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Tematem wiodącym pierwszego te-
gorocznego numeru jest podsumowanie 
inwestycji i projektów realizowanych przez 
powiat suski w minionym roku. Był to rok, 
który z całą pewnością można uznać za 
bardzo dobry, o czym świadczy np. rekor-
dowa kwota wydatkowana na inwestycje 
drogowe, która była większa niż w całej 
poprzedniej kadencji. Kontynuacja inno-
wacyjnych projektów w zakresie montażu 
instalacji solarnych, termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej oraz 
dalszy ciąg scalania gruntów to kolejne 
elementy prorozwojowej działalności 
powiatu, zdecydowanie sytuującej nas 
w gronie liderów Małopolski. 

W kolejnych numerach naszego infor-
matora zamierzamy przedstawiać zakres 
działań poszczególnych wydziałów staro-
stwa oraz jednostek organizacyjnych po-
wiatu. Chcemy poinformować Państwa jak 
szerokim spektrum zagadnień zajmuje się 
samorząd powiatowy. 

Ponadto na łamach biuletynu będziemy 
informować o najważniejszych bieżących 
wydarzeniach związanych z działalnością 
starostwa powiatowego, podległych mu 
jednostek oraz instytucji, współpracy z sa-

morządami gmin, życiem społeczno-kul-
turalnym, a także kierunkami inwestowa-
nia i rozwoju naszego terenu. 

Nowa koncepcja zakłada wydawa-
nie biuletynu w formule kilkunastostro-
nicowego dwumiesięcznika. Bezpłatne 
wydawnictwo będzie dostępne w bu-
dynkach starostwa przy ul. Kościelnej 5b  

i Mickiewicza 19, jak również przekazywa-
ne m.in. do wszystkich urzędów gmin i bi-
bliotek na terenie powiatu. Będzie go moż-
na również pobrać w wersji elektronicznej 
ze strony internetowej starostwa.

Tadeusz Gancarz 

Starosta Suski

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Suskiego
Po okresie przerwy wznawiamy wydawanie Biuletynu Podbabiogórskiego, mając nadzieję, że będzie on stanowił do-
pełnienie polityki informacyjnej starostwa suskiego prowadzonej za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej 
oraz Biuletynu Informacji Publicznej. 
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Tegoroczny budżet jest nastawiony 
w znacznej mierze na inwestycje – pod wzglę-
dem środków na nie przeznaczonych plasuje 
się w ścisłej czołówce wśród powiatów woje-
wództwa małopolskiego i kraju.

Do najważniejszych zadań, planowanych 
do realizacji w roku bieżącym, należą:

 zakończenie instalacji solarnych na bu-
dynkach prywatnych w powiecie suskim 
(22.533.907 zł, z czego 11.987.002 zł ze 
środków Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
10.546.905 zł ze środków funduszu szwaj-
carskiego),

 dokończenie termomodernizacji dziesięciu 
budynków powiatowych (4.304.028 zł, 
z czego 960.000 zł ze środków NFOŚiGW, 
a 2.942.000 zł stanowi niskooprocentowa-
na pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z możliwością częściowego umorzenia),

 prace na drogach powiatowych 
(5.860.000 zł, w tym: 2.560.000 zł na wydat-
ki majątkowe (tj. m.in. odnowy nawierzchni, 
przebudowy mostów, dopłaty do chodni-
ków budowanych przez gminy, zabezpie-
czenie wkładu własnego na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych i wykonanie osłony 
przeciwosuwiskowej w Zawoi Przysłop) 
oraz 3.300.000 zł na wydatki bieżące (tj. zi-
mowe utrzymanie dróg, remonty, koszenie 
poboczy, czyszczenie rowów, zakupy zna-
ków drogowych) z możliwością przeniesie-
nia części środków na wydatki majątkowe,

 budowa sieci infokiosków na terenie powia-
tu (220.160 zł, z czego 209.152 zł ze środ-
ków unijnych i budżetu państwa),

 budowa windy dla niepełnosprawnych 
w ZSO w Suchej Beskidzkiej (210.000 zł, 
z czego 90.815 zł ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych),

 dofinansowanie dla ZOZ w Suchej Beskidz-
kiej na kontynuowanie modernizacji od-
działów szpitalnych (100.000 zł),

 wykonanie uproszczonych planów urządze-
nia lasów niestanowiących własności Skar-
bu Państwa na terenie powiatu (92.988 zł, 
z czego 42.988 zł ze środków WFOŚiGW). 
Deficyt budżetowy, stanowiący różnicę po-

między planowanymi wydatkami i dochoda-
mi, zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów 
bankowych, przy czym w ciągu roku deficyt 
ten ulegnie zmniejszeniu o 2.200.000 zł z uwagi 
na refundację przez urząd marszałkowski czę-
ści kosztów wykonania przebudowy i moder-
nizacji drogi powiatowej Zubrzyca – Łętownia 
w kwocie 1.500.000 zł oraz przekazania przez 
NFOŚiGW kwoty 700.000 zł jako zwiększenie 
dotacji na termomodernizację obiektów po-
wiatowych.

Ponadto w lutym br. przyznano powiatowi 
dotację w kwocie 1.000.000 zł na odnowę 
drogi powiatowej, zniszczonej podczas powo-
dzi w 2010 r. z programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych, co znacznie podniesie na-
kłady na drogi.

Budżet Powiatu Suskiego na rok 2013
29 stycznia 2013 r. podczas sesji Rady Powiatu Suskiego uchwalono budżet po-
wiatu na 2013 rok. Biorąc pod uwagę zestawienie dochodów i wydatków jest on 
najwyższy w historii powiatu. Dochody zaplanowano na 93.247.072,71 zł, w tym 
bieżące: 68.919.649,16 zł i majątkowe: 24.327.423,50 zł. Planowane wydatki wy-
niosą 98.997.744,16 zł, w tym bieżące: 68.919.649,16 zł i majątkowe (inwestycyj-
ne) 30.078.095,00 zł.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Do konkursu na stanowisko Dyrektora Ze-

społu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 
zgłosiło się 3 kandydatów. Po przeprowadze-
niu oceny formalnej zgłoszonych kandydatur 
Komisja Konkursowa uznała, że wszyscy Kan-
dydaci spełniają wymogi formalne.

