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S U S K I E G O

Szanowni Państwo,
Tematem przewodnim obecnego numeru
„Biuletynu Podbabiogórskiego” jest działalność
Powiatu Suskiego w zakresie ochrony środowiska. Jest to dziedzina, na którą nasz samorząd
kładzie od dawna szczególny nacisk, osiągając
na tym polu bezsprzecznie znaczne sukcesy.
Najlepszym tego przykładem są niedawno zakończone, zakrojone na
bardzo szeroką skalę, projekty, którymi były: wykonanie 2349 instalacji
solarnych na budynkach mieszkalnych w powiecie suskim i na obiektach
szpitala, będące innowacyjnym przedsięwzięciem w skali całego kraju
oraz termomodernizacja dziesięciu budynków użyteczności publicznej

na terenie powiatu. Na kolejnych stronach pisma przedstawiamy bliżej
oba te projekty, a także charakteryzujemy pozostałe zadania, realizowane na bieżąco przez Wydział Środowiska Starostwa Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej. Ponadto w Biuletynie znajdą Państwo informacje, dotyczące najważniejszych wydarzeń z życia powiatu w ostatnich miesiącach,
wśród których znajdzie się m.in. relacja z bardzo udanej prezentacji
Podbabiogórza na krakowskim Rynku podczas Dnia Powiatu Suskiego,
organizowanego w ramach Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.
Zapraszam do lektury.
Tadeusz Gancarz
Starosta Suski

„Dzień Powiatu Suskiego” na krakowskim rynku
W słoneczną, letnią sobotę, 24 sierpnia 2013 r., Rynek Główny w Krakowie należał
do... powiatu suskiego. Wówczas to, w ramach 37. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, odbywał się „Dzień Powiatu Suskiego – Podbabiogórza”. O tym, jak
udana była to impreza, zaświadczyć mogą choćby słowa, jakie na jej zakończenie
wypowiedział ze sceny pod krakowską wieżą ratuszową Józef Spiszak, dyrektor
Biura Targów: „Tak pięknego dnia na Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej,
jak ten dzisiejszy, który nam zafundował powiat suski i osobiście pan starosta Tadeusz Gancarz, to tu jeszcze nie było”.

W trakcie wielogodzinnej imprezy, przed nieustannie bardzo licznie zgromadzoną publicznością, zaprezentowały się nasze zespoły regionalne i kapele. Na stoiskach rękodzieło prezentowali twórcy ludowi, o regionalne jadło zadbało
Koło Gospodyń z Białki i „Bractwo Zbójników
spod Babiej Góry”. Na stoiskach informacyjnych,
obsługiwanych przez pracowników Starostwa
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej i Babiogórskiego Parku Narodowego, można było zaopatrzyć się w promocyjne wydawnictwa o naszym
regionie. BgPN przygotował także, oprócz materiałów promocyjnych, ciekawe gry i zabawy dla
dzieci starszych i młodszych.
Cała sobotnia prezentacja rozpoczęła się
o godzinie 11.00 barwnym korowodem wokół
Rynku Głównego. W korowodzie uczestniczyło
ponad 200 osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli,
wszyscy w regionalnych strojach. Głośny korowód z muzyką, śpiewem i tańcem był z wielkim
zainteresowaniem i zaciekawieniem obserwowany przez rzesze turystów i mieszkańców grodu Kraka. Raz za razem z korowodu wyskakiwali
zbójnicy, którzy porywali niczego nie spodziewających się widzów, kobiety z przyrestauracyjnych ogródków. Uprowadzony został też (na
krótką chwilę) wózek z obwarzankami, stojąca
pod Kościołem Mariackim śmierć musiała złożyć
pokłon babiogórskiemu harnasiowi.
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Wizyta Wojewody Małopolskiego w Powiecie Suskim
8 sierpnia 2013 r. z wizytą w powiecie suskim przebywał wojewoda małopolski
Jerzy Miller. Tematem spotkania była współpraca województwa z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz służbami administracji zespolonej, a także problemy na jakie natrafiają te instytucje w realizacji zadań statutowych.
W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie i przewodniczący rad miast i gmin powiatu suskiego, szefowie służb, inspekcji i straży,
radni powiatowi oraz pracownicy starostwa powiatowego. Gospodarzem spotkania był starosta
suski Tadeusz Gancarz.
Na początku spotkania wojewoda wymienił obszary działalności powiatu suskiego, które
w ocenie urzędu wojewódzkiego stawiają powiat
suski w czołówce powiatów Małopolski. Wśród
nich znalazły się min. modernizacja ewidencji gruntów i budynków, wydawanie orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zdaniem J. Millera powiat angażuje środki własne, a także dobrze wykorzystuje środki zewnętrzne do przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
której wykonanie jest konieczne, aby zgodnie
z obowiązkiem ustawowym przejść z map papierowych na cyfrowe. Jak podkreślił wojewoda,
jesteśmy w tej dziedzinie liderami.
W trakcie dyskusji kilkukrotnie pojawiał się
temat współpracy samorządów z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wojewoda przedstawił zebranym założenia programu
rządowego „Górna Wisła”, który ma za zadanie
przeciwdziałać nadzwyczajnym zagrożeniom, takim jak powodzie czy susze. Program będzie zapewniał finansowanie przedsięwzięć związanych
z inwestycjami na ciekach wodnych w latach
2012–2030. Starosta T. Gancarz pytał wojewodę o
środki na usuwanie szkód pozimowych, które zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez komisję

wojewódzką. Odpowiadając wojewoda podkreślił, że na szkody tego rodzaju (pozimowe) nie
będą już wydatkowane środki w ramach promes.
Poruszono także problem finansowania zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie tych zadań jest niepełne,
nie pokrywa faktycznych kosztów wykonywania
zadań. W samym tylko 2013 roku powiat suski
dopłaca do realizacji tych zadań ponad 2 mln zł.
Wojewoda odpowiadając na pytanie, czy zwiększy środki na zadania zlecone, odpowiedział, że
nie widzi takiej możliwości, ponieważ nie posiada
większych środków na ten cel.
J. Miller zwracał też uwagę na problem dotyczący samowystarczalności żywnościowej
Małopolski i zaprosił przedstawicieli władz do
dyskusji na temat leżącej odłogiem i zarastającej
chwastami ziemi, również w powiecie suskim.
Na zakończenie spotkania wojewoda potwierdził
rozpoczęcie przebudowy drogi S7 (zakopianki) na
odcinku od Lubnia do Skomielnej Białej z wykonaniem tunelu.

