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Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym 
roku numer „Biuletynu Podbabiogórskiego”. To 
właściwy moment na dokonanie pewnych pod-
sumowań, zwłaszcza dotyczących działań inwe-
stycyjnych, prowadzonych przez nasz samorząd. 
Mijający rok to kolejny dobry okres naszego po-

wiatu w tej dziedzinie. Sukcesem zakończonych zostało kilka bardzo du-
żych projektów, a kolejne znajdują się w tracie realizacji. Co ważne, dzięki 
podjętym przez nas staraniom, znaczna część środków na pokrycie kosz-
tów inwestycji została pozyskana ze źródeł zewnętrznych. O tym wszyst-
kim będziecie mogli Państwo przeczytać wewnątrz „Biuletynu”. Sporo 
uwagi poświęciliśmy także podsumowaniu roku szkolnego 2012/2013. 

Pomimo ogólnokrajowych trudności w sferze edukacji i malejącej liczby 
uczniów, także i tu mamy powody do optymizmu – szkoły prowadzone 
przez powiat suski radzą sobie dobrze, czego wyrazem są wysokie wyniki 
zdawalności egzaminów maturalnych, sytuujące nasze placówki oświato-
we w czołówce w województwie, jak również ilość i zakres dodatkowych 
działań, realizowanych przez szkoły i w szkołach, m. in. w ramach projektu 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Tradycyjnie nie 
zabrakło także bieżących wiadomości z życia powiatu i relacji z imprez 
kulturalnych i sportowych, współorganizowanych przez Starostwo. 

Zapraszam do lektury.
Tadeusz Gancarz 

Starosta Suski

Szanowni Państwo,
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EDUKACJA
W POWIECIE 
SUSKIM
2012/2013

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

pragnę złożyć wszystkim

Mieszkańcom Powiatu Suskiego

najserdeczniejsze życzenia.

Oby ten wyjątkowy czas

upłynął Państwu w atmosferze

rodzinnego ciepła, spokojnego wypoczynku

i wytchnienia od codziennych obowiązków.

Życzę również wiele zdrowia,

realizacji wszystkich planów i zamierzeń

oraz sukcesów w Nowym 2014 Roku. 

Tadeusz Gancarz 
Starosta Suski
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Rada
XXXII sesja Rady Powiatu Suskiego
odbyła się 24 października 2013 r. 
Podjęto nastepujące uchwały:

 w sprawie wyboru wiceprzewodniczą-
cego rady powiatu suskiego.

 w sprawie delegowania radnego do ko-
misji bezpieczeństwa i porządku.

 w sprawie zmian w budżecie powiatu 
suskiego na 2013 rok.

 w sprawie zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej powiatu suskiego.

 w sprawie przyznania Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dota-
cji budżetowej.

 w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
w celu zbadania sprawozdania finanso-
wego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Su-
chej Beskidzkiej za 2013 rok.

 w sprawie uchwalenia programu 
współpracy powiatu suskiego z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta-
wy  o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2014. 

 w sprawie przyznawania nagród powia-
tu suskiego za szczególne osiągnięcia 
sportowe dla zawodników, trenerów 
oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytko-
wego.

 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. K. 
na starostę i wicestarostę suskiego. 

XXXIII sesja Rady Powiatu Suskiego
odbyła się  5 grudnia  2013 r. 
Podjęto nastepujące uchwały:

 w sprawie zmian w budżecie powiatu 
suskiego na 2013 rok. 

 w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej na rzecz województwa małopol-
skiego w 2013 roku.

 w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy i harmonogramu dyżurów cało-
dobowych aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu suskiego na rok 2014.

 w sprawie zmian w składach osobo-
wych stałych komisji Rady Powiatu Su-
skiego. 

Zarząd
W okresie od  30 września 2013 r.  do  4 grud-

nia 2013 r.  Zarząd Powiatu odbył 7 posiedzeń, 
podejmując 22 uchwały.   

Treść uchwał Rady Powiatu i Zarządu Po-
wiatu publikowana jest na bieżąco w Biule-
tynie Informacji Publicznej starostwa – wej-
ście przez zakładkę BIP na stronie interneto-
wej powiatu www.powiatsuski.pl 

lub bezpośrednio pod adresem:
http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zmiany były niezbędne w związku z wyga-
śnięciem mandatu radnego – a zarazem wice-
przewodniczącego Rady – Józefa Fortuny, który 
zrezygnował z pełnionej funkcji w związku z ob-
jęciem stanowiska zastępcy dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Jego 
miejsce w radzie zajęła Barbara Sochacka, startu-
jąca w wyborach samorządowych 2010 r. z ramie-
nia komitetu wyborczego „Powiat Suski – Razem”, 

zgłaszając akces do klubu radnych „Porozumienie 
dla Dobra Powiatu”. Poniżej prezentujemy sylwet-
kę nowej radnej.

Dokonano także wyboru nowego wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu Suskiego. W wyniku 
tajnego głosowania na stanowisko to został wy-
brany Ryszard Hadka, przewodniczący klubu rad-
nych Powiatowa Wspólnota Samorządowa.

Zmiany w Radzie Powiatu
Podczas XXXII sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 24 października 
2013 r. dokonano wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady oraz uzupełnio-
no skład Rady, po złożeniu ślubowania przez nową radną.

Barbara Sochacka
Lat 62, zamężna, mąż Edward – emerytowany nauczyciel 

ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Matka czworga dzieci: 
synowie – lekarz, nauczyciel akademicki anglista, student angli-
styki, córka – magister inżynier, pracownik samorządowy.

Aktywna zawodowo, od 1970 r. pracuje w Banku Spółdziel-
czym w Suchej Beskidzkiej, 36 lat jest główną księgową BS.

Znana z działalności samorządowej i społecznej. Była rad-
ną Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w l. 1994-2002, pełniąc 
funkcje przewodniczącej Komisji Rewizyjnej RM w l. 1994-1998, 
wiceprzewodniczącej RM w l. 1998-2001, a następnie przewod-
niczącej RM w l. 2001-2002. Była także członkiem Rady Społecz-
nej ZOZ w Suchej Beskidzkiej do 2002 r., w l. 2000-2008 społecz-

nie pełniła funkcję redaktora naczelnego Gazety Samorządowej „Ziemia Suska”. 20.02.2008 r. została 
uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka”. Obecnie jest przedstawicielem Wo-
jewody Małopolskiego w Radzie Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.  
Nigdy nie należała do żadnej partii politycznej. 

W swoich działaniach zawsze kieruje się zasadami uczciwości, sprawiedliwości, solidności i od-
powiedzialności, wrażliwością na krzywdę ludzką. Działalność samorządową rozumiem jako służbę 
na rzecz społeczności lokalnej, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli wszystkich miast 
i gmin powiatu, opartą na jawności działania, gospodarności środkami publicznymi, postępowaniu 
zgodnie z prawem, budowaniu zgody społecznej oraz roztropnym i skutecznym działaniu – mówi 
B. Sochacka.

Zgodnie z założeniami przyjętej przez Zarząd 
uchwały, projekt budżetu zakłada dochody w wy-
sokości 79.334.409,01 zł, a wydatki w wysokości 
81.430.754,83 zł. Są to kwoty początkowe, jakimi 
planowane jest otwarcie roku budżetowego, jed-
nak przewidywany jest ich znaczący wzrost w ko-
lejnych miesiącach, m. in. o dodatkowe ok. 6 mln zł, 
pozyskane z Funduszu Szwajcarskiego i Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska z przezna-
czeniem na montaż kolejnych instalacji solarnych 
na budynkach mieszkańców powiatu suskiego.

Po zakończeniu prac w komisjach i zatwier-
dzeniu zaproponowanych przez nie zmian przez 
Zarząd Powiatu, projekt budżetu trafi pod obrady 
Rady Powiatu Suskiego. Będzie to miało miejsce 
w trakcie styczniowej sesji Rady.   

Zarząd przyjął projekt budżetu
14 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Suskiego przyjął projekt Budżetu Powiatu Su-
skiego na rok 2014, wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Projekt uzyskał już 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, obecnie trwają 
nad nim dalsze prace w poszczególnych komisjach Rady Powiatu Suskiego.
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W ramach  inwestycji związanych z  utrzy-
maniem dróg powiatowych wykonano m.in. od-
nowy nawierzchni mineralno-asfaltowych dróg 
o łącznej długości 6 km. Na ten cel wydatkowano 
niemal 2 mln zł. Przedmiotowe prace były współ-
finansowane przez Gminy: Budzów (100 tys. zł), 
Stryszawa (180 tys. zł.) i Sucha Beskidzka (185 tys.). 

Kolejnymi inwestycjami zrealizowanymi 
w 2013 r. na drogach powiatowych, na które 
oprócz środków własnych, Powiat uzyskał dofi-
nansowanie zewnętrzne, były: usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych na drodze powiatowej 
nr K 1691 w Skawicy i Juszczynie oraz budowa 
dwóch mostów w Grzechyni. 

Wnioski złożone przez Powiat na realizację 
powyższych zadań zostały pozytywnie zweryfi-
kowane i zakwalifikowane do dofinansowania ze 
środków zewnętrznych. Wysokość tych środków 
wyniosła odpowiednio: 751 tys. zł w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych oraz 838 tys. zł 
w ramach rządowego programu dofinansowują-
cego przebudowy i budowy obiektów mosto-
wych. 

Dzięki powyższym środkom wykonano od-
budowę w/w drogi na długości 2,6 km (łączna 
wartość zadania to 939 tys. zł), ponadto na ma-
pie powiatu suskiego pojawiły się dwa nowe mo-
sty, powstałe w ciągu drogi powiatowej Maków 
Podhalański – Grzechynia – Zawoja, w miejscowo-
ści Grzechynia, na potoku Grzechynka, w miejscu 

starszych obiektów. Wartość inwestycji wyniosła 
prawie 1,8 mln zł. Nowo wybudowane obiekty 
mają konstrukcję ramową, ich długość całkowita 
wynosi 30,50 m oraz 30,90 m, a szerokość jezdni 
na obu mostach – 6,5 m + 2,0 m chodnik. Mię-
dzy obiektami wykonano umocnienie korpusu 
drogowego w formie muru oporowego od strony 
potoku Grzechynka. Ponadto w ramach inwestycji 
wykonano również nawierzchnię mineralno-asfal-
tową na mostach oraz odcinku drogi pomiędzy 
nimi.