Kandydatów zaproszono na posiedzenie 
Komisji Konkursowej w dniu 31 stycznia 2013 r.               
w celu przeprowadzenia indywidualnych roz-
mów z Kandydatami, polegających w pierw-
szej kolejności na zadawaniu jednakowych 

pytań niezbędnych do ustalenia przydatności 
na stanowisko objęte konkursem, a następnie 
pytań dodatkowych zadawanych przez człon-
ków Komisji Konkursowej. 

Do rozmów kwalifikacyjnych w dniu 
31 stycznia 2013 r. zgłosiło się 2 Kandydatów.

Po indywidualnych rozmowach z Kandydata-
mi na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Suchej Beskidzkiej, Komisja Konkurso-
wa odbyła dyskusję we własnym gronie, ocenia-
jąc predyspozycje i umiejętności Kandydatów.

Komisja Konkursowa w tajnym głosowaniu 

wybrała jednogłośnie Pana Marka Habera na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Suchej Beskidzkiej.

Pan Marek Haber wykazał się dużą wiedzą na 
temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w Suchej Beskidzkiej, posiada ogromne do-
świadczenie zawodowe w zakresie zarządzania 
w ochronie zdrowia, co gwarantuje prawidłowe 
wykonywanie powierzonych obowiązków.

Starosta Suski 
Tadeusz Gancarz

Przewodniczący Komisji Konkursowej   

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
W wyniku postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa dokonała wy-
boru Pana Marka habera na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w  Suchej Beskidzkiej.

Rada
XXV sesja Rady Powiatu Suskiego 

odbyła się  się 29 stycznia 2013 r. 

Podjęto nastepujące uchwały:
  w sprawie budżetu powiatu suskiego 

na 2013 rok. 
 w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy finansowej powiatu suskiego. 
 w sprawie stanowiska rady powiatu 

suskiego dotyczącej ugody sądowej 
z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geo-
dezyjno-Kartograficznym w Krakowie. 

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w najem w trybie bezprzetargowym 
dotychczasowemu najemcy nierucho-
mości lokalowej mieszczącej się w bu-
dynku przy ulicy Kościelnej 5 b. 

 w sprawie zamiaru dokonania zmian 
w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa 
w Suchej Beskidzkiej. 

 w sprawie zmian w statucie Domu 
Pomocy Społecznej dla osób przewle-
kle psychicznie chorych w Makowie 
Podhalańskim. 

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
komisji rewizyjnej rady powiatu suskie-
go na 2013 rok. 

 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji rady powiatu suskiego 
na 2013 rok. 

 w sprawie przyjecia rezygnacji z funkcji 
przewodniczącego komisji rewizyjnej 
rady powiatu suskiego.

 w sprawie wyboru  przewodniczącego 
komisji rewizyjnej rady powiatu suskiego.

Zarząd
W okresie od 2 stycznia 2013 r. do 

14 lutego 2013 r. zarząd powiatu odbył 
6 posiedzeń podejmując 25 uchwał. 

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 interne-
towej powiatu: 

www.powiatsuski.pl  
lub bezpośrenio pod adresem:
http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/
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INWESTYCJE I PROJEKTY PROWADZONE  
PRZEZ POWIAT SuSKI W 2012 ROKu

Wartość projektu pn. „Poprawa dostępno-
ści dla rozwoju gospodarczego i wzmocnie-
nie regionalnej sieci drogowej poprzez prze-
budowę drogi powiatowej Zubrzyca – Łętow-
nia” wyniosła 19.128.451,55 zł, w tym dotacja 

ze środków MRPO – 11.311.306,41 zł i wkład 
własny powiatu w kwocie 7.817.145,14 zł 
(w  tym gminy Bystra-Sidzina 1.500.000 zł). 
Wykonawcą zadania w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” była firma Dromil Sp. z o.o., z którą 

6 kwietnia 2010 r. podpisano umowę na reali-
zację zadania. Przedsięwzięcie objęło wyko-
nanie prac związanych z poszerzeniem jezdni 
w obrębie pasa drogowego, budowę nowych 
i przebudowę istniejących przepustów, budowę 
2 nowych mostów i remont kapitalny 6 istnieją-
cych obiektów mostowych, wykonanie murów 
oporowych, nawierzchni drogowych typu A, B 
i C oraz barier chodnikowych i energochłonnych. 
Ponadto realizowane były: nadzór inwestorski, 
zarządzanie projektem i działania promocyjne.

Podczas trwających dwa lata prac zrealizo-
wano wszystkie założenia, w tym: położono 
24150 m nowej nawierzchni z lokalnymi posze-
rzeniami jezdni oraz odwodnieniem liniowym, 
umocnieniem skarp i wykonaniem poboczy, 
przebudowano 45 obiektów inżynieryjnych, 
w tym 6 mostów i 39 przepustów, wybudowa-
no 7 nowych obiektów inżynieryjnych, w tym 
2 nowe mosty i 5 przepustów.

14 września 2012 r.   komisja powołana 
przez starostę suskiego Tadeusza Gancarza 
rozpoczęła odbiór robót, który odbywał się 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na ja-
kość wykonanych prac. 

Roboty budowlane ukończono 30 września 
2012 r., a wszelkie rozliczenia zostały zamknięte 
30 października 2012 r.

Projekt  realizowany był przez Wydział In-
westycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Przebudowa drogi powiatowej Zubrzyca górna – łętownia
W 2012 r. zakończona została największa z dotychczas realizowanych inwesty-
cji drogowych w powiecie suskim, obejmująca przebudowę drogi powiatowej 
nr 1677 Zubrzyca – łętownia, na którą pozyskano dofinansowanie ze środków 
unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013. 