Rada
XXXI sesja Rady Powiatu Suskiego odbyła się 5 września 2013 r.
Podjęto nastepujące uchwały:
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2013 rok,
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Suskiego,
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu
powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej
działającej na terenie powiatu suskiego,
w sprawie przyznania Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji
budżetowej,
w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia
23 października 2012 r. i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana A. K.

Zarząd

W okresie od 17 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Zarząd Powiatu odbył 9 posiedzeń podejmując 35 uchwał.
Treść uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu publikowana jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa – wejście przez zakładkę BIP na stronie internetowej powiatu www.powiatsuski.pl
lub bezpośrednio pod adresem:
http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Maksymilian Głowacz
Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego

13 września 2013 r. starosta suski
Tadeusz Gancarz powołał mgr inż.
W sobotę, 14 września 2013 r., w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podha- Maksymiliana Głowacza na stanowilańskim, jak co roku, odbyło się Spotkanie z Rodzinami, w którym udział wzięli sko Powiatowego Inspektora Nadzoru
mieszkańcy ośrodka oraz ich najbliżsi.
Budowlanego w Suchej Beskidzkiej.

Spotkanie z Rodzinami w DPS w Makowie Podhalańskim

Tradycyjnie, zaproszonych gości powitała dyrektor DPS Agata Kopacz, po czym głos zabrała
Anna Florczak-Malinowska – prezes założonego w
tym roku Stowarzyszenia „Przystań”, wspierającego
finansowo i rzeczowo mieszkańców placówki.
Jako pierwszy wystąpił zespół „Krokus”, działający na terenie DPS-u, następnie uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z Piekar koło
Krakowa oraz uczniowie Szkoły Gimnazjalnej ze

Skawicy. Impreza była dobrą okazją do tego, by
zapoznać się z twórczością artystyczną mieszkańców DPS-u, odbył się również kiermasz prac wykonanych w ramach terapii zajęciowej. W trakcie
spotkania można było skosztować potraw z grilla
oraz swojskiego jadła.
Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą –
Mieszkańców, Gości i Personelu.
Mieszkańcy, Dyrekcja, Personel oraz Zarząd
Stowarzyszenia „Przystań” pragną serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym
mogło odbyć się tegoroczne Spotkanie z Rodzinami.
Lista Sponsorów: „Fabios” Fabryka Osłonek
Białkowych, Białka; Firma „Marek”, Skawica; Apteka „Pod Kasztanami”, Maków Podhalański; Firma
„Marand”, Zawoja; Ciastkarnia – Piekarnia „Urbańscy”, Grzechynia; Zakład Przemysłu Cukierniczego „Skawa”, Wadowice; F.P.H.U. „Głuc”, Maków
Podhalański.

Starosta dokonał wyboru spośród trzech kandydatów
wyłonionych
w drodze konkursu, przeprowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
w Krakowie.
Rozpoczynający pracę Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
posiada pełne uprawnienia do zajmowania tego
stanowiska oraz wykazał się odpowiednim doświadczeniem. Powołanie PINB w Suchej Beskidzkiej kończy temat ewentualnego przekształcenia
suskiego inspektoratu w filię podległą sąsiedniemu powiatowi, co proponował Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie.
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Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
W sobotę, 14 września 2013 r., na stadionie MKS „Babia Góra” Sucha Beskidzka,
odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych
Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Głównymi organizatorami imprezy były: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej
Beskidzkiej, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
W zawodach udział wzięły 24 drużyny (łącznie – 240 osób), rywalizujące w następujących
grupach: drużyny OSP (mężczyźni) – 9 drużyn,
drużyny OSP (Kobiece Drużyny Pożarnicze) –
3 drużyny, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
(chłopcy) – 9 drużyn, Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze (dziewczęta) – 3 drużyny.
Wszystkie drużyny były punktowane
w dwóch etapach: sztafecie i ćwiczeniu bojowym. Na ostateczny wynik, osiągnięty przez
sztafety, składała się suma punktów, uzyskanych
w obu etapach.

Zawody przeprowadzono wg regulaminów: Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 r. oraz Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP z 2011 r. W skład komisji
sędziowskiej, na czele której stał asp. sztab.
Andrzej Gwiazdonik, wchodzili członkowie Powiatowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich, działającego przy Zarządzie Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej.
Wyniki zawodów
(podajemy punktację ogólną):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drużyny OSP – mężczyźni:
OSP Kuków
OSP Sidzina
OSP Bystra
OSP Osielec
OSP Maków P.
OSP Zawoja Centrum
OSP Baczyn
OSP Marcówka
OSP Sucha B. Błądzonka

Drużyny OSP – kobiety:
1. OSP Białka

106,18 pkt.
112,80 pkt.
116,55 pkt.
124,78 pkt.
126,85 pkt.
127,06 pkt.
127,65 pkt.
132,73 pkt.
133,96 pkt.
151,65 pkt.

2. OSP Juszczyn Centrum
3. OSP Lachowice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

156,75 pkt.
246,50 pkt.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy:
MDP Lachowice II
1008 pkt.
MDP Osielec Górny
1003 pkt.
MDP Jordanów
1001 pkt.
MDP Kuków
995 pkt.
MDP Łętownia
987 pkt.
MDP Bieńkówka
953 pkt.
MDP Lachowice I
950 pkt.
MDP Budzów
942 pkt.
MDP Zachełmna
863 pkt.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęta:
1. OSP Bieńkówka
967 pkt.
2. OSP Bystra
955 pkt.
3. OSP Budzów
857 pkt.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary
i medale, które wręczali: starosta suski Tadeusz
Gancarz, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Harańczyk oraz
Antoni Kania, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Krakowie.