Mijający rok upłynął również pod znakiem 
kontynuacji dobrej współpracy powiatu z gmi-
nami przy budowie przez gminy chodników przy 
drogach powiatowych. W ramach tego asorty-
mentu Powiat dofinansował budowę chodników 
przy drogach powiatowych w Gminie Jordanów 
w Toporzysku (udział Powiatu 110 tys. zł), w Gmi-
nie Maków Podhalański w Juszczynie (udział Po-
wiatu 7 tys. zł) oraz w Suchej Beskidzkiej, gdzie 
w ramach zadania związanego z przebudową 
ul. Zasypnica wykonano remont chodnika i kana-
lizacji w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2. 

Dodatkowo wykonano awaryjny remont 
chodnika w Palczy oraz zamontowano wzdłuż 
tego ciągu pieszego bariery ochronne (65 tys. zł).

Oprócz zadań inwestycyjnych w 2013 r. Po-
wiat realizował swe ustawowe zadania związane 
z bieżącym utrzymaniem dróg, których zarządcą 
jest Zarząd Powiatu. Wśród nich znalazły się m.in.: 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na które 
w sezonie zimowym 2012/2013 wydatkowano 
1,8  mln  zł, cząstkowy remont nawierzchni, któ-
rym objęte zostały wszystkie drogi powiatowe 
(400 tys. zł), remonty mostów (180 tys. zł. – w tym 
odnowa nawierzchni na dwóch obiektach mosto-
wych w Grzechyni i Stryszawie), roboty odwodnie-
niowe (remonty przepustów, renowacja rowów, 
ścinanie poboczy – 380 tys. zł). Pozostałe środki 
przeznaczono na roboty awaryjne i utrzymaniowe 
na drogach, koszty projektów technicznych, nad-
zory i zakup materiałów drogowych (270 tys. zł).

Rok 2013 był przełomowy także jeśli chodzi 
o poprawę bezpieczeństwa na drogach powia-
towych. Kontynuowano montaż barier energo-
chłonnych na niebezpiecznych odcinkach dróg 
(na łączną kwotę 52 tys. zł), a także opracowano 
i wykonano zmiany organizacji ruchu na skrzyżo-
waniach dróg w celu poprawy bezpieczeństwa 
w ich rejonie. Przedmiotowe prace będą kontynu-
owane w latach następnych. 

Wykonane inwestycje oraz roboty utrzyma-
niowe na drogach powiatowych z pewnością 
przysłużą się poprawie bezpieczeństwa użyt-
kowników tych dróg, poprawią komfort podró-
żujących, a także wpłyną na poprawę wizerunku 
powiatu suskiego w skali regionu. Taki właśnie cel 
przyświeca władzom i służbom powiatu, które re-
alizując swe zadania kierują się maksymą „z myślą 
o człowieku i dla człowieka”.

INWESTYCJE POWIATU SUSKIEGO w 2013 r.

DROGOWNICTWO

Droga powiatowa Skawica – Warty – Juszczyn  przed remontem...   ...i po remoncie

Kryzys gospodarczy w Polsce nadal trwa, a Powiat Suski realizuje inwestycje lepiej niż to bywało w latach go poprzedza-
jących. Wysokość środków wydatkowanych w 2013 r. na wszystkie inwestycje w powiecie przekroczyła wartość 31 mln zł. 
Do największych należą inwestycje drogowe – 8 mln zł oraz inwestycje z zakresu ochrony środowiska (kolektory słoneczne, 
termomodernizacja) – 23 mln zł. Poniżej przedstawiamy więcej szczegółów. 

Nowy most na potoku Grzechynka w Grzechyni Chodnik w Palczy
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INSTALACJE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W POWIECIE SUSKIM 
oraz TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POWIATOWYCH

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 
w 2013 r. kontynuowało montaż kolektorów sło-
necznych na budynkach osób prywatnych w ra-
mach „Programu zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości 
powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, 
powiatu suskiego”. W wyniku prac, przeprowa-
dzonych w tym roku zamontowano 1960 insta-
lacji przy udziale dotacji Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wy-
sokości 8.474.253 zł i Funduszu Szwajcarskiego 
w wysokości 8.731.762 zł. Podczas prac instalacyj-
nych, rozpoczętych w 2012 r., łącznie zamontowa-
no 2349 instalacji na budynkach osób prywatnych 

oraz wykonano instalację dla Szpitala Rejonowego 
w Suchej Beskidzkiej. Ponadto Powiat czyni starania 
dotyczące zagospodarowania różnicy przetargowej  
ze środków NFOŚiGW w wysokości  677.780 zł,  
Funduszu Szwajcarskiego w wysokości 576.113 zł 
oraz różnicy kursowej w wysokości 2.509.606 zł 
oraz kwoty 3.097.732 zł ze środków NFOŚiGW, co 
łącznie umożliwi dodatkowo montaż do 500 kolej-
nych instalacji solarnych.

W mijającym roku wykonana została także 
termodernizacja 10 budynków użyteczności pu-
blicznej, będących własnością powiatu suskiego. 
Łączna kwota inwestycji wyniosła 5.266.348 zł  
w tym: 

 dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 2.601.869 zł 

 pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 87.701 zł

 dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 41.800 zł

 pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.417.984 zł

 budżet powiatu 116.994 zł.

Szczegółowo na temat obu tych wielkich pro-
gramów inwestycyjnych, wyjątkowych w skali kraju, 
pisaliśmy w poprzednim numerze „Biuletynu Podba-
biogórskiego” (BP 4/2013).

POZOSTAŁE INWESTYCJE

Dostosowanie budynków
Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
do przepisów przeciwpożarowych
Dzięki staraniom Starosty Suskiego przełom 

2012 i 2013 r. rozpoczął się kluczową inwestycją, 
związaną z dostosowaniem budynków Domu 
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do 
przepisów przeciwpożarowych. Z punktu widze-
nia pensjonariuszy oraz pracowników w Domu 
Pomocy Społecznej wykonanie tego zadanie było 
niezbędne, gdyż poprawiało bezpieczeństwo 
osób na co dzień tam przebywających, jak rów-
nież przyczyniło się do dostosowania całej infra-
struktury do obecnie obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych. Główne zadania związane 
były m. in. z montażem czujek przeciwpożaro-
wych, świetlików i klap dymowych oraz centrali 
oddymiania z instalacjami powiadamiającymi 
i sterującymi oraz wymianą drzwi oddzielenia 
pożarowego w pawilonach makowskiego DPS-u. 
Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 
157.258,61 zł.

Budowa windy dla osób
niepełnosprawnych przy budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Suchej Beskidzkiej
Kolejną bardzo ważną inwestycją, która miała 

na celu pomóc osobom najbardziej narażonym 

na wykluczenie, była inwestycja związana z wy-
konaniem windy dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Suchej Beskidzkiej. Przedmiotowa inwestycja 
miała na celu budowę kompletnego szybu dla 
windy wraz z robotami ogólnobudowlanymi, 
wykończeniowymi oraz montażem platformy. 
Dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Su-
chej Beskidzkiej pozyskano na realizację zadania 
środki pochodzące z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należy 
tu nadmienić, iż pozyskane przez Starostę Suskie-
go dofinansowanie było maksymalne i wyniosło 
81.187,01 zł. Realizacja wskazanej inwestycji była 
niezbędna, gdyż dzięki budowie windy szkoła zy-
skała nowe możliwości adaptacyjne oraz wyszła 
naprzeciw osobom niepełnosprawnym, które 
chciałyby w pełni korzystać z możliwości nauki. 
W ramach inwestycji wykonano także roboty 
związane z przebudową instalacji wodno-kana-
lizacyjnej, elektrycznej, gazowej. Całkowity koszt 
wykonanych robót wyniósł 202.967,53 zł i zo-
stał pokryty z dofinansowania z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz środków pochodzących z budżetu powiatu 
suskiego. Zadanie zostało wykonane w okresie od 
08.02 do 17.05.2013 r. i po stwierdzeniu gotowości 
do użytkowania przez Urząd Dozoru Techniczne-
go oddane do eksploatacji. 

Budowa budynku warsztatów
terapii zajęciowej przy Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczym w Juszczynie
Dużą inwestycją, której początek realizacji na-

stąpi na początku 2014 r., jest budowa warsztatów 
terapii zajęciowej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczym w Juszczynie. Możli-
wość realizacji tak dużego zadania wynikła ze starań 
Starosty Suskiego w tym zakresie, co w rezultacie 
przełożyło się na uzyskanie dofinansowania na ten 
cel ze środków unijnych. 08.10.2013 r. został złożo-
ny do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie zak-
tualizowany wniosek o dofinansowanie projektu 
pod nazwą: „Budowa budynku warsztatów terapii 
zajęciowej przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczym w Juszczynie”. Celem głów-
nym projektu jest rozwój instytucji działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz poszerzanie 
działalności już istniejących tego typu ośrodków. 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego 
ośrodka rehabilitacyjnego o budynek warsztatów 
terapii zajęciowej o wymiarach zewnętrznych 8,50 
x 31,55 m i powierzchni użytkowej 456,50 m². Dzię-
ki powstaniu budynku warsztatów, zapewniony 
zostanie wychowankom Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie oraz 
pozostałym osobom z upośledzeniem umysłowym 
z terenu powiatu, które ukończyły 25 lat, lepszy 
start w dorosłe życie oraz zapewnienie im czyn-
ności społeczno-zawodowej. Po realizacji projektu 
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KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
W POWIECIE SUSKIM

nastąpi wzmocnienie bazy ośrodków tego typu w 
powiecie suskim. Przewiduje się, że efektem reali-
zacji projektu będzie utworzenie dwóch nowych 
etatów, w ramach których pracownicy będą pro-
wadzić zajęcia z osobami upośledzonymi. Plano-
wana inwestycja będzie wykorzystywać istniejącą 
infrastrukturę techniczną Ośrodka Rehabilitacyj-

no-Edukacyjno-Wychowawczego. Obecnie trwają 
prace, związane z przygotowaniem niezbędnej do-
kumentacji, koniecznej do wykonania przedmioto-
wej inwestycji oraz otrzymania dofinansowania ze 
środków unijnych. Umowa o dofinansowanie bu-
dowy warsztatów terapii zajęciowej zostanie pod-
pisana w I kwartale 2014 r. Przewidywane koszty 

inwestycji to 1.400.000,00 zł, w tym 945.000,00 zł 
zostanie sfinansowane ze środków unijnych w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, a pozostała część będzie pochodziła 
z budżetu powiatu suskiego. Z racji tego, iż wska-
zana inwestycja jest pracochłonna i wymaga czasu, 
planowany termin realizacji to II kwartał 2015 r. 