I N W E S T Y C J E  D R O G O W E

Miniony rok był bardzo dobrym okresem jeśli chodzi o powiatowe inwestycje. Wysokość środków, wydatkowanych na 
ten cel, lokuje powiat suski w ścisłej czołówce powiatów małopolskich. Prowadzono zakrojone na szeroką skalę prace na 
drogach powiatowych, kontynuowano innowacyjne w skali kraju projekty, dotyczące instalacji kolektorów słonecznych 
na terenie powiatu, kompleksowej termomodernizacji budynków powiatowych oraz scalania gruntów na terenie wsi 
łętownia. Obok dużych projektów o charakterze inwestycyjnym, realizowano także działania miękkie, m.in. z zakre-
su edukacji i kultury, także przy znaczącym wykorzystaniu pozyskanych przez powiat środków zewnętrznych. Poniżej 
przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniejszych projektów, realizowanych przez powiat suski w 2012 r. 

INWESTYCJE DROgOWE
Rok 2012 upłynął pod znakiem licznych 

inwestycji, podejmowanych na drogach po-
wiatowych. Zakończony został duży projekt 
przebudowy drogi Zubrzyca – Łętownia (war-
tość całego projektu - 19.128.451,55 zł). Suma 
środków wydatkowanych na pozostałe inwe-
stycje drogowe wyniosła 8.173.618,91  zł, co 
jest najwyższą roczną kwotą, przeznaczoną 
na inwestycje drogowe, od początku istnienia 

powiatu suskiego. W ramach wyżej wymienio-
nej sumy 2.363.190,86 zł pochodzi z dotacji 
pozyskanych z rządowego programu na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych i progra-
mu wsparcia budowy mostów; gminy z tere-
nu powiatu udzieliły wsparcia w wysokości 
692.009,13 zł, natomiast pozostałą, główną 
część, stanowiły środki własne powiatu w kwo-
cie 5.118.418,92  zł (w tym 473.363,40 zł – 

dofinansowanie do chodników budowanych 
przez gminy przy drogach powiatowych).

Warto również zaznaczyć, że na wniosek 
starosty suskiego Tadeusza Gancarza, skierowa-
ny do marszałka województwa i Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, zbudowano w ciągu 
drogi Sucha Beskidzka–Żywiec dwa nowe mo-
sty – na Lachówce w Stryszawie – Stachówka 
i na potoku Zasypniczanka w Suchej Beskidzkiej.
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Kwota pozyskanych dotacji wyniosła 
1.959.230 zł, w tym 1.204.955 zł pochodzi-
ło z budżetu państwa w ramach  Programu 
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, 
a  754.275 zł z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej. Wkład własny powiatu wy-
niósł 328.861 zł. Wartość wykonanych ro-
bót to 2.288.092 zł. 

W ramach powyższych funduszy wykonano 
i zakończono następujące zadania:

 Odbudowa drogi powiatowej ul. Za Wodą 
w Makowie Podhalańskim (odcinek 1,6 km - 
odbudowa nawierzchni wraz z poboczami). 

 Odbudowa drogi powiatowej Koszarawa – 
Zawoja – Wełcza (odcinek 1,3 km – odbu-
dowa nawierzchni wraz z poboczami). 

 Odbudowa drogi powiatowej Pewelka – 
Hucisko – Krale (odcinek 0,6 km – odbudo-
wa nawierzchni wraz z poboczami). 

 Odbudowa drogi powiatowej Pcim – Łę-
townia - Jordanów (odcinek 1,3 km – odbu-
dowa nawierzchni wraz z poboczami). 

 Odbudowa drogi powiatowej Jordanów 
– Toporzysko – Sidzina (odcinek 0,5 km – 
odbudowa korpusu drogi wraz z barierami 
energochłonnymi). 

 Odbudowa drogi powiatowej Barwałd-
-Stryszów-Marcówka (odcinek 0,1 km – od-
budowa nawierzchni oraz korpusu drogi).

  Odbudowa drogi powiatowej Wieprzec– 
–Skomielna Czarna (odcinek 0,5 km – odbu-
dowa nawierzchni wraz z poboczami).
W sumie w ramach pozyskanych środ-

ków „powodziowych” wyremontowanych 
zostało 5,9 km dróg powiatowych.

I N W E S T Y C J E  D R O G O W E

likwidacja szkód powodziowych
W wyniku działań starosty suskiego Tadeusza gancarza oraz Wydziału Inwesty-
cji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego pozyskano dla powiatu 
suskiego w 2012 r. dodatkowe środki zewnętrzne z przeznaczeniem na usuwa-
nie zniszczeń dróg powiatowych, spowodowanych przez powódź oraz powsta-
łych w okresie zimowym.

Ul. Za Wodą w Makowie Podhalańskim  przed remontem...   ...i po remoncie

Droga Pewelka - Hucisko - Krale przed remontem... ...i po remoncie
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Zakres robót objął budowę mostu żelbeto-
wego w miejsce istniejącego pomostu stalo-
wo-drewnianego, ubezpieczenie potoku w re-
jonie mostu oraz budowę dojazdów. Długość 
całkowita obiektu to 14,47 m, dopuszczalne 
obciążenie wyjątkowe wynosi 40 t. Most został 
oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.

Ponadto przeprowadzano na bieżąco drob-
ne prace remontowe na kilku innych mostach 
na terenie powiatu (w Kukowie, Kurowie, Wie-
przcu i Zawoi) – za łączną kwotę 25.278,27 zł. 

I N W E S T Y C J E  D R O G O W E

Budowa mostu w Wysokiej
W 2012 roku infrastruktura drogowa powiatu wzbogaciła się o kolejny nowy 
most. ukończona została budowa obiektu w ciągu drogi powiatowej Jordanów 
– Wysoka – Spytkowice w miejscowości Wysoka, na potoku Pożoga. Koszt realizo-
wanej inwestycji wyniósł 596.280,14 zł, w tym 340.000,00 zł stanowiło dofinan-
sowanie pozyskane z budżetu państwa, ze środków rezerwy subwencji ogólnej. 

Zrealizowano następujące zadania:
 Odbudowa drogi Pewelka – Hucisko – Krale 

o łącznej długości 520 m.  Wartość zada-
nia: 131.073,23 zł. 

 Odbudowa drogi Jeleśnia – Koszarawa – Za-
woja o łącznej długości 1190 m.  Wartość 
zadania: 361.921,35 zł, w tym udział gmi-
ny Zawoja 150.000 zł. 