Strażacy z Südwestpfalz z Powiecie Suskim
W dniach 13-16.09.2013 r. przebywała z wizytą w powiecie suskim delegacja strażaków z partnerskiego niemieckiego powiatu Südwestpfalz. Na jej czele stał Stiven Schütz, komendant Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej, ponadto w skład
delegacji wchodzili: Bernd Hunsicker i Holger Keller – zastępcy komendanta POSP,
Mario Kuhn, zastępca komendanta Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Carmen Scherfsky, opiekunka MDP.
Obecna wizyta jest kolejnym efektem współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem suskim i
niemieckim powiatem Südwestpfalz. Obowiązki
gospodarza pełnił komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej st.
bryg. Piotr Harańczyk, który wraz ze swym zastępcą, st. kpt. Krzysztofem Okrzesikiem oraz dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, st. kpt. Mariuszem Leśniakiewiczem towarzyszył gościom
z Niemiec w trakcie ich wizyty. Podczas pobytu
w powiecie suskim delegacja niemiecka miała
okazję zapoznać się z organizacją pożarnictwa
w Polsce i poznać zasady jego funkcjonowania.
Jednym z głównych punktów programu było
zwiedzanie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, podczas
którego niemieccy strażacy obejrzeli centrum
dowodzenia, pomieszczenia służbowe i sale ćwiczeniowe oraz samochody i sprzęt, wykorzystywane w codziennej pracy przez suską PSP.

Z kolei w Stryszawie niemieccy goście
spotkali się ze strażakami tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z komendantem
Marianem Łaciakiem, który zaprezentował im
zasady pracy strażackich ochotników oraz wyposażenie remizy. Delegacja odwiedziła także
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, gdzie przyjął ich naczelnik wydziału
Adam Kania, a także obejrzała Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP i MDP
na suskim stadionie.
W programie pobytu delegacji w powiecie
suskim nie zabrakło również oczywiście oficjalnej wizyty w Starostwie Powiatowym, podczas
której niemieckich strażaków przyjął starosta
suski Tadeusz Gancarz, pełniący jednocześnie
funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W trakcie spotkania rozmawiano zarówno

o sprawach związanych z funkcjonowaniem
Starostwa jako urzędu, jak również o strukturze
powiatowej OSP.
Ze strony powiatu suskiego w organizację
wizyty zaangażowany był Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu.
Na zakończenie pobytu na Podbabiogórzu
Stiven Schütz zaprosił strażaków z powiatu suskiego do złożenia rewizyty w powiecie Südwestpfalz.
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DZIAŁALNOŚĆ POWIATU SUSKIEGO
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Jednym z ważniejszych obszarów działalności samorządu powiatowego jest
realizacja zadań w zakresie ochrony
środowiska. Wydział Środowiska realizuje zadania należące do kompetencji
powiatu, jak i zadania zlecone przez
administrację rządową.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podstawowe zadania powiatu:
w zakresie gospodarki wodnej:
wydawanie pozwoleń wodno-prawnych,
stwierdzenie ich wygaśnięcia, cofnięcia, ograniczenia,
ustalanie linii brzegowej dla wód śródlądowych płynących,
ustanawianie strefy ochronnej, obejmującej
teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
zatwierdzanie statutu spółek wodnych,
nadzór i kontrola nad działalnością spółek
wodnych,
orzekanie o nieważności uchwał organów
spółki wodnej sprzecznych z prawem lub statutem,
orzekanie o przejściu wód i gruntów pokrytych
wodami powierzchniowymi w trwały zarząd;

w zakresie rybactwa śródlądowego:
1. wydawanie kart wędkarskich,
2. rejestracja sprzętu pływającego służącego do
połowu ryb;
1.

2.

3.
4.
5.
6.

w zakresie gospodarki leśnej:
sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zadanie
powierzone w drodze porozumień Nadleśnictwom Sucha i Myślenice oraz Babiogórskiemu
Parkowi Narodowemu,
wydawanie decyzji w sprawie przyznania
środków z budżetu państwa na finansowanie
kosztów odnowienia drzewostanu, w którym
wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
przyznawanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
uznawanie lasu za ochronny,
zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów,
wypłata, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;

w zakresie prawa łowieckiego:
1. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę
chartów rasowych lub ich mieszańców,
2. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich
na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
w zakresie postępowania z odpadami:
1. wydawanie zezwoleń w zakresie przetwarzania odpadów oraz na zbieranie, transport odpadów,
2. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Wydział Środowiska
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
I piętro, pokoje: 109, 110, 111; parter, pokój 25/1
tel. 33 875 79 35, 875 79 36, 875 79 37, 875 79 38, e-mail: wos@powiatsuski.pl
adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
3. prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania;

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska:
udostępnianie informacji o środowisku i jego
stanie znajdujących się w posiadaniu Wydziału,
przyjmowanie zgłoszeń instalacji, dla której
emisja nie wymaga pozwolenia,
wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji oraz
jego cofnięcie lub ograniczenie,
wydawanie z urzędu decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia na
podstawie pomiarów przekroczenia norm,
nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku sporządzania przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wydziału,
występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego, posiłkowego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska;

w zakresie ochrony przyrody:
1. wydawanie zezwoleń na ścięcie drzew na terenach będących własnością gminy,
2. wyrażanie zgody na wycinkę drzew na terenie
będącym własnością Skarbu Państwa,
3. naliczanie kary administracyjnej za usuwanie bez zezwolenia, niewłaściwą pielęgnację
drzew i krzewów na terenach będących własnością gminy,
4. wydawanie zezwoleń na ścięcie drzew zagrażających ruchowi kolejowemu;
w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1. wydawanie (cofanie, wygaszanie) koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin pospolitych,
2. zatwierdzanie projektu robót geologicznych,
których wykonanie nie wymaga koncesji,
3. przyjmowanie zgłoszeń wykonania robót geologicznych;
w zakresie ustawy o inspekcji ochrony środowiska:
1. w przypadku bezpośredniego zagrożenia śro-