31.10.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kra-
kowie, w obecności starosty suskiego, wicestarosty 
suskiego oraz skarbnika powiatu suskiego, została 
podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod 
nazwą: „Kompleksowa modernizacja domów po-
mocy społecznej w powiecie suskim”. Dofinanso-
wanie udzielanie powiatowi suskiemu ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego w ramach realizacji zadania polega na refun-
dacji poniesionych nakładów w  zakresie kosztów 
przygotowawczych w projekcie oraz zrealizowa-
nych robót budowlanych. Celem ogólnym projek-
tu jest polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu 
mieszkańców województwa do usług z zakresu 
ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wsparcie 
działania służb ratowniczych w regionie. 

Długofalowym efektem zrealizowanego projek-
tu jest wzrost ilości miejsc w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Łętowni i tym samym ilości osób, korzy-
stających z oferty placówki. Celem bezpośrednim 
jest wzmocnienie bazy placówek opieki społecznej 
powiatu suskiego, poprawa standardu i jakości 
usług, oferowanych przez domy pomocy społecz-
nej, prowadzone przez powiat suski. Dzięki realizacji 
projektu nastąpiło częściowe dostosowanie zaple-
cza DPS do obowiązujących standardów i polepsze-
nie warunków, w których żyją pensjonariusze. Prace 
budowlane były wykonywane w DPSw Makowie 
Podhalańskim oraz DPS w Łętowni i polegały na: 
 budowie przewiązki komunikacyjnej A-B 

w Domu Pomocy Społecznej w Makowie 
Podhalańskim, 

 budowie dwóch zewnętrznych szybów win-
dowych w Domu Pomocy Społecznej w Ma-
kowie Podhalańskim,

 budowie podjazdu dla niepełnosprawnych 
w Domu Pomocy Społecznej w Makowie 
Podhalańskim, 

 nadbudowie części budynku dla pensjonariu-
szy Domu Pomocy Społecznej w Łętowni. 
Całkowita wartość projektu wyniosła: 

1.286.027,69 zł, w tym dofinansowanie ze środ-
ków Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego: 718.455,52 zł (55,87% wydat-
ków kwalifikowanych w ramach projektu), wkład 
własny powiatu suskiego: 567.572,17 zł, w tym 
środki pochodzące z rezerwy budżetu państwa: 
81.763,86 zł, środki uzyskane z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych: 100.000,00 zł. Projekt był realizowany od 
10.11.2009 r. do 30.11.2013 r.
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GEODEZJA

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego 
w 2013 r. kontynuował prace, mające na celu 
ewidencję gruntów i budynków (EGiB), w wyniku 
których powstanie kompletna, zintegrowana baza 
danych ewidencji gruntów i budynków (zarówno 
część opisowa jak też część kartograficzna), pozwa-
lająca na pełne prowadzenie i udostępnienie da-
nych w technologii informatycznej. Dane zawarte 
w ewidencji gruntów i budynków stanowią pod-
stawę dla planowania przestrzennego, wymiaru 
podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości 
w księgach wieczystych, statystyki publicznej, go-
spodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospo-
darstw rolnych.

Warto zaznaczyć, że zakres zrealizowanych do-
tąd zadań modernizacyjnych, jak tych zaplanowa-
nych do realizacji w przyszłości, sprawia, że nasz 
powiat jest uważany w tej dziedzinie za wiodący 
w Małopolsce. Dzięki staraniom starosty suskiego 
Tadeusza Gancarza i zaangażowaniu Wydziału Geo-
dezji, kierowanego przez Rafała Hajdyłę, powiat po-
zyskuje na realizację tego zakrojonego na szeroką 
skalę i kosztownego przedsięwzięcia znaczne środki 
zewnętrzne, pochodzące głównie z budżetu Głów-
nego Geodety Kraju oraz Wojewody Małopolskiego. 

Do roku 2011 modernizacją ewidencji gruntów 
oraz założeniem ewidencji budynków i lokali w peł-
nym zakresie danych ewidencyjnych było objęte 
11% ogólnego obszaru powiatu suskiego. W ciągu 
ostatnich dwóch lat prace uległy znacznemu przy-
spieszeniu i obecnie ich zasięg to już prawie 40% 
ogólnego obszaru powiatu.

Ukończona została modernizacja operatu EGiB 
dla obrębów: Baczyn, Budzów, Jachówka i Palcza o 
łącznym obszarze 4804 ha, sfinansowana ze środ-
ków powiatu i częściowo budżetu państwa w wy-
sokości 1.316.100,00 zł. Pracami objętych zostało 
38.688 działek ewidencyjnych oraz 3.655 bu-
dynków. Ukończone zostały prace nad obrębem 
ewidencyjnym wsi Naprawa o obszarze 1372 ha, 
których koszt wyniósł 363.600,00 zł. Objętych 
nimi zostało 10.633 działek ewidencyjnych oraz 
1.826 budynków. Na ten cel pozyskana została 
znaczna dotacja z budżetu Głównego Geodety 
Kraju oraz Wojewody Małopolskiego w wysokości 
307.500,00 zł. Na ukończeniu są zaś prace nad 
kolejnymi obrębami ewidencyjnymi wsi: Hucisko 
i Targoszów o łącznym obszarze 1337 ha, oraz 
ilosci działek ewidencyjnych: 4.230 i budynków: 
965, których koszt wynosi 241.080,00 zł. Na ten 
cel również pozyskano środki zewnętrzne w formie 
dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego w wy-
sokości 100.000,00 zł.

W trakcie przygotowania jest również komplek-
sowa modernizacja operatu ewidencji gruntów 
i budynków na terenie wsi Zawoja o obszarze 10078 
ha, realizowana przez Głównego Geodetę Kraju, w 
ramach projektu „ZSIN – Zintegrowany System In-

formacji o Nieruchomościach – Faza I”, w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 Priorytet 7 „Społeczeństwo informacyjne 
– budowa elektronicznej administracji”. Zadaniem 
objętych będzie 33.830 działek i ok. 6 tys. budyn-
ków. Kwota realizacji zadania dla Powiatu Suskiego 
wynosi ok. 2 mln zł. Zakończenie projektu planuje 
się na czerwiec 2015 r. W ramach przeprowadzone-
go zadania oprócz modernizacji EGiB, powstanie 
dla całej jednostki ewidencyjnej Zawoja inicjalna 
baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) oraz baza danych obiektów topo-
graficznych o szczegółowości zapewniającej two-
rzenie standardowych opracowań kartograficznych 
w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). 

30 października 2013 r. Starosta Suski T. Gancarz 
podpisał z Głównym Geodetą Kraju – Kazimierzem 
Bujakowskim porozumienie w sprawie współpracy 
przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego sys-
temu informacji o nieruchomościach oraz wspól-
nego przeprowadzenia postępowania o zamówie-
nie publiczne przy realizacji w/w projektu ZSIN. Do 
zadań Głównego Geodety Kraju będzie należeć 
sfinansowanie realizacji zadań do kwoty 2 mln zł, 
koordynacja oraz kontrola ilościowa i jakościowa 
rezultatów prac geodezyjnych, przy pomocy wy-
konawcy wyłonionego w drodze odrębnego za-
mówienia publicznego. Starosta Suski zobowiązał 
się sfinansować realizację zadań tj. geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz 
bazy danych obiektów topograficznych o szczegó-
łowości zapewniającej tworzenie standardowych 
opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 
1:5000 ( BDOT500 ) - do kwoty 200 tys. zł. Należy 
podkreślić, że dzięki kolejnym staraniom i zaanga-
żowaniu powyższa kwota 200 tys. zł zostanie po-
kryta z budżetu Wojewody Małopolskiego, zabez-
pieczona na rok 2014 r. 

W celu pozyskania dodatkowych środków na 
kolejne etapy modernizacji przygotowano kolejny 
projekt (o wartości po stronie powiatu suskiego – 

15 mln zł), który został złożony w Banku Projektów 
Regionalnych województwa małopolskiego, co 
jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie 
z funduszy europejskich w ramach programu re-
gionalnego na lata 2014–2020. 12 września 2012 r. 
w Nowym Targu podpisane zostały listy intencyjne 
dotyczące wspólnych przedsięwzięć, realizowanych 
w ramach naboru projektów do Subregionalnego 
Programu Rozwoju 2014-2020, w tym projektu pn. 
Modernizacja i cyfryzacja operatu ewidencji gruntów 
i  budynków dla terenów wiejskich jako budowa sys-
temu dla społeczeństwa informacyjnego, w którym 
powiat suski będzie pełnił wiodącą rolę. Równocze-
śnie Powiat Suski przystąpił wraz z innymi powiatami 
Województwa Małopolskiego do realizacji projektu 
Marszałka Województwa Małopolskiego pn. „Zwięk-
szenie potencjału inwestycyjnego Małopolski po-
przez budowę aktualnych rejestrów publicznych” 
jako przedsięwzięcie strategiczne określone w „Pro-
gramie Strategicznym Regionalna Strategia Innowa-
cji Województwa Małopolskiego 2014-2020”. Celem 
tego zadania jest pozyskanie funduszy unijnych 
dla terenu powiatu suskiego m.in. na komplekso-
wą modernizację ewidencji gruntów i budynków, 
inicjalną bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu (GESUT), bazę danych obiektów 
topograficznych o szczegółowości zapewniającej 
tworzenie standardowych opracowań kartograficz-
nych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz sprzęt 
komputerowy dla obsługi tego projektu. Szacunko-
wy koszt projektu to 285 mln, z czego Powiat Suski 
ma otrzymać ok. 15 mln. Ocena formalna wniosku 
planowana jest na przełomie roku 2013/2014, na-
stępnie projekt wejdzie w fazę realizacji. 