 Remont nawierzchni jezdni i chodników, 
kanalizacji deszczowej drogi ul. Zamkowa 
i ul. hr. Tarnowskiego w Suchej Beskidzkiej 

o łącznej długości 1200 m. Wartość zada-
nia 757.009,13 zł, w tym udział gminy 
Sucha Beskidzka: 192.009,13 zł. 

 Remont nawierzchni drogi Skawica – Warty 
– Juszczyn o łącznej długości 1000 m. War-
tość zadania: 75.182,52 zł. 

 Remont nawierzchni drogi Maków–Żar-
nówka – Wieprzec o łącznej długości 650 m. 
Wartość zadania: 262.012,14 zł. 

 Remont nawierzchni drogi Maków – Grze-
chynia o łącznej długości 465 m. Wartość 

zadania: 190.312,98 zł. Łącznie war-
tość  trzech powyższych inwestycji na 
terenie gminy Maków Podhalański wy-
niosła: 527.507,64 zł, w tym udział gminy 
Maków Podhalański: 150.000,00 zł. 

 Remont nawierzchni drogi Stryszawa – Roz-
toki – Koszarawa o łącznej długości 920 m. 
Wartość zadania: 291.020,46 zł. 

 Remont nawierzchni drogi Kuków – Lacho-
wice – Koszarawa o łącznej długości 500  m. 
Wartość zadania: 193.725,00 zł. 

 Remont nawierzchni drogi Jeleśnia – Pewel-
ka – Hucisko o łącznej długości 550 m. 
Wartość zadania: 203.614,20 zł. Łącznie 
wartość trzech powyższych  inwestycji 
na terenie gminy Stryszawa wyniosła: 
688.359,66 zł, w tym udział gminy Stry-
szawa: 200.000 zł. 

 Remont nawierzchni drogi powiatowej Jor-
danów – Wysoka - Spytkowice (dojazdy do 
mostu o długości 200 m). Wartość zada-
nia: 107.268,30 zł. 

I N W E S T Y C J E  D R O G O W E

Odnowa nawierzchni dróg
W rezultacie dobrej współpracy powiatu suskiego z gminami w 2012 r. przepro-
wadzono szereg prac, mających na celu odnowę nawierzchni dróg powiatowych, 
wydatkując na ten cel łącznie  2.573.139,31 zł, z czego środki własne powiatu to 
1.881.130,18 zł, a 692.009,13 zł stanowiło wsparcie, udzielone na ten cel przez 
gminy.

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował 
się do wszystkich wniosków o dofinansowanie, 
złożonych przez gminy i przekazał na ten cel 
środki w wysokości 473.363,40 zł, w tym:

 gmina Budzów - 236.041,52 zł,
 gmina Maków Podhalański – 109.029,65 zł,
 gmina Jordanów – 68.292,23 zł,
 gmina Stryszawa – 48.500,00 zł,
 gmina Sucha Beskidzka – 10.000,00 zł,
 gmina Zembrzyce – 1.500,00 zł (dofinanso-

wanie opracowania dokumentacji).

I N W E S T Y C J E  D R O G O W E

Dofinansowanie chodników, budowanych 
przez gminy przy drogach powiatowych
W 2012 r., wzorem lat ubiegłych, kontynuowano współdziałanie przy budowie 
przez gminy chodników przy drogach powiatowych, znacząco zwiększając łącz-
ny udział powiatu w tego rodzaju zadaniach.

 Zimowe utrzymanie dróg (wartość ogółem: 
1.087.828,91 zł).

 Odwodnienie, udrażnianie rowów, ści-
nanie poboczy (wartość robót ogółem: 
367.995,12 zł).  

 Remonty cząstkowe dróg (wartość robót 
ogółem: 353.594,25 zł).

 Bieżące utrzymanie dróg, w zakres które-
go wchodzą m.in. awaryjne remonty na-
wierzchni dróg i chodników, umacnianie 
korpusów dróg, zakupy znaków drogo-
wych, koszenie poboczy,  zakupy materia-
łów (wartość ogółem: 172.999,23 zł).

 Montaż barier (wartość robót ogółem: 
101.149,30 zł).

 Projekty techniczne, przeglądy obiektów 
mostowych, wykonanie  książek obiektu 
(wartość ogółem: 79.661,70 zł).

 Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej 
Jeleśnia – Pewelka – Hucisko poprzez wy-
budowanie muru oporowego i zabezpie-
czenie dna potoku w miejscowości Hucisko 
(wartość robót ogółem: 57.737,36 zł).

Ponadto w 2012 r. opracowano dokumen-
tacje projektowo-budowlane dla kilku innych 
zadań (wartość ogółem: 257.395,00 zł).

I N W E S T Y C J E  D R O G O W E

Bieżące utrzymanie dróg
W 2012 r. przeprowadzono ponadto wiele prac, związanych z bieżącym utrzyma-
niem dróg, na które złożyły się:
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1. Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
w Jordanowie, 

2. internatu Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja 
w  Jordanowie, 

3. Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie 
Podhalańskim, 

4. Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Be-
skidzkiej,

5. budynku Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b,

6. ZSO im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Be-
skidzkiej, 

7. Zespołu Szkół  im. W. Witosa w Suchej Be-
skidzkiej,

8. Domu Pomocy Społecznej w Łętowni,
9. internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Makowie Podhalań-
skim, 

10. Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Be-
skidzkiej. 
Prace obejmują:

 docieplenie ścian i stropów, 
 wymianę stolarki okiennej, w budynkach 

gdzie dotychczas nie była wymieniona, 
 wymianę grzejników na nowe z zaworami 

termostatycznymi, 
 w budynku internatu SOSW w Makowie 

Podhalańskim planowana jest wymiana ko-

tła węglowego na kocioł gazowy oraz zało-
żenie systemu solarnego do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 
Wartość robót po przetargu wyniosła 

5.266.348,15 zł. 
Finansowanie projektu: 

 dotacja z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
2.600.187 zł,

 pożyczka z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej – 2.472.340 zł. 
Zakończenie wszystkich prac planowane 

jest na 30 maja 2013 r.
Koordynatorem projektu jest Wydział Śro-

dowiska Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej.

