoc. W skład takich Zespołów
wchodzą przedstawiciele instytucji pomocowych kompetencyjnie przygotowani do udzielania pomocy i wsparcia w tym zakresie. Ważne jest tutaj,
że w chwili obecnej to właśnie Zespoły maja rolę decydującą w informowaniu organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w zakresie przemocy
domowej i to w ich kompetencjach leży prowadzenie i nadzór Procedury
„Niebieska Karta”, czyli że każda sprawa niosąca znamiona występowania
przemocy w rodzinie zgłoszona do jakiejkolwiek instytucji winna być przekierowana do Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie
gminy, w której zamieszkuje osoba doświadczająca przemocy.
Takie rozwiązania są innowacyjne i wprowadzają duże zmiany w zakresie pracy z ofiarami przemocy, kompetencji służb i dlatego tak ważna
jest współpraca wszystkich instytucji działających w obszarze pomocy
rodzinie i dziecku, aby stworzyć system wspierający osoby pokrzywdzone i wypracować lepsze rozwiązania w tym zakresie, ale również zacząć
pracować z osobami stosującymi przemoc.

Minister Obrony Narodowej na wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczył brązowymi medalami „Za zasługi dla obronności
kraju” Magdalenę Malczewską i Agnieszkę Targosz ze Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Medale zostały przyznane za
sumienną i rzetelną pracę zawodową, która przyczyniła się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju. Urzędniczki od 1999 r.
zajmują się organizacją i pomagają w rekrutacji osób do wojska.

JD
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ĆWICZENIA POWIATOWE
„Cichy atak” to kryptonim powiatowych ćwiczeń, zorganizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, które 3 listopada odbyły się w suskim starostwie.
Celem ćwiczeń było sprawdzenie działania
funkcjonowania organów administracji samorządowej do realizacji zadań obronnych, doskonalenie sprawności uruchamiania stałych dyżurów w organach ćwiczących oraz praktycznych
umiejętności organizacyjno–wykonawczych
w ramach głównego stanowiska kierowania,

w związku z atakiem bioterrorystycznym. Przed
przystąpieniem do ćwiczeń omówiono zadania
Sanepidu w przypadku ujawnienia przesyłek
niewiadomego pochodzenia, zasady postępowania straży pożarnej i policji w przypadku
zagrożeń biologicznych z uwzględnieniem dekontaminacji, a także zasady ewakuacji.

Praktyczna część ćwiczeń rozpoczęła się od
dostarczenia przez nieznaną osobę na dziennik
podawczy starostwa przesyłki z oznaczeniami
przypominającymi arabskie pismo. Po otwarciu
z przesyłki wysypał się biały proszek. Pracownik
sekretariatu o podejrzanej przesyłce powiadomił Starostę Suskiego oraz policję, która zabezpieczyła teren wokół budynku, uniemożliwiając
przemieszczanie się ludzi. Na miejsce wezwano
również straż pożarną, pogotowie ratunkowe
oraz sanepid. Starosta podjął decyzję o uruchomieniu Stałego Dyżuru i rozwinięciu Głównego
Stanowiska Kierowania. Podejrzana przesyłka
została zabezpieczona przez strażaków z plutonu chemicznego z Nowego Targu i przekazana
do badań. Osoby, które znajdowały się najbliżej
podejrzanej przesyłki, zostały poddane dekontaminacji czyli odkażeniu. Zabieg został przeprowadzony w namiocie rozstawionym przez
straż przed budynkiem. Petenci i urzędnicy starostwa, którzy byli na parterze, opuścili budynek
samodzielnie. Na pierwszym piętrze budynku
starostwa znajdowały się jeszcze osoby, które
nie mogły przejść obok dziennika podawczego,
w związku z zamknięciem tej strefy. Jedynym
możliwym sposobem opuszczenia budynku
była ewakuacja przy pomocy drabin przez
okno. Dane osób opuszczających budynek
były zbierane przez policję i sanepid. Zgodnie
z założeniami w przesyłce był wąglik, którego
na potrzeby ćwiczeń udawała mąka. W ocenie
uczestniczących służb i straży ćwiczenia przebiegły sprawnie i można uznać je za udane.
MM