Scalanie gruntów wsi Łętownia
W 2013 r. kontynuowane były także intensyw-

ne prace przy realizacji II i III etapu scalenia grun-
tów wsi Łętownia. Łączny koszt całego zadania 
w przypadku II etapu wynosi 7.604.547 zł. Z tej 
kwoty 2.577.834 zł przeznaczone jest na prace 
geodezyjne, 5.026.740 zł na prace urządzenio-
wo–rolne, w rezultacie których budowane zosta-
ną drogi dojazdowe do pól, które zapewnią każdej 
działce dostęp do drogi publicznej. Wartość inwe-
stycji w III etapie to 8.024.850 zł, z czego na prace 
geodezyjne przeznaczone jest 2.866.018 zł, a na 
prace urządzeniowo-rolne – 5.158.831 zł. Cały 
projekt w 75% finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania pn. „Popra-
wianie i rozwijanie infrastruktury związanej z roz-
wijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 
przez scalanie gruntów”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Pozostała część (25%) pokrywana jest z bu-
dżetu państwa. Termin zakończenia prac scale-
niowych dla całego obrębu Łętownia planowany 
jest na czerwiec 2015 r.

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w 2013 r. kontynuował prace, mające na celu ewidencję gruntów i budynków 
(EGiB), w wyniku których powstanie kompletna, zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków (zarówno część 
opisowa jak też część kartograficzna), pozwalająca na pełne prowadzenie i udostępnienie danych w technologii informa-
tycznej. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę dla planowania przestrzennego, wymiaru po-
datków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościa-
mi oraz ewidencji gospodarstw rolnych.



Nr 5/2013 (132) 7

 
 
(Wykres 2. Wyniki matur 2013 w Małopolsce ) 
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Najwyższą zdawalność 93% spośród typów szkół osiągnęła młodzież w liceach 
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Wykres 1. Wyniki matur 2013 w Małopolsce. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
danych OKE w Krakowie.

Wykres 2. Wyniki matur 2013  w Małopolsce – licea ogólnokształcące. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie.

 
Na wyróżnienie zasługują również technika powiatu suskiego, gdzie zdawalność wyniosła              
w tym roku 83%, co stawia powiat suski na V pozycji w województwie małopolskim. 
 

 
 
(Wykres 4. Wyniki matur 2013 w Małopolsce – technika) Źródło: jak w wykresie 2. 
  
Drugim, po maturze ważnym miernikiem jakości pracy szkół jest zewnętrzny egzamin 
zawodowy. W bieżącym roku do tego egzaminu przystąpiło 458 uczniów – absolwentów 
techników, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej dla dorosłych. Najlepszy 
wynik uzyskali absolwenci techników, w których egzamin zdało ponad 84% oraz w ZSZ - ponad 
83%. W szkole policealnej dla dorosłych w zawodzie technik administracji na 21 zdających, 9 
osób uzyskało wynik pozytywny. W porównaniu z rokiem ubiegłym poprawie uległa zdawalność                   
na zawodowym egzaminie zewnętrznym w typie szkoły technikum o ponad 10%.  
 

 
 

(Wykres 5. Wynik pozytywny egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół 
prowadzonych przez powiat suski – 2013 r.) Źródło: informacje przekazane przez dyrektorów 
podległych szkół ponadgimnazjalnych zawodowych.  
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WYNIKI NABORU DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w 2013 r.  
 
Z uwagi na tendencje demograficzne z roku na rok maleje liczba uczniów w szkołach 
ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat suski. W bieżącym roku szkolnym do 
pierwszych klas przyjęto około 930 uczniów. Natomiast liczba tegorocznych absolwentów 
wyniosła 1007 osób. Jak możemy zaobserwować, w ostatnich dziesięciu latach widoczny jest 
spadek o ponad 1800 uczniów ogółem, w tym w samych szkołach ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży o ponad 1100 osób. 
          

 
(Wykres 6. Liczba uczniów w szkołach, prowadzonych przez powiat suski, w latach 2003-2013) 
Źródło sprawozdania SIO. 
 
 
Analizując wyniki naboru w ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania 
uczniów kształceniem zawodowym. W bieżącym roku szkolnym, kształcenie w typie szkoły 
technikum wybrała ponad połowa wszystkich pierwszoklasistów – 483 osoby, licea 
ogólnokształcące – 233 oraz zasadnicze szkoły zawodowe – 213. Spośród proponowanych w 
ofercie oddziałów klas zasadniczych, największą popularnością cieszą się klasy z praktyczną 
nauką zawodu u pracodawców. Ogółem w klasach I szkół ponadgimnazjalnych zawodowych 
wszystkich typów uczy się aktualnie prawie 75% młodzieży. W bieżącym roku szkolnym został 
przeprowadzony nabór do szkół dla dorosłych w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, w 
wyniku którego zostały utworzone 2 oddziały LO dla dorosłych w ilości 84 uczniów oraz 1 
oddział szkoły policealnej w zawodzie technik BHP w ilości 37 uczniów. 
 
Aby zapewnić odpowiednią jakość nauczania i prawidłową realizację zadań oświatowych, szkoły 
i placówki oświatowe, prowadzone przez powiat suski, zatrudniają sporą grupę nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi  - w sumie ponad 500 osób. 
Według sprawozdania SIO, stan zatrudnienia kadry pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym  
w etatach wynosi 353,35 – liczba ta zawiera także etaty wynikające z płatnych oraz niepłatnych 
nieobecności, za które organizowane są zastępstwa. Wśród nauczycieli najliczniejszą grupę 
stanowią dyplomowani, ponad 60% wszystkich zatrudnionych. Podział procentowy 
nauczycielskich grup zawodowych w bieżącym roku szkolnym przedstawia się następująco:  

Wykres 3. Wyniki matur 2013 w Małopolsce – technika. Źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych OKE w Krakowie.

Wykres 4. Wynik pozytywny egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół 
prowadzonych przez powiat suski – 2013 r. Źródło: informacje przekazane przez dyrekto-
rów podległych szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. 

Wykres 5. Liczba uczniów w szkołach, prowadzonych przez powiat suski, w latach 
2003-2013. Źródło sprawozdania SIO.

EDUKACJA W POWIECIE SUSKIM 2012/2013
Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2013 r.

W roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu 
maturalnego w sesji majowej przystąpiło 701 
absolwentów, z czego 597 osób uzyskało wynik 
pozytywny, co stanowi 85,16%. 

Najlepszy wynik uzyskali absolwenci ZS im. 
Hugona Kołłątaja w Jordanowie, gdzie na 100 
zdających, tylko jedna osoba nie zdała egzami-
nu. Drugi wynik w kolejności uzyskali uczniowie 
ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie – 
92,2%, trzeci uczniowie ZSO w Suchej Beskidzkiej 
– 91,9%. W sierpniu br. odbyła się sesja popraw-
kowa egzaminu maturalnego. Do egzaminu przy-
stąpiło wówczas 73 absolwentów, spośród któ-
rych 33 osoby poprawiły uzyskany w maju wynik. 

Biorąc pod uwagę wszystkie szkoły prowa-
dzone przez powiat suski, najlepiej z egzaminem 
maturalnym w bieżącym roku poradzili sobie ab-
solwenci liceów ogólnokształcących, na drugim 
miejscu absolwenci technikum, kolejno: liceum 

dla dorosłych oraz liceum profilowanego dla mło-
dzieży.

Jak wynika z danych OKE w Krakowie, w ran-
kingu powiatów województwa małopolskiego 
powiat suski zajął IV miejsce z poziomem zdawal-
ności 84%, biorąc pod uwagę wszystkie szkoły 
z terenu powiatu - publiczne, niepubliczne, a tak-
że prowadzone przez inne JST.

Wynik ten dotyczy egzaminu przeprowadzone-
go w maju br. Uwzględniając wyniki egzaminu po-
prawkowego, przeprowadzonego w sierpniu br., 
powiat suski zajmuje V miejsce z wynikiem 88%. 

Poniższe wykresy zostały opracowane 
z uwzględnieniem wyników egzaminu popraw-
kowego w sierpniu 2013 r. 

Najwyższą zdawalność 93% spośród typów 
szkół osiągnęła młodzież w liceach ogólnokształ-
cących powiatu suskiego, zajmując VI miejsce 
w województwie.

 Na wyróżnienie zasługują również technika 
powiatu suskiego, gdzie zdawalność wyniosła w 
tym roku 83%, co stawia powiat suski na V pozycji 
w województwie małopolskim.

Drugim, po maturze ważnym miernikiem ja-
kości pracy szkół jest zewnętrzny egzamin zawo-
dowy. W bieżącym roku do tego egzaminu przy-
stąpiło 458 uczniów – absolwentów techników, 
zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły poli-
cealnej dla dorosłych. Najlepszy wynik uzyskali 
absolwenci techników, w których egzamin zdało 
ponad 84% oraz w ZSZ – ponad 83%. W szkole 
policealnej dla dorosłych w zawodzie technik ad-
ministracji na 21 zdających, 9 osób uzyskało wy-
nik pozytywny. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
poprawie uległa zdawalność na zawodowym eg-
zaminie zewnętrznym w typie szkoły technikum 
o ponad 10%. 

Wyniki naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych w 2013 r. 
Z uwagi na tendencje demograficzne z roku na rok maleje liczba uczniów 

w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat suski. W bie-
żącym roku szkolnym do pierwszych klas przyjęto około 930 uczniów. Nato-
miast liczba tegorocznych absolwentów wyniosła 1007 osób. Jak możemy 
zaobserwować, w ostatnich dziesięciu latach widoczny jest spadek o ponad 
1800 uczniów ogółem, w tym w samych szkołach ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży o ponad 1100 osób.