O C H R O N A  Ś R O D O W I S K A

Z uwagi na zakres i specyfikę przedsięwzię-
cia oraz fakt, że Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Szwaj-
carsko-Polski Program Współpracy  przyznał 
powiatowi suskiemu jako jedynemu po-
wiatowi w Polsce dotacje na inwestycje tego 
typu, projekt należy uznać za pilotażowy a jego 
rozwiązania mogą być zastosowane w przy-
szłości na większą skalę.

Montaż solarów na budynkach prywat-
nych rozpoczął się  6 sierpnia 2012 r. w gmi-
nie Maków Podhalański.   Do końca 2012 r. 
wykonano 835 instalacji na budynkach 
prywatnych oraz całą instalację na budyn-
ku szpitala. Termin wykonania wszystkich 
instalacji zgodnie z zapisami umowy upły-
wa 31 sierpnia 2013 r.

Finansowanie projektu (budynki pry-
watne):

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – 12.651.700 zł, 

 Wpłaty uczestników projektu – 4.157.354 zł, 
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 

(Fundusz szwajcarski) – 10.906.639 zł. 
Łączne dofinansowanie funduszy do mon-

tażu instalacji solarnych na budynkach miesz-
kalnych wynosi 85%. 

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 
6179 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej 

powierzchni 15.076 m² na 2349 budynkach. 
Szacuje się, że po zamontowaniu wszystkich 
instalacji, emisja dwutlenku węgla (CO2) do at-
mosfery zmniejszy się o 3.513 ton na rok.

Finansowanie projektu (szpital):
 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 

(Fundusz szwajcarski) – 616.244,11 zł,

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – 365.192,59 zł. 
Warto podkreślić, że instalacja dla szpitala 

została sfinansowana w 100 % z pozyskanych 
środków zewnętrznych. Roboty rozpoczę-
to 18.08.2012 r. a zakończono 17.12.2012 r. 
W  skład instalacji wchodzą 123 kolektory sło-
neczne o łącznej powierzchni 300,12 m2 i mocy 
250,79 KW. 

Projekt został przygotowany przez Wydział 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej, który również  nadzoruje i koordy-
nuje jego realizację. 

W celu zapewnienia pełnej informacji na 
temat projektu utworzono odrębną stronę in-
ternetową www.solary.powiatsuski.pl, która 
jest na  bieżąco aktualizowana przez pracow-
ników wydziału.  

O C H R O N A  Ś R O D O W I S K A

Termomodernizacja budynków powiatowych
4 września 2012 r. rozpoczęły się roboty budowlane w związku z realizacją pro-
jektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów powiatu suskiego”. 
W ramach tego zadania wykonana zostanie termomodernizacja 10 obiektów 
użyteczności publicznej będących własnością powiatu suskiego tj.:

Instalacja kolektorów słonecznych
W 2012 r. kontynuowany był zakrojony na szeroką skalę projekt pn. „Program 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości po-
wietrza w obrębie obszarów NATuRA 2000, powiatu suskiego”. Przewiduje on za-
montowanie 2349 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców 
powiatu suskiego oraz jedną instalację na budynku szpitala w Suchej Beskidzkiej. 

Kolektory słoneczne na budynku ZOZ w Suchej Beskidzkiej
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Na terenie powiatu suskiego – na części 
obszaru wsi Łętownia – w latach 2006-2008 
przeprowadzono I etap scalenia gruntów na 
obszarze 206 ha. W wyniku prac scaleniowych 
i urządzeniowo - rolnych wybudowano drogi 
o nawierzchni żwirowej i asfaltowej. Wszystkie 
działki mają zapewniony dostęp do drogi pu-
blicznej. Średnia powierzchnia działek po sca-
leniu zwiększyła się trzykrotnie. Łączny koszt 
wraz z etapem zagospodarowania poscalenio-
wego wyniósł ok. 2 mln zł.

Od 2010 roku realizowany jest II etap 
scalenia, obejmujący obszar 981 ha. Łączny 
koszt całego zadania wynosi 7.604.547 zł. 
Z tej kwoty 2.577.834 zł przeznaczone jest 

na prace geodezyjne, 5.026.740 zł na prace 
urządzeniowo–rolne, w rezultacie których 
budowane zostaną drogi dojazdowe do 
pól, które zapewnią każdej działce dostęp 
do drogi publicznej. 

Starosta suski Tadeusz Gancarz, przychyla-
jąc się do wniosku mieszkańców wsi Łętownia, 
zadecydował o rozpoczęciu procedury mającej 
na celu uruchomienie III etapu scalania grun-
tów. W związku z tym 27 września 2012 r. wy-
stąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskie-
go w Krakowie o przyznanie dofinansowania 
na jego realizację. W ramach sporządzonego 
projektu scaleniu poddany zostanie obszar 
1063 ha.

Wartość inwestycji oszacowana jest na 
8.024.850 zł. Z tej kwoty 2.866.018 zł prze-
znaczone zostanie na prace geodezyjne, 
5.158.831 zł na prace urządzeniowo-rolne, 
w rezultacie których wybudowane zostaną 
drogi dojazdowe, które zapewnią każdej 
działce dostęp do drogi publicznej.

Projekt - zarówno w przypadku II, jak i III eta-
pu scalenia, w 75% finansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach działania pn. 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związa-
nej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa przez scalanie gruntów”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013. Pozostała część (25%) pokry-
wana jest z budżetu państwa.

Termin zakończenia prac planowany jest 
na czerwiec 2015 r. Po zrealizowaniu III etapu 
scalenia, zakończone zostaną prace dla całego 
obrębu Łętownia.

Realizację projektu koordynuje Wydział 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Mieniem Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej.

G E O D E Z J A

W wyniku modernizacji powstanie kom-
pletna, zintegrowana baza danych ewidencji 
gruntów i budynków (zarówno część opisowa 
jak też część kartograficzna) pozwalająca na 
pełne prowadzenie i udostępnienie danych 
w technologii informatycznej. Nastąpi popra-
wa jakości i wiarygodności informacji o nie-
ruchomościach gromadzonych w rejestrach 
publicznych.