dowiska wydawanie organowi inspekcji ochrony środowiska polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia;
inne:
1. wydanie opinii o planowanym efekcie ekologicznym dla WFOŚ.
Ponadto Wydział Środowiska:
1. opracował i pozyskał 27.409.202 zł na realizację „Programu zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości
powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000,
Powiatu suskiego”, w ramach którego wykonana została instalacja solarna, służąca do
przygotowania ciepłej wody użytkowej, przeznaczona dla Szpitala Rejonowego w Suchej
Beskidzkiej oraz 2349 instalacji dla budynków
mieszkalnych (szczegóły na str. 5-7 „BP”);
2. zrealizował projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Powiatu suskiego przez termomodernizacje 10 obiektów
użyteczności publicznej” (szczegóły na str.
8-13 „BP”),
3. pozyskał 973.024 zł (czyli 90% kwoty inwestycji, wynoszącej 1.082.126 zł) na „Modernizacje
instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródła energii
(kolektory słoneczne) na budynkach powiatowych”,
4. prowadzi działania związane z dofinansowaniem kosztów unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych; od 2004 r. zutylizowano 3621,5 t azbestu realizując 1581 wniosków
mieszkańców, wysokość dofinansowania wyniosła 899 345 zł.; od 2009 r. dofinansowanie
wypłacane jest w ramach porozumień zawartych z gminami, w wyniku których Gminy
przekazują 30% kosztów (Sucha Beskidzka –
50%), Powiat pokrywa 40% kosztów,
5. prowadzi coroczne konkursy w ramach edukacji ekologicznej – przeprowadzono 14 edycji
konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie rolnym” oraz
9 konkursów plastycznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych
6. prowadzi zbiórkę:
zużytych baterii (od 2006 r. z pojemników
w urzędach gmin/starostwie oraz w szkołach zebrano 6.265 kg),
przeterminowanych leków (od 2006 r. z pojemników ustawionych w 3 aptekach zebrano 2.239 kg).
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Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii
i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego
I. Cele
1. Wykonanie 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych
2. Wykonanie instalacji solarnej dla szpitala
3. Przeprowadzenie działań promocyjnych
– szkolenia, spotkania z mieszkańcami, udział
w konferencjach o zasięgu regionalnym i krajowym, wykonanie strony internetowej
4. Redukcja emisji zanieczyszczeń w tym CO2
o 3359 ton/rok
5. Zwiększenie pozyskania energii z źródeł odnawialnych
Okres realizacji:
przygotowanie dokumentacji 2007-2009,
– uzyskanie dotacji 2009–2011,
wykonanie instalacji lipiec 2012–sierpień
2013 r.
II. Historia projektu
a) sierpień 2007 – rozpoczęcie przyjmowania ankiet
b) sierpień–grudzień 2009 – podpisanie umów
z mieszkańcami
c) styczeń–maj 2010 – wykonanie dokumentacji
projektowej
d) maj 2010 – podpisanie umowy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie
e) kwiecień 2010 – złożenie wniosku do Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy
f ) listopad 2011 – podpisanie umowy z Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy
g) lipiec 2012–wrzesień 2013 – wykonanie instalacji
III. Łączna wartość projektu
32,5 mln zł /11,5 mln CHF*
pozyskana dotacja w przypadku budynków:
mieszkalnych 85% kosztów, szpitala 100% kosztów.

V. Charakterystyka instalacji
Montowane kolektory słoneczne zostały przebadane przez laboratorium posiadające certyfikacje na zgodność z normą EN 12975-1 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy, Kolektory
słoneczne oraz znak jakości SOLAR KEYMARK
który gwarantuje że jakość dostarczanych kolektorów słonecznych będzie zachowana przez cały
okres produkcji.

Więcej informacji: www.solary.powiatsuski.pl
Wykonawca robót:
SOLVER Sp. z.o.o, Tarnowskie Góry

* (przy 1 CHF = 2.822 zł)

IV. Promocja
W ramach działań utworzono stronę internetową: www.solary.powiatsuski.pl (liczba wejść
178 000), wykonane są 23 tablice 2 x 1,5 m informujące o projekcie, informacja o Darczyńcach
znajduje się na każdej z 2350 instalacji. Prowadzone były spotkania z Mieszkańcami, w których dotychczas wzięło udział około 1680 mieszkańców.

VI. Okresy i warunki gwarancji:
kolektory słoneczne – 10 lat (w tym brak kondensacji pary wodnej), podgrzewacze – 7 lat, pozostałe urządzenia – 5 lat.
Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne przed
upływem 5, 7 i 10 lat
Wykonawca gwarantuje że nie dojdzie do
utraty gwarancji z tytułu braku rozbioru wody
w okresie silnego nasłonecznienia, mrozów,
w przypadku zaniku prądu.

Kolektory słoneczne
sprawność: 86%
Współczynnik absorpcji: 95,3%
Współczynnik emisji: 4,7%
Absorber miedziany, szkło antyrefleksyjne
Absorber pokryty warstwą selektywną
– ETA PLUS
Powierzchnia absorpcji 2,44 m2
Moc kolektora: 2039 W
Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej: izolacja 50 mm, poj. 300 l, 400 l, 500 l, wyposażone
w anody tytanowe. Sterownik posiadający m.in.
wyłącznik urlopowy, licznik pozyskanej energii
słonecznej, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przeciw zamrożeniu, funkcja –
konwekcja ciepła, funkcja chłodzenia, wyświetlacz
informujący o pracy układu.
Grupa
pompowa
wyposażona w pompę
o płynnej regulacji prędkości i niskim poborze
prądu w klasie energetycznej A.

Projektanci:
SOLARPOL Sułkowice – budynki mieszkalne,
SOLARSYSTEM s.c. – instalacja dla szpitala
Koordynator projektu: Paweł Dyrcz
Przygotowanie i prowadzenie projektu:
Wydział Środowiska przy współpracy
z Wydziałem Finansowym
i Wydziałem Inwestycji
Rada Budowy:
Jan Woźny, Paweł Dyrcz, Marek Mrugacz,
Stanisław Bednarz, Maria Karcz,
Paweł Hajdyła, Bogdan Krawczyk
Inspektorzy Nadzoru:
Bogdan Krawczyk, Władysław Wnukowski,
Stanisław Golec, Jerzy Kotajny
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Statystyka
Pozycja

Jednostka

Ilość

liczba mieszkańców powiatu

osoba

83 961

liczba osób korzystających z instalacji solarnych

osoba

11 534

ilość zestawów

szt.

2 349

ilość kolektorów

szt.

6 179

powierzchnia łączna kolektorów

m

15 076

max. łączna moc zainstalowanych kolektorów

MW

12,59

zestaw 2 kolektorów

szt.

1 121

zestaw 3 kolektorów

szt.

1 021

zestaw 4 kolektorów

szt.

169

zestaw 5 kolektorów

szt.

30

zestaw 6 kolektorów

szt.