Analizując wyniki naboru w ostatnich latach obserwujemy wyraźny 
wzrost zainteresowania uczniów kształceniem zawodowym. W bieżącym 
roku szkolnym, kształcenie w typie szkoły technikum wybrała ponad poło-
wa wszystkich pierwszoklasistów – 483 osoby, licea ogólnokształcące – 233 
oraz zasadnicze szkoły zawodowe – 213. Spośród proponowanych w ofercie 
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oddziałów klas zasadniczych, największą popu-
larnością cieszą się klasy z praktyczną nauką za-
wodu u pracodawców. Ogółem w klasach I szkół 
ponadgimnazjalnych zawodowych wszystkich ty-
pów uczy się aktualnie prawie 75% młodzieży. W 
bieżącym roku szkolnym został przeprowadzony 
nabór do szkół dla dorosłych w ZS im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej, w wyniku którego zostały 
utworzone 2 oddziały LO dla dorosłych w ilości 84 
uczniów oraz 1 oddział szkoły policealnej w zawo-
dzie technik BHP w ilości 37 uczniów.

Aby zapewnić odpowiednią jakość nauczania i 
prawidłową realizację zadań oświatowych, szkoły 
i placówki oświatowe, prowadzone przez powiat 
suski, zatrudniają sporą grupę nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi – w sumie 
ponad 500 osób.

Według sprawozdania SIO, stan zatrudnienia 
kadry pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym 
w etatach wynosi 353,35 – liczba ta zawiera także 
etaty wynikające z płatnych oraz niepłatnych nie-
obecności, za które organizowane są zastępstwa. 

Wśród nauczycieli najliczniejszą grupę stanowią 
dyplomowani, ponad 60% wszystkich zatrudnio-
nych. Podział procentowy nauczycielskich grup 

zawodowych w bieżącym roku szkolnym przed-
stawia się następująco: 

„Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”

Powiat suski, wspólnie z pozostałymi powia-
tami oraz innymi organami prowadzącymi szkoły 
zawodowe w Małopolsce, kontynuuje realizację 
projektu systemowego Województwa Małopol-
skiego pn. „Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce”. Projekt realizowany jest w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytet IX – Działanie 9.2 „Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Łącz-
na jego wartość wynosi 3.231.966,82 zł, w tym 
412.075,78 zł (12,75%) stanowi nasz wkład własny. 

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiono 
do realizacji kursów, zajęć pozalekcyjnych oraz 
innych form wsparcia, w tym płatnych staży, re-
alizowanych u prywatnych przedsiębiorców dla 
uczniów techników i zasadniczych szkół zawodo-
wych. W poszczególnych Zespołach Szkół obję-
tych projektem zorganizowano:

W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej: 
 kurs dietetyki dla 1 grupy – 15 uczniów,
 kurs grafiki komputerowej dla 1 grupy 

– 15 uczniów,
 kurs baristy dla 11 grup – 158 uczniów,
 kurs carving dla 5 grup – 65 uczniów,
 zajęcia doradczo-edukacyjne pn. „Doradz-

two edukacyjne i zawodowe w zakresie 
planowania kariery edukacyjno–zawodowej 
i funkcjonowania na rynku pracy” dla 16 grup 
– 197 uczniów,

 kurs telemarketingu dla 1 grupy – 11 uczniów,
 kurs animatora czasu wolnego dla 4 grup 

– 57 uczniów,
 kurs barmana – kelnera dla 4 grup – 40 uczniów,
 kurs asystencko-sekretarski dla 1 grupy 

– 11 uczniów,
 „najnowsze osiągnięcia naukowe w dzie-

dzinie nauk przyrodniczych” dla 1 grupy 
– 10 uczniów,

 zakończono zajęcia pozalekcyjne pn. „Język 
niemiecki zawodowy w gastronomii i techno-
logii żywienia” dla 2 grup – łącznie 30 uczniów,

 zakończono zajęcia pozalekcyjne pn. „Język 
niemiecki zawodowy w hotelarstwie” dla 
2 grup – 17 uczniów,

 zakończono zajęcia pozalekcyjne z matema-
tyki dla 5 grup – łącznie 75 uczniów,

 kurs prawa jazdy kat. B dla 14 uczniów,
 szkolenie „Rejestracja i prowadzenie działalno-

ści gospodarczej” dla 3 grup – 40 uczniów,
 zorganizowano 5 staży – wizyt zawodoznaw-

czych do Hotelu Litwor i Hotelu Belvedere 
(Zakopane) dla 114 uczniów,

 kurs małej księgowości dla 2 grup – łącznie 30 
uczniów,

 kurs ECDL Start dla 1 grupy – 10 uczniów,
 zakończono zajęcia pozalekcyjne „Technologia 

informatyczna w gastronomii”, dla 1 grupy 
– 10 uczniów,

 zakończono zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
z języka angielskiego zawodowego dla 2 grup 
– łącznie 25 uczniów,

 zorganizowano staż – wizytę zawodoznawczą 
do Firmy Delta Trans, Świętochłowice – łącz-
nie 22 uczniów,

 zorganizowano staż – wizytę zawodoznaw-
czą do ośrodka konferencyjno-wczasowego 
MADOHORA w Ślemieniu dla 20 uczniów,

 kurs kuchni śródziemnomorskiej dla 28 uczniów,
 kurs w zakresie organizacji cateringu i imprez 

okolicznościowych dla 5 grup – łącznie 60 
uczniów.
 
W ZS im. św. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim:

 kurs pilarza dla 8 uczniów,
 kurs „Programowanie i obsługa obrabiarek 

CNC stosowanych w meblarstwie” dla 1 grupy 
– 8 uczniów,

 kurs fryzjerski dla 1 grupy – 8 uczniów,
 zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z mate-

matyki dla 2 grup – 16 uczniów,
 zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z języka 

niemieckiego dla 1 grupy – 8 uczniów,
 zorganizowano staż – wizytę zawodoznawczą 

do Zakładów Odzieżowych Bytom sp. z o.o. 
Tarnowskie Góry dla 17 uczniów; staż – wizyta 
zawodoznawcza,

 zakończono kurs prawa jazdy kat. B dla 
15 uczniów, 

 zorganizowano 2 staże – wizyty zawodo-
znawcze do Firmy Handlowo–Usługowej LOK 
Szaflary dla 66 uczniów, staż – wizyta zawo-
doznawcza.

W ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej:
 kurs grafiki komputerowej DREAM WEAVER 

dla 1 grupy – 13 uczniów,
 kurs nowoczesne techniki wykańczania 

wnętrz dla 1 grupy – 10 uczniów,
 kurs diagnostyki pojazdowej dla 1 grupy 

– 10 uczniów,
 kurs Administratora Systemów Sieciowych 

Sun Microsystem dla 11 uczniów,
 zorganizowano staż – wizytę zawodoznawczą 

do Firm Komputerowych Dell (Łódź) i Asus 
(Warszawa) dla 23 uczniów,

 zakończono zajęcia pozalekcyjne z języ-
ka angielskiego zawodowego dla 3 grup 
– 41 uczniów, 

 zajęcia pozalekcyjne z matematyki wspoma-
ganej komputerowo dla 3 grup – 45 uczniów,

 zakończono kurs prawa jazdy kat. B 
dla 15 uczniów,

 kurs rysunku budowlanego AutoCAD 
dla 2 grup łącznie – 22 uczniów,

 kurs przygotowujący do egzaminu kwalifika-
cyjnego na uprawnienia energetyczne w za-
kresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych do 1kV z egzaminem 
dla 2 grup – łącznie 30 uczniów,

 kurs obsługi wózków jezdniowych podnośni-
kowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla 
6 grup – 85 uczniów,

 staż – wizyta zawodoznawcza dla 50 uczniów, 
kształcących się w zawodzie technik me-
chanik o specjalności metoda i naprawa 
pojazdów samochodowych do Firmy Wanicki 
Serwis sp. z.o.o,

23,88%

 11,92%

 60,20%

 3,00%
 1,00%

Dyplomow ani Mianow ani Kontraktow i Stażyści Bez stopnia 

 
(Wykres 7. Zatrudnienie kadry pedagogicznej) Źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień 
10.09.2013 r.  
 
 
 
 
 

REALIZACJA PROJEKTÓW W ZAKRESIE OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 
2012/2013 

 
 

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE” 
 

Powiat suski, wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami prowadzącymi szkoły 
zawodowe w Małopolsce, kontynuuje realizację projektu systemowego Województwa 
Małopolskiego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Działanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Łączna jego wartość wynosi 
3.231.966,82 zł, w tym 412.075,78 zł (12,75%) stanowi nasz wkład własny. 
 