Starosta suski Tadeusz Gancarz dokłada 
wszelkich starań, aby realizować w/w zadania 
i pozyskiwać na ten cel jak najwięcej środków 
zewnętrznych z uwagi na wysokie koszty tego 
przedsięwzięcia. Środki na ten cel w znacznej 
mierze pochodzą z budżetu Głównego Geo-
dety Kraju oraz Wojewody Małopolskiego. 
Biorąc pod uwagę zadania modernizacyjne 
już wykonane, te bieżąco realizowane oraz 
będące w przygotowaniu, powiat suski moż-
na uznać za lidera w Małopolsce.

Obecnie modernizacją ewidencji grun-
tów oraz założeniem ewidencji budynków 
i lokali w pełnym zakresie danych ewiden-

cyjnych zostały objęte wszystkie miasta 
położone na terenie powiatu suskiego, 
tj. Sucha Beskidzka, Maków Podhalań-
ski i  Jordanów, a także obręby wiejskie, 
tj. Marcówka i Zachełmna, na obszarze 
7833 ha, co stanowi 11% ogólnego obsza-
ru powiatu suskiego.

Ukończona została modernizacja ope-
ratu EGiB dla obrębów: Baczyn, Budzów, 
Jachówka i Palcza o łącznym obszarze 
4804 ha, sfinansowana ze środków powia-
tu i częściowo budżetu państwa w wyso-
kości 1.316.100 zł.

Na ukończeniu są również prace nad 
kolejnym obrębem ewidencyjnym wsi Na-
prawa o obszarze 1372 ha, których koszt 
wyniesie 363.600 zł. Dzięki staraniom sta-
rosty T. Gancarza oraz Wydziału Geodezji 
została pozyskana na ten cel znaczna do-
tacja z budżetu Głównego Geodety Kraju 
oraz Wojewody Małopolskiego w wysoko-
ści 307.500 zł.

Po zakończeniu bieżących zadań, w naj-

bliższych dwóch latach planowane jest rozpo-
częcie prac modernizacyjnych kolejnych ob-
rębów, na które przewidziane są środki w wy-
sokości ok. 3 mln zł, pochodzące z budżetu 
Głównego Geodety Kraju i Wojewody Mało-
polskiego, przy współfinansowaniu powiatu 
suskiego i gmin. W tej sprawie starosta suski 
odbył 27 sierpnia 2012 r. w Krakowie spotka-
nie z wojewodą małopolskim Jerzym Mille-
rem i głównym geodetą kraju Kazimierzem 
Bujakowskim, na którym omówiono zakres 
współpracy i współfinansowania. Szczegóły 
współdziałania zostały określone w przygoto-
wanym na tą okoliczność liście intencyjnym.

Jednocześnie w celu pozyskania dodatko-
wych środków na kolejne etapy modernizacji 
przygotowano kolejny projekt (o wartości po 
stronie powiatu suskiego – 15 mln zł), który 
został złożony w Banku Projektów Regional-
nych województwa małopolskiego, co jest 
warunkiem ubiegania się o dofinansowanie 
z funduszy europejskich w ramach programu 
regionalnego na lata 2014–2020. 12 września 
2012 r. w Nowym Targu podpisane zostały 
listy intencyjne dotyczące wspólnych przed-
sięwzięć, realizowanych w ramach naboru 
projektów do Subregionalnego Programu 
Rozwoju 2014-2020, w tym projektu pn. Mo-
dernizacja i cyfryzacja operatu ewidencji grun-
tów i budynków dla terenów wiejskich jako 
budowa systemu dla społeczeństwa informa-
cyjnego, w którym powiat suski będzie pełnił 
wiodącą rolę.

G E O D E Z J A

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków 

Scalanie gruntów wsi łętownia
Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospo-
darowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie 
rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń 
melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Prace mające na celu modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków 
(EgiB) polegają na dostosowaniu istniejących danych ewidencyjnych do wymo-
gów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow-
nictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz 
uzupełnieniu bazy danych ewidencyjnych i utworzeniu pełnego zakresu zbio-
rów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia.



Nr 1/2013 (128)8

Jest to największy jeśli chodzi o budżet oraz 
zakres i czas trwania, projekt edukacyjny w na-
szym powiecie, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet IX – Działanie 9.2 „Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa za-
wodowego”. Łączna wartość projektu w całym 
województwie wynosi 140 mln zł, z czego na 
nasz powiat przypada 3.231.966,82 zł, w tym 
412.075,78 zł (12,75%) stanowi nasz wkład 
własny. Projekt realizowany będzie do 2014 r. 

Celem głównym projektu, jak sama nazwa 
wskazuje, jest modernizacja oraz podniesie-
nie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wsparcie szkół kształcących w Małopolsce 
w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, 
budowlanej, informatyczno-elektronicznej, 
turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwór-
czej, społeczno-medycznej oraz usługowej.

W naszym powiecie projekt jest realizowa-
ny w 5 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 
prowadzących kształcenie zawodowe: ZS im. 
W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, ZS im. W. Go-
etla w Suchej Beskidzkiej, ZS im. św. Jana Kante-
go w Makowie Podhalańskim, ZS im. H. Kołłąta-
ja w Jordanowie, ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego 
w Jordanowie.

Aby osiągnąć zamierzony cel projektu pla-
nowane jest przeprowadzenie w powyższych 
szkołach blisko 50 rodzajów kursów branżo-
wych,  szkoleń i zajęć pozalekcyjnych wzmac-
niających kompetencje kluczowe, a także 
doradztwa zawodowego, praktyk u przedsię-

biorców i innych form wsparcia uczestników 
projektu. Dzięki temu uczniowie techników 
i zasadniczych szkół zawodowych kończąc 
szkołę mają być lepiej przygotowani do wyma-
gań rynku pracy i nabyć dodatkowe kwalifika-
cje pozwalające szybciej znaleźć zatrudnienie. 