8

pojemność łączna zbiorników

litry

725 900

orurowanie

m

119 546

ochrona przed ptakami

m2

2 872

przewody elektryczne

m

57 092

długość sieci: gazowej

km

70

nośnik energii: węgiel\drewno\olej\gaz\prąd

%

86\6\4\2\2

2

redukcja CO2
średnia cena zestawu solarnego
ilość zatrudnionych przy realizacji projektu

ton/rok

3 513

zł

12 000

osoba

80–120

Darczyńcy
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
13,5 mln PLN
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
13,5 mln PLN
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 393 tys. PLN

Mieszkańcy Powiatu suskiego
5,1 mln PLN

Nr
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Instalacja solarna dla szpitala

Zakres robót m.in.:
123 kolektory o powierzchni 300,12 m2 i mocy 250,79 kW
trzy zbiorniki buforowe: 12 000 l
zbiornik podgrzewu wstępnego 1500 l
wymiana starych rur na preizolowane: około 491 m
Oczekiwane rezultaty
ograniczenie emisji CO2 – 69 ton/rok
pokrycie zapotrzebowania na cwu w skali roku około 30%
Zapotrzebowanie szpitala na ciepłą wodę użytkową:
1100 m3/miesiąc
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Termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej
w ramach systemu zielonych inwestycji GIS Green Investment Scheme

I. Prace obejmowały gruntowną termomodernizację polegającą na:
a) dociepleniu ścian i stropów,
b) wymianie stolarki okiennej, która dotychczas nie była wymieniona,
c) wymianie grzejników z termostatami,
d) w budynku internatu Ośrodka Specjalnego wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy oraz założenie systemu solarnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zakres robót wynika z opracowanych dla każdego obiektu
Audytów energetycznych.
II.	Zestawienie łączne wykonanych robót
Nazwa roboty

wielkość

Docieplenie ścian

13 417 m2

Docieplenie stropów

8 369 m2

Wymiana stolarki okiennej

159 szt.

Wymiana stolarki drzwiowej

19 szt.

Wymiana grzejników

1032 szt.

Założenie termostatów

1162 szt.

Wymiana instalacji CO

10 425 m

Wymiana kotła CO na kocioł gazowy

80 kW

Montaż instalacji solarnej

14 m

2

III. Cel projektu
zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych wynikających z audytów
energetycznych
obniżenie kosztów przeznaczonych na ogrzewanie budynków
o min. 30%
Redukcja emisji CO2 – 777 ton/rok

IV. Historia projektu
a) przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie
zadania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW)
– czerwiec 2011
b) podpisanie umowy dotacji / pożyczki z NFOŚiGW – maj 2012 r.
c) przetarg i wyłonienie wykonawców – lipiec-sierpień 2012 r.
d) podpisanie umowy dotacji / pożyczki z WFOŚiGW
– kwiecień 2013 r.
e) wykonanie robót sierpień 2012 – maj 2013
f ) rozliczenie projektu z funduszami wrzesień 2013 r.
V.	Koszty inwestycji i ich finansowanie
a) wartość kosztorysowa – 6 251 041,82 zł
b) wartość przetargowa – 5 266 348,15 zł
c) dotacja NFOŚiGW – 2 601 869 zł – przy uwzględnieniu dotacji
uzupełniającej
d) pożyczka NFOŚiGW – 87 701 zł – przy uwzględnieniu dotacji
uzupełniającej
e) dotacja WFOŚiGW – 41 800 zł
f ) pożyczka WFOŚiGW – 2 417 984 zł – pożyczka z możliwością
umorzenia około 20%
g) budżet powiatu – 116 994 zł
Przygotowanie i prowadzenie projektu: Wydział Środowiska
Koordynator ze strony Powiatu: Paweł Dyrcz
Inspektor Nadzoru: Krzysztof Szczęch
Rada Budowy:
Jan Woźny, Paweł Dyrcz, Stanisław Bednarz, Maria Karcz,
Inspektor Nadzoru, Wykonawcy
Wykonawcy:
Firma Budowlana Robert Lichosyt Sucha Beskidzka,
Firma Instalacyjna Jerzy Steczek Stryszawa
Projektanci:
Solarsystem sc. Myślenice
Okres gwarancji na roboty: 5 lat

Więcej informacji na temat projektu i zdjęć: www.powiatsuski.pl

Nr

Powiatowy Urząd Pracy
Sucha Beskidzka
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Wartość robót: 175 111 zł

Planowane oszczędności: 35 104 zł/rok

Wartość robót: 552 430 zł

Planowane oszczędności: 52 344 zł/rok

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (697 m2)
wraz z remontem elewacji,
ocieplenie stropodachu (244 m2)
z wymianą pokrycia,
wymiana stolarki drzwiowej (1 szt.).

Zespół Szkół im. W. Witosa
Sucha Beskidzka

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (1411 m2)
wraz z remontem elewacji,
ocieplenie stropodachu (1313 m2)
z wymianą pokrycia dachowego,
wymiana instalacji CO (1306 m,
111 szt. grzejników, 143 szt. zaworów
termostatycznych, 115 szt. zaworów).
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Starostwo Powiatowe
Sucha Beskidzka
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Wartość robót: 1 040 412 zł

Planowane oszczędności: 73 769 zł/rok

Wartość robót: 840 292 zł

Planowane oszczędności: 63 330 zł/rok

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (3267 m2)
wraz z remontem elewacji,
ocieplenie stropodachu (1525 m2)
z wymianą pokrycia,
częściowa wymiana stolarki drzwiowej
(7 szt., 24 m2),
częściowa wymiana stolarki okiennej
(36 szt., 65 m2),
wymiana instalacji CO (1462 m,
140 szt. grzejników, 181 szt. zaworów
termostatycznych, 102 szt. zaworów).

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Sucha Beskidzka

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (2092 m2)
z remontem elewacji,
ocieplenie stropodachu (1603 m2)
z wymianą pokrycia dachowego,
wymiana stolarki drzwiowej (1 szt., 6 m2),
wymiana stolarki okiennej (2 szt., 12 m2),
wymiana instalacji CO (1375 mb,
154 szt. grzejników, 154 szt. zaworów
termostatycznych, 88 szt. zaworów).