W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiono do realizacji kursów, zajęć pozalekcyjnych oraz innych 
form wsparcia, w tym płatnych staży, realizowanych u prywatnych przedsiębiorców dla uczniów 
techników i zasadniczych szkół zawodowych. W poszczególnych Zespołach Szkół objętych 
projektem zorganizowano: 
 
W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej:  
 
 kurs dietetyki dla 1 grupy - 15 uczniów, 
 kurs grafiki komputerowej dla 1 grupy - 15 uczniów, 
 kurs baristy dla 11 grup - 158 uczniów, 
 kurs carving dla 5 grup - 65 uczniów, 
 zajęcia doradczo–edukacyjne pn. „Doradztwo edukacyjne i zawodowe w zakresie 

planowania kariery edukacyjno–zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy” dla 16 grup - 
197 uczniów, 

 kurs telemarketingu dla 1 grupy - 11 uczniów, 
 kurs animatora czasu wolnego dla 4 grup - 57 uczniów, 
 kurs barmana – kelnera dla 4 grup - 40 uczniów, 
 kurs asystencko-sekretarski dla 1 grupy – 11 uczniów, 
 „najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych” dla 1 grupy – 10 

uczniów, 

Dyplomowani Mianowani Kontraktowi Stażyści Bez stopnia

Wykres 6. Zatrudnienie kadry pedagogicznej. Źródło: sprawozdanie SIO stan na dzień 10.09.2013 r. 
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Takim właśnie „krokiem w nowoczesność” jest 
uczestnictwo uczniów i nauczycieli w projektach 
międzynarodowych. W l. 2011-2013 był to projekt 
dwustronny (polsko-niemiecki) o nazwie „SUN” - 
to znaczy „sport łączy”. Jego realizację obie stro-
ny zgodnie uznały za sukces. A ponieważ apetyt 
rośnie w miarę jedzenia, została przygotowana 
jego kontynuacja. Tym razem jest to projekt re-
alizowany w l. 2013-2015 przez młodzież sześciu 
zaprzyjaźnionych krajów. Młodzi Czesi, Hiszpanie, 
Niemcy, Polacy, Turcy oraz Włosi będą wykony-
wać szereg zadań w ramach nowego projektu 
pod nazwą „MOVES”. Jego istotą są (jak poprzed-
nio) międzynarodowa integracja przez sport. 
Jednak te działania projektowe zawierają inaczej 
rozłożone akcenty. Tym razem będziemy ćwiczyć 
sporty, które „wyszły z mody”. Ale to nie wszyst-
ko. Każda szkoła ma wypracować tzw. „strategię 
marketingową” i wykorzystując ją, upowszechnić 
ten dawny sport w swojej okolicy. Językiem pro-

jektu jest angielski, a sposobem porozumiewa-
nia się jego uczestników (ponad granicami) jest 
technologia internetowa. Takie ustalenia zapadły 

podczas wizyty roboczej, zorganizowanej w nie-
mieckiej szkole w Rodalben. Tam koordynatorzy 
z poszczególnych szkół dopracowali szczegóły, 
rozdzielili zadania, uzgodnili warunki wzajemnych 
kontaktów, m.in. wyjazdów międzynarodowych. 
Te tzw. mobilności staną się okazją do cyklicznej 
prezentacji efektów pracy wszystkich zespołów. 
Skoro zostało zapalone „zielone światło”, trwają 
już konkretne prace. W ZS im. W. Goetla wiedzą 
jak spożytkować poprzednie doświadczenia i tę 
wiedzę na pewno wykorzystają praktycznie.

„Moves” czyli międzynarodowa współpraca młodzieży
Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej to placówka edukacyjna o kilku-
dziesięcioletniej tradycji. Kształci w wielu zawodach rzemieślniczych oraz tech-
ników o specjalności budowlanej, elektrycznej, informatycznej oraz mechatro-
nicznej. Dwa ostanie z wymienionych kierunków potwierdzają, że szkoła potrafi 
skutecznie łączyć tradycję z nowoczesnością.

 staż – wizyta zawodoznawcza dla 50 uczniów 
kształcących się w zawodzie technik elektryk 
do Firmy Elektrownia Jaworzno III.
Ponadto od 2013 roku została wprowadzona 

do projektu nowa forma wsparcia – płatne staże u 
pracodawcy. W miesiącach lipiec – wrzesień bieżą-
cego roku staż odbyło 18 uczniów oraz absolwentów 
ZS im. W. Goetla na podstawie porozumienia z Fir-
mą FHU TRANSKĘT. Po odbyciu stażu u pracodaw-
cy uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 
1500 zł oraz pokrycie kosztów dojazdu. W ramach 
podpisanego porozumienia również pracodawca, 
w  tym przypadku firma Transkęt, otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 500 zł na jednego ucznia.

W ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jorda-
nowie:
 kurs barmana w wymiarze 40h dla 1 grupy 

– 15 uczniów,
 kurs obsługi wózków jezdniowych podnośni-

kowych wraz z bezpieczną wymianą butli dla 
12 uczniów,

 zakończono kurs prawa jazdy kat. B 
dla 10 uczniów,

 zakończono kurs operatora koparki 
dla 14 uczniów,

 zorganizowano dwudniowy staż – wizytę 
zawodoznawczą do Firmy Fiat Auto Poland 
w Tychach oraz Firmy TAURON Wytwarzanie 
Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworz-
no III dla 39 uczniów.

W ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie:
 zajęcia pozalekcyjne rozwijające pn. „Warsz-

taty z obsługi programu komputerowego 
Symfonia Handel” dla 1 grupy – 17 uczniów,

 zajęcia pozalekcyjne rozwijające pn. „Warsz-
taty z obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń 
sklepowych” dla 1 grupy – 17 uczniów,

 kurs AutoCAD projektowanie mebli i aranża-
cja wnętrz dla 1 grupy – 10 uczniów,

  zorganizowano staż – wizytę zawodoznawczą 

dla 19 uczniów kształcących się w zawodzie 
mechanik samochodowy i lakiernik samocho-
dowy do Firmy Opel General Motors w Gliwi-
cach,

 kurs prawa jazdy kat. B dla 12 uczniów; 
wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
o ukończeniu, 

 zakończono kurs obsługi wózków jezdnio-
wych podnośnikowych wraz z bezpieczną 
wymianą butli dla 15 uczniów,

 zakończono kurs operatora koparki dla 
15 uczniów.

Łączna wartość wszystkich zrealizowanych 
form wsparcia wyniosła 420.579,68 zł. Liczba 
uczestników wyniosła ponad 1.800 osób. Zazna-
czyć należy jednak, że wielu uczniów korzystało 
z dwóch lub więcej form wsparcia, stąd tak duża 
liczba uczestników – beneficjentów projektu.

Oprócz realizowanego projektu związanego z 
kształceniem zawodowym, wyróżnić należy także 
inne przedsięwzięcia oraz projekty edukacyjne, 
realizowane w szkołach, prowadzonych przez po-
wiat suski:

I. Projekt rządowy „Radosna szkoła”

W roku 2013 zrealizowano Projekt Rządowy 
„Radosna szkoła” o nazwie „Zakup pomocy dy-
daktycznych do miejsca zabaw w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Szkole 
Podstawowej nr 3 w Makowie Podhalańskim”.

W ramach zadania placówka doposażona 
została w środki dydaktyczne, pozwalające na 
zaspokojenie uczniom potrzeb w zakresie ruchu, 
w pomoce usprawniające koordynację wzroko-
wo-ruchową. Zakupione zostały atrakcyjne klocki, 
układanki oraz inne pomoce, które będą wyko-
rzystane do usprawniania umiejętności w zakre-
sie małej motoryki. Ciekawe, kolorowe pomoce 
pozwolą na rozwijanie umiejętności i uzdolnień 

uczniów oraz wpłyną na poprawę komfortu pracy 
z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Wartość za-
kupionych pomocy wyniosła  6 tys. zł. 

II. „Dobry start w dorosłość” 
– projekt realizowany w ramach POKL – 

działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejsze-
nie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie zakończo-
no projekt realizowany w okresie od 03.01.2011 r. do 
31.12.2012 r. o wartości ogólnej 1 188 220 zł, skiero-
wany do uczniów liceum ogólnokształcącego. 

Realizacja projektu obejmowała następujące 
działania:
 Zdam maturę – zajęcia z przedmiotów: j. pol-

ski, j. angielski, matematyka, historia, WOS, bio-
logia, chemia, geografia. 

 Wyrównywanie szans klas pierwszych – 
zajęcia z przedmiotów: matematyka, fizyka, 
biologia, chemia, j. angielski. Zajęcia dla każdej 
z grup odbywały się po dwie godziny co ty-
dzień. Uczniów objęto również pomocą psy-
chologiczno–pedagogiczną. 

 Rozwijam talenty – zajęcia dla koła teatralne-
go, dla koła j. angielskiego, grupy j. niemieckie-
go, informatyki, biologii, fizyki. 

 Chcę wybrać zawód – inspiracja – w ramach 
tego działania zostały zorganizowane wyciecz-
ki o charakterze przedmiotowym (m.in. obóz 
językowy, lekcje muzealne).

 Efektywnie organizuję czas wolny – wyjazd 
do Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.
Ponadto w ramach projektu szkoła została wy-

posażona w następujące pomoce:
 powstała 20 stanowiskowa pracownia języko-

wa (21.000 zł),
 zakupiono książki do biblioteki szkolnej 

(3.000  zł),
 materiały biurowe (11.000 zł).
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Na podsumowaniu konkursu obecni byli m.in.: 
starosta suski Tadeusz Gancarz oraz naczelnik Wy-
działu Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji 
Powiatu w Starostwie Powiatowym Janusz Kociołek.

W tegorocznej edycji motywem przewodnim  
była „Przyszłość”, a konkursowe prace nadesłało 
łącznie 131 osób. Były one oceniane w czterech 
kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe – 44 

uczestników, gimnazja – 70 uczestników, szko-
ły ponadgimnazjalne – 14 uczestników, dorośli 
– 3 uczestników) przez Komisję Konkursową w 
składzie: Daniel Greps (pisarz), Ewelina Rolka (po-
lonistka, dziennikarka miesięcznika „Ziemia Suska”),  
Marcin Leśniakiewicz (Wydział Kultury, Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu Starostwa 
Powiatowego).

W poszczególnych kategoriach Komisja przy-
znała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii szkół podstawowych: I miej-
sce – Alicja Wilczyńska (SP 2 w Zawoi); II miejsce 
ex aequo – Joanna Pająk (SP w Bieńkówce) i Mag-
dalena Pasierbek (ZS – SP 1 w Suchej Beskidzkiej); 
III miejsce ex aequo – Nikola Czubin (SP 1 w Suchej 
Beskidzkiej) i Paulina Wątlikiewicz (SP w Kojszówce); 
wyróżnienia  – Kinga Nieckula (SP w Bieńkówce), 
Karol Sowa (ZS - SP 1 w Suchej Beskidzkiej) i Żaneta 
Szwed (SP w Białce).