„PODBABIOGÓRSKIE OPOWIEŚCI”
9 grudnia, w siedzibie Biblioteki Suskiej im. M. Żmigrodzkiego w Suchej
Beskidzkiej, odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników XI edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Podbabiogórskie Opowieści”. Głównym
organizatorem Konkursu była Biblioteka Suska, a współorganizatorem – Starostwo Powiatowe. W podsumowaniu konkursu udział wzięli m.in.: zastępca
burmistrza miasta Sucha Beskidzka Edward Sochacki oraz naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym
Janusz Kociołek.
W tegorocznej edycji motywem przewodnim
prac były „Zjawiska nadprzyrodzone”. Konkurs
cieszył się rekordowym powodzeniem – wzięło
w nim udział łącznie 151 osób, które nadesłały
166 prac. Były one oceniane w czterech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne, dorośli) przez Komisję
Konkursową w składzie: Marcin Leśniakiewicz
(Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego – przewodniczący
Komisji), Małgorzata Kurek (kierownik Biblioteki
Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej), Daniel Greps
(pisarz).
W poszczególnych kategoriach Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsca nie przyznano
II miejsce ex aequo – Martyna Gawlas (SP nr 1
w Suchej Beskidzkiej) i Nikola Mytyl (SP w Palczy)

III miejsce – Filip Kachnic (SP nr 1 w Suchej Beskidzkiej)
wyróżnienia – Wiktoria Dobosz (ZS-P w Baczynie) i Aleksandra Zielińska (SP nr 1 w Suchej
Beskidzkiej)
w kategorii gimnazjów:
I miejsce – Anna Pająk (Gimnazjum w Suchej
Beskidzkiej)
II miejsce ex aequo – Katarzyna Pająk (Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej) i Weronika Zielińska
(Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej)
III miejsce – Małgorzata Brózda (Gimnazjum
w Budzowie) i Paulina Nieckula (Gimnazjum w Budzowie)
wyróżnienia – Kamila Gancarz (Gimnazjum
w Stryszawie), Klaudia Skrzypek (Gimnazjum
w Stryszawie), Aleksandra Szymula (Gimnazjum w
Stryszawie) i Katarzyna Wybraniec (Gimnazjum w
Suchej Beskidzkiej)
5

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsca nie przyznano
II miejsce ex aequo – Aleksandra Jurzak (ZSO
w Suchej Beskidzkiej) i Anna Urbańczyk (ZS im.
W. Witosa w Suchej Beskidzkiej)
III miejsce ex aequo – Łukasz Kruźlak (Filia biblioteczna w Jachówce) i Angelika Siepak (ZSO
w Suchej Beskidzkiej)
w kategorii dorosłych:
I miejsce – Kazimierz Surzyn (Juszczyn)
II miejsce – Tomasz Skupień (Jordanów)
III miejsce – Stefania Małysa (Grzechynia)
wyróżnienia: Franciszek Nitecki (Jachówka)
i Józefa Szczurek (Grzechynia).
ML

B IULETYN

P ODBABIOGÓRSKI

Nr 11-12/2011 (126-127)

UROCZYSTA GALA W KARCZMIE „RZYM”
16 listopada w karczmie „Rzym” w Suchej Beskidzkiej
odbyła się uroczysta Gala, podczas której miało miejsce
wręczenie Certyfikatów Regionalnych Karczm Małopolski
oraz Certyfikatu Punktów i Centrów Informacji Turystycznej Województwa Małopolskiego. Głównymi organizatorami
Gali były: Małopolska Organizacja Turystyczna i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej wspomogło przygotowania.
Gości, którzy zjechali z całej Małopolski, przywitał starosta suski Tadeusz Gancarz. Wsród karczm, które otrzymały certyfikaty i plakietkę „Małopolska Trasa Smakoszy”, wręczane przez Leszka Zegzdę – prezesa MOT
i Elżbietę Kantor - dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki w Urzędzie
Marszałkowskim, znalazły sie dwie karczmy z naszego powiatu: gospodarz
imprezy, Karczma „Rzym” oraz „Karczma Zbójnicka” z Zawoi. W programie
artystycznym wystąpiły: kapela „Mała Ziemia Suska” i Kapela Domu Pracy
Twórczej „Artchata”, a goście mogli również obejrzeć pokaz mody Folk
Design. Wszystkich gości daniami i przysmakami z Podbabiogórza gościła kuchnia Karczmy „Rzym”.
JK