Nr

Zespół Szkół im. W. Goetla
Sucha Beskidzka
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Wartość robót: 619 732 zł

Planowane oszczędności: 48 552 zł/rok

Wartość robót: 127 842 zł

Planowane oszczędności: 19 817 zł/rok

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (1682 m2)
wraz z remontem elewacji,
ocieplenie stropodachu (932 m2)
z wymianą pokrycia dachowego,
wymiana stolarki drzwiowej (1 szt., 5 m2),
wymiana instalacji CO (1118 mb,
155 szt. grzejników, 155 szt. zaworów
termostatycznych, 83 szt. zaworów).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Maków Podhalański

Zakres robót:
wymiana kotła węglowego
na kocioł gazowy kondensacyjny,
założenie systemu solarnego
do przygotowania ciepłej wody
użytkowej (6 szt. kolektorów, 14 m2),
wymiana instalacji co (331 mb,
3 szt. grzejników, 39 szt. zaworów
termostatycznych, 38 szt. zaworów).
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Zespół Szkół im. św. J. Kantego
Maków Podhalański
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Wartość robót: 385 719 zł

Planowane oszczędności: 22 797 zł/rok

Wartość robót: 337 743 zł zł

Planowane oszczędności: 46 762 zł/rok

Zakres robót:
częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych
(722 m2) wraz z wymianą elewacji,
ocieplenie stropu wraz z wymianą
pokrycia dachowego (354 m2),
wymiana instalacji co (1666 mb,
167 szt. grzejników, 167 szt. zaworów
termostatycznych, 143 szt. zaworów).

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja
Jordanów

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (706 m2)
wraz z remontem elewacji,
ocieplenie stropodachu (623 m2)
z wymianą pokrycia dachowego,
wymiana stolarki okiennej (66 szt., 91 m2),
wymiana instalacji CO (625 mb,
53 szt. grzejników, 67 szt. zaworów
termostatycznych, 57 szt. zaworów).

Nr

Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego
Jordanów

Wartość robót: 811 085 zł
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Planowane oszczędności: 41 740 zł/rok

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (1767 m2) wraz z remontem elewacji,
ocieplenie stropów (1249 m2) z wymianą pokrycia dachowego,
wymiana stolarki drzwiowej (3 szt., 9 m2),
wymiana stolarki okiennej (36 szt., 166 m2),
wymiana instalacji CO (1433 mb, 145 szt. grzejników,
145 szt. zaworów termostatycznych, 124 szt. zaworów)
z dołożeniem grzejników na sali gimnastycznej.

Dom Pomocy Społecznej
Łętownia

Wartość robót: 375 978 zł

Zakres robót:
ocieplenie ścian zewnętrznych (1072 m2),
ocieplenie stropodachu (526 m2) z wymianą pokrycia dachowego,
częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej – 18 m2,
wymiana instalacji co (1109 mb, 104 szt. grzejników,
111 szt. zaworów termostatycznych, 104 szt. zaworów).

Planowane oszczędności: 36 303 zł/rok
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Redyk Karpacki zakończony
14 września 2013 r., w czeskim Rožnově pod Radhoštěm, zakończył się Redyk Karpacki 2013 – Historyczna wędrówka pasterska przez Karpaty na obszarze pięciu
państw: Rumunii, Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech. Wcześniej, 13 sierpnia, redyk
gościł na terenie powiatu suskiego, w Zawoi.

Na teren powiatu suskiego redyk wkroczył
z Orawy, przez przełęcz Krowiarki, a następnie przeszedł podnóżami Babiej Góry do Zawoi Czatoży,
gdzie pasterzy, na czele z bacą Piotrem Kohutem
z Istebnej, pomysłodawcą całego przedsięwzięcia,
powitali: starosta Tadeusz Gancarz i wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak oraz… góralska muzyka
w wykonaniu zespołu regionalnego „Juzyna”.

W ten sposób zrealizowana została zasadnicza
część Międzynarodowego projektu kulturowego
„Redyk Karpacki – Transhumance 2013”, którego
jednym z członków Komitetu Honorowego jest
starosta suski, Tadeusz Gancarz. Projekt ten miał na
celu upamiętnienie wędrówek pasterzy wołoskich
sprzed kilku wieków, dzięki którym niedostępne
wcześniej i bezludne górskie obszary Karpat zostały
zasiedlone i powstała oryginalna, jedyna w swoim
rodzaju, górska kultura pasterska, łącząca społeczności zamieszkujące Karpaty, niezależnie od ich
narodowości czy wyznania.

Uroczystości rocznicowe w Wysokiej
1 września 2013 r. w Wysokiej odbyły się Powiatowe Uroczystości Rocznicowe, upamiętniające wybuch II wojny światowej, organizowane – jak co roku – przez Urząd
Gminy Jordanów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
przy współudziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
Tym razem organizatorom wyjątkowo nie
sprzyjała pogoda. Padał ulewny deszcz, w związku
z czym zmianie musiał ulec program obchodów.
Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św., odprawiona w kościele parafialnym w Wysokiej, a następnie, także w kościele, chor. Jarosław Kucz odczytał apel poległych. Następnie okolicznościowe
przemówienie wygłosił wójt gminy Jordanów Stanisław Pudo. Głos zabrała również córka jednego
z żołnierzy, obrońców Wysokiej, Joanna Wielgat.
Po zakończeniu tej części obchodów, która odbywała się w kościele, zebrani przeszli na cmentarz wojskowy w Wysokiej, gdzie delegacje: władz
powiatowych i gminnych, kombatantów, wojska
polskiego, policji, straży, szkół i innych instytucji
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterskich obrońców wsi. W imieniu

Zarządu i Rady Powiatu Suskiego wieniec złożyli:
przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Kucia,
członek Zarządu Powiatu Barbara Gruca oraz radny Piotr Firek. W uroczystości udział wzięli także:
burmistrz miasta Jordanowa Zbigniew Kolecki,
wójt gminy Spytkowice Franciszek Sidełko, radni
powiatowi i gminni, harcerze Hufca im. A. Kamińskiego w Jordanowie, Beskidzkie Stowarzyszenie
„Maczkowców” z Bielska Białej, orkiestra OSP w Łętowni, grupa ze Stowarzyszenia Motocyklistów
„Patria” z Rzeszowa, a także mieszkańcy Wysokiej
i okolicznych miejscowości.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez organizatorów do
budynku remizy OSP w Wysokiej na wojskową
grochówkę, przygotowaną przez miejscowe Koło
Gospodyń Wiejskich.