W kategorii gimnazjów: I miejsce – Kamil 
Chromy (ZS - Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej); 
II miejsce ex aequo – Katarzyna Pająk (Gimnazjum 
w Suchej Beskidzkiej) i Patrycja Pietrusa (Gimna-
zjum nr 1 w Stryszawie); III miejsce – Paulina Sarna 
(Gimnazjum nr 1 w Zawoi); wyróżnienia – Agniesz-
ka Łoś (ZS – Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej) 
i Agnieszka Zielińska (ZS – Gimnazjum w Suchej 
Beskidzkiej).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce ex aequo – Michał Rekies (ZSO w Suchej 
Beskidzkiej) i Szymon Kania (ZSO w Suchej Beskidz-
kiej); II miejsce – Anna Urbańczyk (ZS im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej); III miejsce ex aequo – Urszula 
Dyrcz (ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podha-
lańskim) i Paulina Międzybrodzka (ZSO w Suchej 
Beskidzkiej); wyróżnienia – Wojciech Knapik (ZSO 
w Suchej Beskidzkiej), Natalia Łazowska (ZSO w Su-
chej Beskidzkiej), Magdalena Mika (ZSO w Suchej 
Beskidzkiej) i Katarzyna Radwan (ZSO w Suchej 
Beskidzkiej). 

W kategorii dorosłych przyznano 3 równo-
rzędne nagrody główne, które otrzymali: Ste-
fania Małysa z Grzechyni, Stanisław Pająk z Suchej 
Beskidzkiej i Tomasz Skupień z Jordanowa.

XIII Powiatowy Konkurs Literacki
9 grudnia 2013 r., w siedzibie Biblioteki Suskiej im. M. Żmigrodzkiego w Suchej Be-
skidzkiej, odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników XIII edycji Powiatowe-
go Konkursu Literackiego „Podbabiogórskie Opowieści”. Głównym organizatorem 
konkursu była Biblioteka Suska, a współorganizatorem – Starostwo Powiatowe. 

W konkursie udział wzięło 12 uczniów z terenu 
powiatu suskiego (9 z gimnazjów i 3 ze szkół po-
nadgimnazjalnych), a ich recytacje oceniała komi-
sja w składzie: Regina Wicher (etnograf, animator 
kultury regionalnej), Piotr Jezutek (animator kultury 

regionalnej), Marcin Leśniakiewicz (przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego).

WyNIKI KONKURSU:
Gimnazja: I miejsce ex aequo: Marcin Sroka 

(Gimnazjum w Bystrej) i Jędrzej Stopiak (Gimna-

zjum w Bystrej); II miejsce ex aequo: Małgorzata 
Łazarz (Gimnazjum w Naprawie) i Marzena Marfiak 
(Gimnazjum w Bystrej); III miejsce: Gabriela Stopka 
(Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej); wyróżnienie: 
Kinga Pieróg (Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej). 

Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce: Szy-
mon Gigoń (Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Suchej Beskidzkiej); II miejsce: Krzysztof Gołuszka 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Be-
skidzkiej); III miejsce: Agnieszka Wydra (Zespół 
Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalań-
skim).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundo-
wane przez organizatorów.

W cieniu jodeł i świerków
25 października 2013 r. w siedzibie Biblioteki Suskiej im. dr M. Żmigrodzkiego 
odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego poezji i prozy re-
gionalnej „W cieniu jodeł i świerków”, organizowana przez Bibliotekę Suską, 
a współorganizowana przez Starostwo Powiatowe.

Na sali obecni byli m.in.: senator RP Andrzej 
Pająk, burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł 
Sala i wicestarosta suski Jan Woźny, którzy powi-
tali zebranych gości, a zwłaszcza panie (oraz – co 
warto podkreślić – panów!) z siedmiu Kół, biorą-
cych udział w konkursie. Tradycyjne stoły wigilijne, 
oceniała Komisja Konkursowa, w składzie: Andrzej 
Peć (etnograf ), Elżbieta Paradowska (nauczycielka, 
specjalistka żywienia zbiorowego z Suchej Beskidz-
kiej), Lilia Lasoń (ekspert żywienia z Krakowa), Ma-

ria Kuczara (fotografik), Marcin Leśniakiewicz (Sta-
rostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej). W tym 
roku głównymi potrawami, podlegającymi ocenie, 
były: danie z ryby oraz kompot (napój). Ostatecznie 
Komisja zdecydowała sie przyznać I miejsce Kołu 
Gospodyń Wiejskich ze Stryszawy Górnej, II miej-
sce – Kołu Gospodyń Wiejskich „Redz” z Tarnawy 
Górnej, a III miejsce – Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Kojszówki. Specjalne wyróżnienie otrzymało Koło 
Gospodyń z Białki.

Ponadto specjalną nagrodę, ufundowaną 
przez Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, otrzy-
mało KGW „Redz” z Tarnawy Górnej. W trakcie im-
prezy nie zabrakło także wspólnego kolędowania, 
a zebrani na sali mogli obejrzeć występ zespołu 
„Kojszowiacy”.

„Podbabiogórska Wigilia” 2013
7 grudnia 2013 r., w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kojszówce, odbył się 
III Powiatowy Konkurs Kulinarny „Podbabiogórska Wigilia”. Głównym organiza-
torem konkursu było Sołectwo Kojszówka, a współorganizatorami: Gmina Ma-
ków Podhalański i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
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Tym razem podstawowymi produktami oce-
nianymi przez komisje konkursowe były potrawy 
z jarzyn. W konkursie udział wzięło 16 grup z te-
renu powiatu suskiego. Oceny konkursowych po-
traw oraz tradycyjnych nalewek dokonywały dwie 
komisje, w składach: Janina Totoś – Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział w Su-
chej Beskidzkiej (przewodnicząca Komisji), Elżbie-
ta Paradowska – nauczyciel, specjalista żywienia 
zbiorowego z Suchej Beskidzkiej, Władysława 
Kulak – plastyk, regionalistka (ocena potraw) oraz 
prof. Tadeusz Paleczny – kulturoznawca, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Bractwo Zbójni-
ków spod Babiej Góry” (przewodniczący komisji), 
Leszek Gołębski – znawca nalewek i win z Krako-
wa, Dariusz Gorycki – Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego – Oddział w Suchej Beskidzkiej, 
„Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”, Krzysztof 
Kida – LGD „Podbabiogórze”, „Bractwo Zbójników 
spod Babiej Góry”, Marcin Leśniakiewicz – Staro-
stwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz Marian 
Łaciak – radny gminy Stryszawa (ocena nalewek).

Na zakończenie imprezy laureaci konkursu 
odebrali nagrody z rąk starosty suskiego Tadeusza 
Gancarza, wójta gminy Stryszawa Rafała Laska 
i senatora RP Andrzeja Pająka. Jak zwykle konkurs 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a wśród 
licznie zgromadzonych na sali gości znaleźli się 
także m.in.: poseł na sejm RP Joanna Bobowska, 

prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki, 
burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu 
suskiego oraz radni powiatowi i gminni.  

WyNIKI KONKURSU:
Kategoria – potrawy typowo regionalne:
I miejsce – Zembrzyckie KG „Mioduszyna” (za 

kwacankę na drupkak); II miejsce – KGW Huci-
sko-Pewelka (za zupę ziemniaczaną); III miejsce – 
KGW Kuków (za kapustę kiszoną z fasolą).

Kategoria – współczesne potrawy oparte 
na tradycjach regionalnych:

I miejsce – KGW Baczyn (za korpielankę na 
baraninie); II miejsce – KGW Lachowice (za tartę 
szpinakową); III miejsce – KGW Wieprzec (za du-
szonki).

Kategoria – tradycyjne nalewki:
I miejsce – KGW Stryszawa Górna (za nalew-

kę z pestek jabłek); II miejsce – ZS im. W. Witosa 
w Suchej Beskidzkiej (za „nalewkę farmaceutów”); 
III miejsce – Suskie Stowarzyszenie Kobiet „Samo-
pomoc” (za nalewkę „tarniówkę”).

Ponadto specjalne wyróżnienie „Bractwa Zbój-
ników spod Babiej Góry” otrzymało KGW Budzów 
za „groszkówkę”, a wyróżnienie Zarządu Małopol-
skiej Izby Rolniczej wraz  z nagrodą, którą wręczył 
prezes MIR, Ryszard Czaicki – KGW Wieprzec.

Wyróżnienia otrzymały także pozostałe gru-
py, uczestniczące w konkursie, których potrawy 

i nalewki tak naprawdę w niczym nie ustępowały 
tym nagrodzonym: KGW Kurów, KGW „Marco-
wianki” z Marcówki, KGW Palcza, Stowarzyszenie 
„Nasza Skawica”, KGW Stryszawa Dolna, KGW Tar-
goszów.  

Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”
16 listopada 2013 r. w Lachowicach odbył się XIII Powiatowy Konkurs Potraw Re-
gionalnych „O Złotą Warzechę”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Stryszawie, a współorganizowany przez Urząd Gminy w Stryszawie i Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. 

Ponadto poza konkursem wystąpiły: Zespół 
Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione, działający 
przy Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek w Suchej 
Beskidzkiej oraz chór „Jasień” z Suchej Beskidzkiej, 
dla którego był to pierwszy występ po rocznej 
przerwie w działalności.

Łącznie w Festiwalu udział wzięło ok. 170 osób 
(16 zespołów i 19 solistów). Laureatom Festiwalu 
nagrody wręczali: starosta suski Tadeusz Gancarz, 
burmistrz miasta Sucha Beskidzka Stanisław Li-
chosyt oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury-
-Zamek w Suchej Beskidzkiej Wiesław Kwak.

Występy oceniała komisja konkursowa w skła-
dzie: Andrzej Lasek – muzyk, Małgorzata Kubie-
niec – aranżer, wokalista, Wiesław Kwak – dyrektor 
MOK-Zamek w Suchej Beskidzkiej.

WyNIKI W POSZCZEGóLNyCH KATEGORIACH:
Kategoria: dzieci – soliści:
I miejsce – Angelika Sobaniak (ZS Zembrzyce); 

II miejsce – Krzysztof Kot (ZS-P Palcza); III miejsce 
– Stefania Wieczorek (ZS SP1 Maków Podhalański); 
wyróżnienie – Adrianna Ruszkowicz (ZS SP1 Ma-
ków Podhalański).