POWIATOWY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH
„O ZŁOTĄ WARZECHĘ”
12 listopada w Stryszawie odbył się XI Powiatowy
Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie,
a współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Urząd Gminy w Stryszawie i OSP Lachowice. Partnerem tegorocznej edycji konkursu było Województwo Małopolskie.

stołami, przygotowanymi przez Koła Gospodyń i stowarzyszenia z terenu
powiatu suskiego. Oceny smakowitych potraw oraz tradycyjnych nalewek
dokonywały dwie komisje konkursowe, w składach: Anna Biedrawa – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (przewodnicząca Komisji), Elżbieta
Paradowska - nauczyciel, specjalista żywienia zbiorowego z Suchej Beskidzkiej, Władysława Kulak – plastyk, regionalista, Zofia Dwornik – przedstawicielka Rady Rejonowej KGW w Bielsku-Białej i Piotr Marciniak – frma „Indalo” z Warszawy (ocena potraw) oraz Andrzej Peć – etnograf, Eduskrypt.pl,
„Bractwo Zbójników spod Babiej Góry” (przewodniczący Komisji), Jan Woźny – wicestarosta suski, Dariusz Gorycki – Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Marcin Leśniakiewicz – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, prof. Tadeusz Paleczny – kulturoznawca, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”, ks. Arkadiusz Hornik – regionalista, „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry” oraz Leszek Gołębski – znawca nalewek i win z Krakowa (ocena nalewek i win).
A oto wyniki konkursu:
kategoria – potrawy typowo regionalne: I miejsce – Zembrzyckie
Koło Gospodyń „Mioduszyna” (za pstrąga suszonego); II miejsce – KGW
„Zawojanki” (za pstrąga pieczonego w maśle topionym z plackiem ziemniaczanym); III miejsce ex aequo – KGW Stryszawa Górna (za pstrąga z masłem i koperkiem, z sałatką ziemniaczaną) oraz KGW Krzeszów (za „pstrąga
po krzeszowsku”)
kategoria – współczesne potrawy oparte na tradycjach regionalnych: I miejsce – KGW Kuków (za roladę ze szpinakiem i łososiem);
II miejsce – KGW Hucisko-Pewelka (za mintaja w kapuście); III miejsce – ex
aequo KGW Tarnawa Górna (za karpia w sosie koperkowo-cytrynowym)
oraz KGW Budzów (za dorsza w płatkach kukurydzianych)
kategoria – tradycyjne wina i nalewki: I miejsce – KGW „Lubniczanki” z Lachowic (za nalewkę „Bimberoza”); II miejsce – Suskie Stowarzyszenie Kobiet „Samopomoc” z Suchej Beskidzkiej (za „świerkówkę”); III miejsce
– Stowarzyszenie „Nasza Skawica” (za „Zbójnicką nalewkę”); wyróżnienie
– KG Białka (za „wiśniówkę”)
Ponadto specjalne wyróżnienie „Bractwa Zbójników spod Babiej Góry”
otrzymały: KGW Budzów (za nalewkę „chłopski trunek”) oraz KGW Palcza
(za nalewkę „babski uśmiech”). Za przygotowanie smakowitych potraw
i nalewek wyróżnione zostały także: KGW Stryszawa Dolna, KGW Kurów,
KGW Targoszów i KGW „Marcowianki”.