„Promocja Podbabiogórza”
Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji
Powiatu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej rozpoczął we wrześniu 2013 r. realizację kolejnego projektu
z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka.
Projekt nosi nazwę „Promocja Podbabiogórza”. Partnerem powiatu suskiego w tym projekcie jest po raz kolejny słowackie Združenie Babia Hora, mające
swoją siedzibę w Oravskiej Polhorze.
W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja promocyjna podczas
3 dużych imprez targowych w 2014 roku: w Łodzi (Targi „Regiony Turystyczne – Na styku kultur”), Katowicach (Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu
Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego „GLOB”) i Warszawie (Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato”). Podczas ww. imprez będą dystrybuowane materiały
promocyjne, przekazujące kompleksowo podstawowe informacje o całym
regionie, opracowane w ramach realizacji projektu: album „Zabytki Podbabiogórza”, folder „Turystyczne atrakcje Podbabiogórza” oraz ulotka „Podbabiogórze
zaprasza”. Ponadto zrealizowany zostanie film DVD o polsko-słowackim Podba-

biogórzu oraz powstanie „Fotobaza Podbabiogórza”, do której zostanie zakupionych 200 zdjęć, obrazujących atrakcje regionu.
Szeroko zakrojona akcja promocyjna ma przyczynić się do lepszej rozpoznawalności Podbabiogórza jako atrakcyjnego celu wyjazdów turystycznych
i wypoczynkowych, co będzie miało wpływ na dynamikę rozwoju ruchu turystycznego po obu stronach granicy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz
z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Udział finansowy własny powiatu suskiego w projekcie, którego wartość oszacowana
została na 50172 EUR, wynosi jedynie 5%.
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Powiatowe Dożynki
8 września 2013 r. w Skawicy odbyły się Powiatowe Dożynki, których głównymi
organizatorami były w tym roku: Gmina Zawoja, Babiogórskie Centrum Kultury
i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Tegoroczne uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Po mszy uformowany został barwny korowód dożynkowy, który przeszedł przed
budynek Zespołu Szkół w Skawicy, gdzie miał
miejsce dalszy ciąg imprezy. Oficjalnego otwarcia
dożynek dokonali gospodarze powiatu i gminy starosta suski Tadeusz Gancarz i wójt gminy Zawoja, Tadeusz Chowaniak, którzy odebrali tradycyjne
bochenki chleba z rąk starostów dożynkowych:
Stanisławy Zemlik i Stanisława Ficka, kwiaty, przekazane przez dzieci ze Skawicy oraz chleb, ofiarowany przez gospodynie z Bystrej.
Na tegorocznych Dożynkach dopisała pogoda
– Święto Plonów odbywało się w ciepłych promieniach wrześniowego słońca. Wśród licznych
gości, którzy z tej okazji przybyli do Skawicy, znaleźli się m.in.: senator RP Andrzej Pająk, posłowie
na sejm RP: Tadeusz Arkit, Joanna Bobowska i Marek Polak z małżonką, wicewojewoda małopolski
Andrzej Harężlak, wiceprezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Józef Kała, delegacja zaprzyjaźnionego z powiatem suskim samorządu z Oravskiej
Polhory na Słowacji na czele z wójtem Peterem
Horváthem, wicestarosta suski Jan Woźny, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu suskiego, członkowie Zarządu Powiatu, radni powiatowi
i gminni, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki oraz przedstawiciele szeregu innych
instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Odczytany
został także list, skierowany do uczestników Dożynek przez posła Krzysztofa Szczerskiego.
Jednym z głównych punktów programu Dożynek był Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Komisja Konkursowa, w składzie: Andrzej
Peć – etnograf, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka
– etnolog, Barbara Woźniak – etnolog, dyrektor
Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej i Marcin
Leśniakiewicz – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, po obejrzeniu
wieńców, przygotowanych przez 11 grup wieńcowych, oraz ich prezentacji na scenie, przyznała
następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii wieniec tradycyjny:
I miejsce – KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
II miejsce – ex aequo: KGW Bystra i KGW Stryszawa Górna

III miejsce – ex aequo: KGW Palcza, KGW Osielec i KG Sucha Beskidzka
w kategorii wieniec współczesny:
I miejsce – ex aequo: KG Białka i KGW Hucisko-Pewelka
II miejsce – Stowarzyszenie „Nasza Skawica”
i KGW „Redz” Tarnawa Górna
III miejsce – KGW Budzów
Ponadto w czasie dożynek wręczone zostały
na scenie nagrody dla wyróżniających się rolników z poszczególnych gmin z terenu powiatu
suskiego, ufundowane przez MIR i Starostwo Powiatowe.
Rozstrzygnięty został również XIV Powiatowy
Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy,
obejście w gospodarstwie rolnym” (organizowany
przez Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego).
Komisja konkursowa w składzie: Artur Krużlak
– przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Suskiego, Paweł Dyrcz – naczelnik Wydziału Środowiska, Marek
Mrugacz – główny specjalista Wydziału Środowiska, Aleksandra Cholewka – Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Suchej Beskidzkiej, przyznała:
- w kategorii gospodarstwo rolne: I miejsce –
Mariannie Omernik z Sidziny, II miejsce – Annie
Sołek z Zawoi, III miejsce – Wiesławie Świętek
z Krzeszowa,
- w kategorii ogród przydomowy: I miejsce –
Janinie Tempce z Jordanowa, II miejsce – Lucynie Skrzypoń z Suchej Beskidzkiej, III miejsce
– Bernadecie Chrząszcz ze Stryszawy oraz dwa
wyróżnienia: Agnieszce Pilarczyk z Tarnawy
Górnej i Annie Ostafin z Jachówki.
Laureaci otrzymali nagrody z rąk starosty T. Gancarza i A. Kruźlaka, a był nimi sprzęt ogrodniczy,
ufundowany przez Fabrykę Osłonek Białkowych
FABIOS SA w Białce i Powiat Suski. Ponadto zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali puchary i możliwość tygodniowego pobytu z osobą towarzyszącą wraz z pełnym wyżywieniem w Centrum Wypoczynkowo-Leczniczym „Słowińska Perła” w Rowach,
ufundowanego przez firmę Bury Turystyka Rowy.
Dodatkowo laureaci otrzymali upoważnienia do
odbioru po 100 l wody Kuracjusz i pamiątkowe
parasole, ufundowane przez właściciela firmy Kuracjusz Kazimierza Gacka z Suchej Beskidzkiej oraz