Kategoria: dzieci – zespoły:
I miejsce – „Violinki” (ZS-P Palcza); II miejsce ex 

aequo – „Jagódki” (SP Marcówka) oraz zespół wo-
kalno-instrumentalny z SP2 Stryszawa; III miejsce 
ex aequo – „Fantazja” (ZS Zembrzyce) oraz „Noi 
cantiamo” (ZS-P Baczyn); wyróżnienia – „Bemole” 
(ZS Maków Podhalański) oraz zespół wokalny z ZS 
SP1 Sucha Beskidzka. 

Kategoria: młodzież – zespoły:
I miejsce – nie przyznano; II miejsce ex aequo – 

duet Emmanuela Banach i Marta Ruszkowicz, chór 
„Sopranino” (ZS Grzechynia), „XBand” (ZS Białka). 

Kategoria: dorośli – zespoły:
I miejsce – Koło Gospodyń „Mioduszyna” (Zem-

brzyce); II miejsce – Zespół Regionalny „Ziemia Su-
ska” (MOK-Zamek Sucha Beskidzka)

Festiwal odbył się pod patronatem Burmistrza 
Miasta Suche Beskidzka, organizatorem był Miej-
ski Ośrodek Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej, 
a partnerem - Starostwo Powiatowe w Suchej Be-
skidzkiej.

Festiwal Pieśni Patriotycznej
11 listopada, w sali rycerskiej zamku w Suchej Beskidzkiej, odbył się koncert fi-
nałowy VI Festiwalu Pieśni Patriotycznej. W koncercie wzięli udział laureaci festi-
walu, których występy oceniane były tydzień wcześniej w czterech kategoriach: 
dzieci – soliści, dzieci – zespoły, młodzież – zespoły, dorośli – zespoły. 



Nr 5/2013 (132)12

Redaguje zespół: Marcin Leśniakiewicz (redaktor naczelny), Witold Korzec 

Współpraca: wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 40, promocja@powiatsuski.pl

Skład i druk:  34-100 Wadowice, Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20, fax 33 873 46 22, biuro@grafikon.com.pl

I N F O R M A T O R  S T A R O S T W A  S U S K I E G O

Organizatorami imprezy były: Starostwo Po-
wiatowe w Suchej Besk., Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w Suchej Besk. i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących. Uroczystość była podzielona 
na trzy części. Gościom umilała czas kapela Mała 
Ziemia Suska oraz gawędziarz Szymon Gigoń.

W pierwszej części, która była poświęcona  60-le-
ciu powstania SZS, nagrodzono osoby zasłużone dla 
sportu szkolnego w naszym powiecie. Tytuł honoro-
wego członka PSZS nadano Witoldowi Zajączkowi, 
wieloletniemu koordynatorowi sportu szkolnego w 
powiecie suskim. Pamiątkowe dyplomy oraz odzna-
czenia otrzymali: starosta suski Tadeusz Gancarz, 
wicestarosta suski Jan Woźny oraz naczelnik Wy-
działu Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji 
Powiatu Janusz Kociołek. Za medialne promowa-
nie sportu szkolnego zostali odznaczeni: Wojciech 
Ciomborowski (Małopolska Kronika Beskidzka) oraz 
portal powiatsuski24.pl. Następnie na scenę zo-
stali wyczytani członkowie zarządu i komisji PSZS od 
momentu jego powstania, czyli od 1999 roku. Ode-
brali pamiątkowe dyplomy oraz odznaki przyznane 
przez PSZS w Suchej Besk.

Druga część piątkowej uroczystości była 
poświęcona podsumowaniu sportowego roku 
szkolnego 2012/2013. Najpierw podziękowano 
gospodarzom obiektów, na których odbywają 
się finały powiatowe, a chwilę później wręczo-
no podziękowania nauczycielom, którzy pełnili 
w roku szkolnym 2012/2013 funkcje koordynato-
rów sportu w poszczególnych gminach. Dyplomy 
otrzymali także nauczyciele wskazani przez koor-
dynatorów w gminach. 

Kolejnym punktem było nagrodzenie najlep-
szych szkół we współzawodnictwie sportowym.

Na scenie pojawiali się dyrektorzy i nauczyciele 
wychowania fizycznego ze szkół z miejsc VI-IV (SP 
nr 2 w Suchej Besk., SP w Skawicy, SP w Łętowni) 
w  kategorii Igrzysk, następnie puchar PSZS z rąk 
przewodniczącego PSZS w Suchej Besk. Łukasza 

Miklusiaka za zdobycie trzeciego miejsca trafił 
do SP w Juszczynie. Puchar za drugie miejsce dla 
SP2 w Stryszawie wręczył wicestarosta suski Jan 
Woźny.  Za triumf w klasyfikacji generalnej współ-
zawodnictwa szkół podstawowych puchar z rąk 
starosty suskiego Tadeusza Gancarza odebrali 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej 
Besk. Wyniki w kategorii starszej, czyli w Gimnazja-
dzie, przedstawiały się następująco – miejsce VI-IV 
(G Skawica, G2 Lachowice, G2 Zawoja), miejsce III 
– G Budzów, miejsce II – G1 w Stryszawie i miejsce 
I – Gimnazjum w Suchej Besk. Puchary za miejsca 
I-III, tak samo jak w kategorii szkół podstawowych, 
wręczali: Łukasz Miklusiak (miejsce III), Jan Woź-
ny (miejsce II) i Tadeusz Gancarz (miejsce I). Tylko 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych prowadzone 
są osobne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców. 
Najpierw na scenę zostali poproszeni przedstawi-
ciele ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie za zdobycie 
III miejsca w kategorii dziewcząt w roku szkolnym 
2012/2013. Drugie miejsce przypadło ZS im. W. Wi-
tosa w Suchej Beskidzkiej. Na pierwszym miejscu 
w klasyfikacji generalnej znalazł się Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej. Miejsce 
trzecie, ale w klasyfikacji  chłopców, przypadło ZS 
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. Na drugim miej-
scu został sklasyfikowany ZS im. W. Goetla w Suchej 
Beskidzkiej, a na pierwszym miejscu Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Suchej Besk. Warto dodać, 
że ZSO w Suchej Beskidzkiej znalazło się także na 
pierwszym miejscu w kategorii szkół średnich w ca-
łym województwie małopolskim we współzawod-
nictwie sportowym szkół za miniony rok szkolny.

Punktem kulminacyjnym imprezy było wrę-
czanie nagród Powiatu Suskiego. Sto czternaście 
nazwisk – siedemdziesiąt cztery za miejsca drugie 
i trzecie, czterdzieści jeden za pierwsze – tak pre-
zentuje się dorobek uczniów z naszego powiatu 
w klasyfikacji medalowej zawodów wojewódz-
kich w minionym roku szkolnym. Za miejsca III i II 

zawodnicy i zawodniczki otrzymali specjalne dy-
plomy. Za zdobycie złotego medalu na zawodach 
wojewódzkich zawodnicy i zawodniczki, oprócz 
dyplomów, otrzymali także vouchery upoważnia-
jące do odbioru nagrody pieniężnej (200 zł brut-
to). Nagrody Powiatu Suskiego wręczał starosta 
suski Tadeusz Gancarz w asyście dwóch człon-
ków zarządu PSZS w Suchej Besk. – Łukasza Mi-
klusiaka i Piotra Staszaka. Za miejsca pierwsze 
nagrody dostali: dziewczęta z ZSO w Suchej Besk. 
w sztafetowych biegach przełajowych 10x1000 m 
(Dagmara Burliga, Martyna Burliga, Karolina 
Jopek, Anna Kołata, Marta Kozina, Joanna Ma-
ster, Alina Papushina, Martyna Pieróg, Joanna 
Waluś, Klaudia Zajda), dziewczęta z ZSO w Su-
chej Besk. w sztafecie szwedzkiej (Anna Kołata, 
Marta Kozina, Joanna Master, Justyna Pająk), 
chłopcy z ZSO w Suchej Besk. w sztafecie 4x100 m 
(Kamil Głuszek, Łukasz Łuczak, Filip Sacha, 
Paweł Warmuz), chłopcy z SP1 w Suchej Besk. 
w piłkę nożną (Daniel Chrząszcz, Maciej Krupa, 
Paweł Krzeszowiak, Kacper Kubasiak, Patryk 
Matysek, Krystian Pawlica, Sebastian Rak, 
Grzegorz Steczek, Maciej Zachura, Szymon 
Żaczek) oraz Sylwia Gorycka z G w Suchej Besk. 
(bieg na 600 m), Izabela Kaczorowska z G w Su-
chej Besk. (pływanie – 50 m styl dowolny), Anna 
Kołata z ZSO w Suchej Besk. (bieg na 200 m), 
Aleksandra Luberda z ZSO w Suchej Besk. (nar-
ciarstwo alpejskie), Joanna Master z ZSO w Su-
chej Besk. (bieg na 400 m), Marta Sikora z SP 
w Juszczynie (biegi narciarskie i pływanie – 50 m 
styl klasyczny), Michał Droński z G w Suchej Besk. 
(pływanie – 50 m styl klasyczny), Szymon Jąkała z 
G2 w Zawoi (kolarstwo górskie), Łukasz Pindelski 
z ZS Goetla w Suchej Besk. (bieg na 400 m), Karol 
Światłoń z G w Budzowie (rzut oszczepem), Jaro-
sław Trzop z ZS Goetla w Suchej Besk. (pchnięcie 
kulą) i Marek Żuromski z ZS w Zawoi (kolarstwo 
górskie). Pełen wykaz nagrodzonych za miejsca II 
i III, szczegółowa relacja z uroczystości oraz galeria 
zdjęć dostępne są na sport.powiatsuski.pl .

Podsumowanie sportowego roku szkolnego
z Nagrodami Powiatu Suskiego w tle
Ponad 150 osób pojawiło się w piątkowe popołudnie 29. listopada w hali Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej na uroczystości z okazji podsumo-
wania współzawodnictwa sportowego szkół w naszym powiecie za rok szkolny 
2012/2013. W tym roku uroczystość miała dwa dodatkowe punkty związane z ob-
chodami 60-lecia istnienia Szkolnego Związku Sportowego oraz wręczeniem na-
gród Powiatu Suskiego dla uczniów ze szkół z terenu naszego powiatu. 