Jak co roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Na wstępie głos zabrali: dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie Renata Chudzik, wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, senator RP Andrzej Pająk i starosta suski Tadeusz Gancarz, którzy powitali licznie zebranych na sali gości,
wśród których znaleźli się m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
Arkadiusz Kucia, wicestarosta suski Jan Woźny, radni powiatowi, burmistrz
Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu, a także goście ze Słowacji – wójt Oravskiej Polhory
Peter Horvath oraz dyrektor tamtejszego ośrodka kultury Ivan Matis.
Przewodnim hasłem tegorocznej edycji konkursu były ryby i potrawy
rybne. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach, w której odbywała się impreza, została po brzegi wypełniona 17 suto zastawionymi

ML
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FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
11 listopada, w szczelnie wypełnionej przez publiczność sali rycerskiej zamku
w Suchej Beskidzkiej, odbył się koncert finałowy IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej. W koncercie udział wzięli laureaci, wyłonieni dwa dni wcześniej podczas
przesłuchań konkursowych przez jury w składzie: Krzysztof Przemyk – dyrygent, muzyk (przewodniczący jury), Andrzej Lasek – muzyk, magister sztuki,
Wojciech Pazdur – literat, poeta, dziennikarz.
Występy konkursowe oceniane były w trzech
kategoriach: dzieci (8 solistów, 3 zespoły), młodzież (5 solistów, 5 zespołów), dorośli (1 zespół).
Łącznie w Festiwalu udział wzięło ok. 120 osób.
Laureatom Festiwalu nagrody wręczali: starosta
suski Tadeusz Gancarz i burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria - dzieci:
Soliści:
I miejsce - Angelika Sobaniak (SP Zembrzyce)
II miejsce – Natalia Wypartowicz (ZSP Palcza)
III miejsce – Aleksandra Nowak (ZSP Baczyn)

wyróżnienie – Roksana Pieronkiewicz (ZSP
Palcza)
Zespoły:
I miejsce - Koło Regionalne z SP nr 2 w Suchej
Beskidzkiej
II miejsce - nie przyznano
III miejsce ex aequo – „Kolorowe Nutki” (SP
Zembrzyce) i Zespół z SP nr 2 w Stryszawie
Kategoria - młodzież:
Soliści:
I miejsce - Aleksandra Jurzak (ZSO Sucha Beskidzka)
II miejsce - Anna Wajdzik (ZS Tarnawa Dolna)

III miejsce - Gabriela Polak (Gimnazjum Budzów)
Zespoły:
I miejsce - Zespół z Gimnazjum w Budzowie
II miejsce - Zespół „Duecento” (Zembrzyce)
III miejsce - Trio M. Gaura, M. Chromy, G. Polak
(Gimnazjum Budzów)
wyróżnienie - Duet „AMA” (ZS Zembrzyce)
Kategoria - dorośli:
Zespoły:
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Zespół „Ziemia Suska” (Sucha Beskidzka)
Organizatorami Festiwalu byli: Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz Miejski Ośrodek Kultury
- Zamek w Suchej Beskidzkiej, a partnerami - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej i Województwo Małopolskie.
ML

WIECZÓR KABARETOWY „OSIELECKA SKAŁA”
27 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Osielcu odbył się Wieczór Kabaretowy „Osielecka Skała”. Głównym organizatorem imprezy był GOKSiP w Jordanowie, a współorganizatorem – Starostwo Powiatowe. Głównym sponsorem imprezy był zarząd Zakładów Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica w Sitkówce, którego częścią jest Kopalnia
Kamienia w Osielcu.
Licznie zgromadzoną publiczność bawili:
kabaret „Płolityka” z Makowa Podhalańskiego,
przedstawiający satyrę na współczesny świat

władzy, miejscowy Kabaret „Teka” z Osielca, którego występ został szczególnie gorąco przyjęty
przez publiczność, a jako gwiazda wieczoru wystąpił kabaret „Truteń” ze Skawy.
Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, sala GOKSiP w Osielcu wypełniła się po brzegi. Wśród gości znaleźli się m.in.
wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo wraz
z małżonką, Marią Pudo, przewodniczącą Rady
Miasta Jordanowa, przewodniczący Rady Gminy Jordanów Adam Kawula wraz z małżonką,
a w podwójnej roli wystąpił wicestarosta suski
Jan Woźny – nie tylko reprezentował władze Powiatu jako współorganizatora imprezy, ale także
7