W roku szkolnym 2011/2012 r przystąpiono 
do realizacji kursów, zajęć pozalekcyjnych oraz 
innych form wsparcia dla uczniów techników 
i ZSZ. Zostały zrealizowane m.in.: kursy prawa 
jazdy kat. B, obsługi wózków jezdniowych pod-
nośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli, 
kurs księgowości i kadrowo-płacowy, kursy z 
zakresu „Projektowania dynamicznych stron 
internetowych” oraz „Programowania sterowni-
ków mikroprocesowych i robotów”, kurs przy-
gotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na 
uprawnienia energetyczne w zakresie eksplo-
atacji instalacji i urządzeń elektrycznych, kurs 
rysunku budowlanego AutoCAD, kilkanaście 
zajęć pozalekcyjnych rozwijających i wyrów-
nawczych z matematyki, języka niemieckiego 
i angielskiego oraz staży – wizyt zawodoznaw-
czych i inne.

Ponadto w ramach projektu w roku szkol-
nym 2011/2012 zostało zakupione wyposa-
żenie do czterech pracowni ZS im. W. Go-
etla w Suchej Beskidzkiej na łączną kwotę 
103.543,70 zł:

 pracowni budowlanej: 25.340,30 zł (m.in. 
dalmierz, poziomica elektroniczna z lase-
rem, wiertarka udarowa, szlifierka kątowa, 
wyrzynarka, frezarka górno wrzecionowa, 
piła łańcuchowa elektryczna, młot wybu-

rzeniowy, odkurzacz przemysłowy, rusz-
towanie montażowe na kółkach, drabina, 
zestawy malarskie, szpachelki, komputer 
przenośny, rzutnik multimedialny, skaner),

 pracowni samochodowej: 50.307,00 zł 
(1 urządzenie diagnostyczne, 1 oprogra-
mowanie diagnostyczne, 1 urządzenie do 
badania geometrii kół, 2 komputery prze-
nośne, 1 rzutnik multimedialny),

 pracowni informatycznej: 17.532,42 zł 
(m.in. 2 szt. switchy sprzętowych zarządza-
nych, 2 routery sprzętowe, 8 szt. kart sie-
ciowych bezprzewodowych, serwer druku, 
szafa serwerowa, UPS typu rack, streamer, 
access point),

 pracowni elektrycznej: 10.363,98 zł (4 za-
silacze laboratoryjne, 60 szt. przewodów 
laboratoryjnych w osłonie, 10 szt. kabla po-
miarowego koncentrycznego, 1 trójfazowy 
autotransformator w obudowie, 1 oscylo-
skop, 1 rzutnik multimedialny).
Warto dodać, że w trakcie realizacji projektu 

w latach poprzednich zmodernizowano bazę 
techniczno-dydaktyczną pozostałych szkół: 
W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 
zakupione zostało wyposażenie oraz mate-
riały i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 
140.019,90 zł. W ZS im. św. Jana Kantego 
w Makowie Podhalańskim utworzona zosta-
ła od podstaw pracownia fryzjerska, zakupio-
ne zostały także drobne materiały i pomoce 
dydaktyczne do matematyki i języka angiel-
skiego. Łączne nakłady na szkołę wyniosły 
41.070,21  zł. W ZS im. bł. ks. P. Dańkow-
skiego w Jordanowie zakupiono całkowite 
wyposażenie pracowni ekonomicznej za kwo-
tę 55.238,72 zł. W ZS im. Hugona Kołłątaja 
w  Jordanowie zakupione zostało wyposaże-
nie pracowni sprzedaży, a także materiały dy-
daktyczne do kursu prawa jazdy. Łącznie wy-
datki dla szkoły wyniosły 29.956,20 zł.

Łącznie na wyposażenie pracowni szkol-
nych w ramach projektu wydatkowano 
369.828,73 zł.

 
Spośród planowanych form wsparcia można 
wymienić np. kursy prawa jazdy kat. B, operato-
ra koparki, wózka widłowego, spawania, kursy 
komputerowe, gastronomiczne (np. carvingu, 
kuchni śródziemnomorskiej, cateringu), kursy 
barmana, pilarza, fryzjerski, AutoCAD, pilota 
wycieczek; zajęcia z j. obcych, matematyki, 
nauk przyrodniczych, i wiele innych.

Należy podkreślić, iż wszystkie te kursy 
i zajęcia są bezpłatne, w nielicznych przypad-
kach uczestnik pokrywa jedynie sam koszt eg-
zaminu kwalifikacyjnego.

Projekt koordynuje Wydział Edukacji i Zdro-
wia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidz-
kiej.

E D U K A C J A

Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”
Powiat suski, wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami prowa-
dzącymi szkoły zawodowe w Małopolsce, przystąpił w 2010 r. do udziału w re-
alizacji projektu systemowego Województwa Małopolskiego pn. „Moderniza-
cja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Wizytacja pracowni elektrycznej w ZS im. W. Goetla
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W 2012 r. w ramach realizacji projektu od-
były się kolejne dwa warsztaty (ogólnie licząc 
– trzecie i czwarte, biorąc pod uwagę całość 
projektu), połączone z wyjazdami studyj-
nymi (jeden w Polsce i jeden na Słowacji), w 
których brali udział przedstawiciele instytucji 
kultury, stowarzyszeń i zespołów regionalnych, 
działających po obu stronach Babiej Góry. 
Głównym celem warsztatów była wymiana do-
świadczeń i zapoznanie się z podobieństwami 
i różnicami w działalności kulturalnej w obu 
krajach oraz nawiązanie bliższych kontaktów 
i zacieśnienie wzajemnej współpracy.

Trzecie warsztaty, odbyły się w Polsce, 
w dniach 13-14.01.2012 r. Program warsztatów 
obejmował m.in.: zwiedzanie Muzeum Miejskie-
go, zapoznanie się z działalnością MOK-Zamek 
w Suchej Beskidzkiej, obejrzenie występu Ze-
społu Muzyki Dawnej, działającego przy MOK 
oraz wizytę w pracowni rzeźbiarza Mieczysława 
Głucha w Makowie Podhalańskim. Nastepnie, 
podczas spotkania w OSR „Groń” Andrzej Peć 
wygłosił wykład na temat roku obrzędowego 
pod Babią Górą, prof. Tadeusz Paleczny mówił 
o tożsamości regionalnej, a Małgorzata Wątroba 
przedstawiła swoje prace – wyroby z siana. Nie 
zabrakło również muzyki regionalnej w wyko-
naniu Marcina Pokusy, Jana Ryta oraz Drahoša 
Daloša. Uczestnicy warsztatów gościli również 

w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Zawoi Wilcznej, gdzie ks. proboszcz Bogusław 
Targosz przedstawił szopki babiogórskie, laure-
atki różnych edycji konkursu Babiogórska Szop-
ka Regionalna oraz brali udział w Powiatowym 
Przeglądzie Grup Kolędniczych „Babiogórskie 
Podłazy” w Zawoi.