półroczne karnety na krytą pływalnię w Suchej Beskidzkiej.
Ogłoszono również wyniki konkursów: „Produkt Lokalny Podbabiogórza” i „Turystyka i rekreacja dziedzictwem kulturowym” Podbabiogórza
(organizowanych przez Lokalną Grupę Działania
„Podbabiogórze”), a ich laureaci odebrali nagrody.
Przez cały dzień podczas Dożynek swoje stoiska prezentowały: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Podbabiogórze”, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Gmina Jordanów oraz twórcy
ludowi z obszaru Podbabiogórza.
Pod koniec części oficjalnej Święta Plonów Tadeusz Chowaniak, wójt gminy Zawoja, przekazał
symboliczny bukiet kwiatów Pawłowi Sali, burmistrzowi Makowa Podhalańskiego, która będzie
gospodarzem przyszłorocznych Powiatowych
Dożynek.
W części artystycznej imprezy zebrani goście
mieli okazję obejrzeć występy: orkiestr dętych ze
Skawicy i z Zawoi, zespołów regionalnych: „Zobielsko Gromada” z Białki i „Zbójnik” ze Skawicy, kabaretu „TEKA” z Osielca oraz zespołu „Okovita”.
Tegoroczne Dożynki zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Contra”.
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„Dzień Powiatu Suskiego” na krakowskim rynku
O godzinie 12.00, na scenie usytuowanej
przed ratuszem, miało miejsce oficjalne otwarcie „Dnia Powiatu”. Dokonali go wspólnie starosta Tadeusz Gancarz i Dyrektor Biura Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie
Józef Spiszak. W otwarciu uczestniczyli również:
wicestarosta suski Jan Woźny, burmistrz Jordanowa Zbigniew Kolecki, burmistrz Makowa
Podhalańskiego Paweł Sala i wójt Zawoi Tadeusz Chowaniak. Podczas otwarcia starosta został obdarowany tradycyjną czapką krakowską,
a wszyscy nasi samorządowcy, obecni na scenie,
zapraszali do odwiedzenia powiatu suskiego
i poszczególnych jego gmin oraz reklamowali
największe imprezy odbywające się pod Babią
Górą. Wśród gości zaproszonych na krakowską imprezę przez Tadeusza Gancarza byli m.in.
wicewojewoda Andrzej Harężlak i Janusz Kot,
prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, którzy ze sceny wygłosili wiele miłych
i ciepłych zdań o Podbabiogórzu.
Na scenie i pod sceną królowali tego dnia
zbójnicy spod Babiej Góry. Liczne śpasy i konkursy, które prowadził Arkadiusz Hornik wraz
z błyskotliwie radzącymi sobie przez cały dzień
z konferansjerką – Elżbietą Makoś i Piotrem Jezutkiem cieszyły się wielkim zainteresowaniem
i kwitowane były salwami śmiechu publiczności. Prawdziwą furorę robił pasterski szałas, w
którym rządził harnaś Stanisław Sala, głównie
przy pomocy swoich zbójnickich towarzyszy
Michała Sali i Andrzeja Pecia. Serwowana przez
nich kwaśnica zachwyciła nawet nienawykłych
do naszej kuchni Japończyków. Prawdziwe kulinarne specjały dostać można było w namiocie
opanowanym przez gaździnki z Koła Gospodyń
w Białce, zaproszeni goście głośno chwalili przygotowane przez nie różnorodne dania i wypieki.
Wśród regionalnych wyrobów rękodzielniczych prezentowanych na stoiskach naszych
twórców znalazły się, tak charakterystyczne dla
naszego regionu, drewniane zabawki, haft makowski, bibułkowe kwiaty oraz koszyki z łuby
i wikliny.
Wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza dzieci, cieszyły się zabawki z Beskidzkiego Centrum

Zabawki Drewnianej w Stryszawie. Do Krakowa
przywieźliśmy zabawki dużego formatu. Klepoki, konie i chodaki służyły nie tylko jako elementy
dekoracji, ale były też w ciągłym użyciu.
W centrum uwagi była jednak scena. To tam
tego dnia prezentowaliśmy podbabiogórską
muzykę, śpiew i taniec. Gorącymi brawami nagradzane były wszystkie występy naszych regionalnych zespołów. Na krakowskiej scenie, tego
dnia, zaprezentowały się: „Bractwo Zbójników
spod Babiej Góry”, „Zbyrcok” z Juszczyna, „Kapela
spod Jałowca” ze Stryszawy, „Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa, „Kapela Mała Ziemia Suska”
z Suchej Beskidzkiej, Koło Gospodyń w Białce,
„Juzyna” z Zawoi, „Zbyrcocek” z Juszczyna, „Babiogórzanie – Polana Makowska” z Makowa
Podhalańskiego, „Zbójnik” ze Skawicy i „Ziemia
Suska” z Suchej Beskidzkiej. Na koniec programu
„Bractwo” przygotowało uroczyste mianowanie
na zbójnika i przyjęło w swoje szeregi czterech
nowych towarzyszy. Uroczystość ta miała swoją
wyszukaną, widowiskową oprawę i dramaturgię,
ale oczywiście nie brakło też w niej elementów
góralskiego humoru.
Krakowska publiczność chętnie oglądałaby
jeszcze dłużej nasze występy, ale, zgodnie z programem, a nawet nieco później, bo kwadrans
po 19.00, „Dzień Powiatu Suskiego – Podbabiogórza” zakończył się wspólnym odśpiewaniem
przez wszystkich członków grup i zespołów pieśni górali beskidzkich „Szumi jawor szumi”. Kierownicy grup biorących udział w prezentacjach
otrzymali od organizatorów okolicznościowe
dyplomy i kwiaty, starosta suski T. Gancarz złożył podziękowania organizatorom targów oraz
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wszystkim uczestnikom „Dnia Powiatu”, reprezentującym Podbabiogórze podczas krakowskich prezentacji.
Głównym organizatorem imprezy był Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji w Starostwie Powiatowym w Suchej
Beskidzkiej. Chciałbym w tym miejscu gorąco
podziękować wszystkim uczestnikom za pomoc
i udział w tym wyjątkowym święcie naszego powiatu na krakowskim rynku – mówi naczelnik
wydziału, Janusz Kociołek. – Bez zaangażowania
poszczególnych zespołów, grup, gmin i ośrodków
kultury oraz oczywiście zbójników spod Babiej
Góry, zorganizowanie tego wydarzenia z takim
rozmachem nie byłoby możliwe.
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