sam wziął czynny udział w zabawie, wcielając
się z sukcesem w rolę konferansjera, którego
dowcipne, utrzymane w konwencji imprezy komentarze, wywoływały niejednokrotnie na sali
nie mniejsze salwy śmiechu niż występy grup
kabaretowych.
ML
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ZAWODY STRZELECKIE
16 listopada, na kulowej strzelnicy sportowej ZP Ligi Obrony Kraju w Suchej
Beskidzkiej przy ul. Makowskiej, odbyły się III Zawody Strzeleckie władz samorządowych o Puchar Starosty Suskiego i Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
W zawodach uczestniczyły zespoły trzyosobowe, które reprezentowały Urzędy Miast
i Gmin oraz Rady Miast i Gmin z terenu powiatu
suskiego. Zawodnicy oddawali 5 strzałów próbnych do 1 tarczy oraz 15 strzałów ocenianych
do 3 tarcz z karabinka TOZ-14 z otwartymi przyrządami celowniczymi z pozycji leżącej z odle-

głości 25 metrów. Ogółem w zawodach udział
wzięło 10 drużyn, sklasyfikowano 6 drużyn,
łącznie 30 zawodników.
W kategorii „Urzędy Miast i Gmin” najlepsza
okazała się drużyna Gminy Zawoja (308 pkt.),
II miejsce zajęła Gmina Bystra-Sidzina (215 pkt.),
a III miejsce – Starostwo Powiatowe (201 pkt.)

w składzie: Marzena Ćwiękała, Magdalena Malczewska, Wojciech Bańdura. Ponadto poza konkursem drużynowym wystąpili: Mariusz Gałecki
i Adam Kania (obaj reprezentujący Starostwo
Powiatowe). Najlepszy wynik indywidualnie
osiągnął Adam Kania, a najlepszy wśród kobiet
– Magdalena Malczewska.
W kategorii „Rady Miast i Gmin” wygrała drużyna Rady Powiatu Suskiego, reprezentowana przez
radnych: Artura Kruźlaka, Rafała Lubaszkę i Michała Surmiaka (291 pkt.), która wyprzedziła drużynę
Rady Gminy Bystra-Sidzina (273 pkt.). Najlepszy
wynik indywidualnie osiągnął Krzysztof Porszke
reprezentujący Radę Gminy Bystra-Sidzina.
Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane
przez Starostwo Powiatowe oraz Miasto Sucha
Beskidzka, a uczestnicy zawodów - pamiątkowe
dyplomy, przygotowane przez ZP LOK w Suchej
Beskidzkiej.
MM

WIGILIA KLUBÓW 4H
Dzieci z klubów 4H z terenu całego
powiatu zjechały w sobotę 10 grudnia
do Ośrodka Wypoczynkowego „Diablak” w Zawoi na tradycyjne spotkanie
opłatkowe. Organizatorem spotkania,
będącego również okazją do podsumowania działalności klubów, jest od
lat Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej. W tym
roku współorganizatorami spotkania
były: Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej i Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.
W spotkaniu wziął udział starosta Tadeusz
Gancarz, który wspólnie z kierowniczką Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Anną
Biedrawą wręczył nagrody i złożył podziękowania za pracę z dziećmi opiekunom klubów
4H. Nagrody otrzymali: Wanda Bucka (Zawoja),
Anna Wyka (Naprawa), Gabriela Korbel (Osielec),
Krystyna Zagajska (Wysoka), Małgorzata Wątroba (Stryszawa), Elżbieta Trzop (Jachówka), Aneta
Nosidlak (Toporzysko), Agnieszka Janiczak (Łętownia), Barbara Łuczak (Budzów), Alicja Malina
(Bieńkówka).
Wszyscy zebrani mieli okazję złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem, a kulminacyjnym
momentem, oczekiwanym niecierpliwie przez naj-

młodszych uczestników spotkania, było przybycie
św. Mikołaja, który oczywiście rozdawał prezenty.
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Dzieci z poszczególnych klubów przedstawiły krótkie programy artystyczne, a całość
ubarwił występ zespołu „Juzyna” z tradycyjnym programem kolędniczym.
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