Ostatnie, czwarte warsztaty odbyły się na 
Słowacji w dniach 21-22.02.2012 r. Uczestni-
cy warsztatów odwiedzili pracownię rzeźbia-
rza ludowego Jana Špulera w Bobrovie, mieli 
okazję zapoznać się z prezentacją orawskich 
tradycji jasełkowych i kolędniczych oraz doko-
naniami amatorskiego teatru ludowego „Omla-
dina” z Zubrohlavy, obejrzeć występ zespołu 
regionalnego „Bielakovcy” z Sihelnego, a także 
zwiedzić Zamek Orawski w Oravskim Podza-
moku. Głównym punktem wyjazdu był udział 
w tradycyjnej orawskiej imprezie „Fasiangi”, 
której głównym elementem jest obrzęd tzw. 
„pogrzebu basów”, będący symbolicznym za-
kończeniem okresu karnawału i rozpoczęciem 
okresu Wielkiego Postu.

26 kwietnia 2012 r., w budynku Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, odbyła się 
druga część konferencji „Dziedzictwo Kultu-
rowe Podbabiogórza”. W trakcie konferencji 
dr Bożena Lewandowska z Instytutu Muzyko-
logii UJ w Krakowie wygłosiła wykład „Trady-
cje muzyczne na Podbabiogórzu” a dr Urszula 
Janicka-Krzywda przedstawiła „Folklor słowny 
Podbabiogórza – wątki i motywy”. 

W ramach projektu wydane zostały rów-
nież: album „Dziedzictwo kulturowe Pod-
babiogórza. Tradycje i folklor” oraz film 
DVD „Folklor i tradycje Podbabiogórza”. 
W liczącym 156 stron, bogato ilustrowanym 
albumie, zamieszczone zostały m.in. informacje 
o Babiogórcach, Kliszczakach i Góralach Ży-
wieckich – grupach etnograficznych zamiesz-
kujących powiat suski; tradycyjnej gospodarce 
i rzemiosłach; twórcach ludowych oraz folkorze 
muzycznym, tanecznym i obrzędowym Podba-
biogórza. Film na DVD trwa 75 minut i przybliża 
widzowi zagadnienia związane z historią osad-

nictwa, etnografią, sztuką ludową, tradycyjny-
mi obrzędami i folklorem podbabiogórskich 
miejscowości. Obie te pozycje zostały wydane 
w nakładzie 1500 egzemplarzy i mają swoje 
wersje językowe: angielską i słowacką (film 
napisy a album streszczenia). Zgodnie z założe-
niami projektu trafiły m.in. do wszystkich szkół, 
bibliotek i ośrodków kultury na terenie powiatu 
suskiego, a także do najważniejszych bibliotek 
w kraju i niektórych uczelni wyższych. Powinny 
stać się ważną pomocą dydaktyczną przy za-
jęciach poświęconych tożsamości kulturowej 
i regionalizmowi. Będą również pomocne przy 
promocji dziedzictwa naszego regionu.

Projekt współfinansowany był przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w 85% w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz 
z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem 
Euroregionu Beskidy. 

K U L T U R A

„Pakiet babiogórski” – projekt nt. dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo kulturowe
Podbabiogórza.
Tradycje i folklor

D
ziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Tradycje i folklor

Cultural Heritage of Podbabiogórze. Traditions and Folklore
Kultúrne dedičstvo Podbabiogórza. Tradície a folklór

ISBN 978-83-914902-6-6

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Projekt współfi nansowany 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

Dziedzictwo kulturowe
Podbabiogórza.
Tradycje i folklor

D
ziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Tradycje i folklor

Cultural Heritage of Podbabiogórze. Traditions and Folklore
Kultúrne dedičstvo Podbabiogórza. Tradície a folklór

ISBN 978-83-914902-6-6

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Projekt współfi nansowany 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

W dniach 01.05.2011 r. do 30.06.2012 r. Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Suchej Beskidzkiej, we współpracy ze słowackim Združeniem Babia hora, kontynuował realizację projektu „Pakiet 
Babiogórski – blok działań wspierających popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza”. 
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Jednym z nowych programów strategicz-
nych jest „Współpraca Regionalna”, w ramach 
którego wyodrębniony  został  Subregionalny 
Program Rozwoju na lata 2014-2020, stanowią-
cy ofertę samorządu województwa, mającą na 
celu uruchomienie oddolnych inicjatyw i wy-
korzystanie wewnętrznych potencjałów dla 
przygotowania projektów budujących „spe-
cjalizację” regionów. Podział obszaru Małopol-
ski na 5 subregionów został przeprowadzony 
odgórnie przez władze województwa. Powiat 
suski znalazł się w subregionie podhalańskim 
wraz z powiatami tatrzańskim i nowotarskim.

W sierpniu 2012 r. marszałek województwa 
ogłosił wstępny nabór projektów do Subregio-
nalnego Programu Rozwoju (SPR), przewidzia-
nych do współfinansowania w ramach nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. W związku z tym starosta suski 
Tadeusz Gancarz odbył spotkania w Nowym 
Targu ze starostami nowotarskim i tatrzańskim 
w celu wypracowania koncepcji wspólnych 
zamierzeń, które w postaci projektów byłyby 
przekazane do Banku Projektów Regionalnych. 
Jednocześnie starosta suski powołał w Staro-
stwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej zespół, 
który zajął się przygotowaniem założeń do pro-
jektów, wpisujących się m.in. w takie dziedziny, 
jak: rozwój infrastruktury okołoturystycznej, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, wzmocnie-
nie funkcji usług publicznych, wykorzystanie 
energii odnawialnej, rozwój bazy sportowej, 

wzmocnienie oferty edukacyjnej, cyfryzacja za-
sobów geodezyjnych oraz modernizacja i roz-
budowa bazy szpitalnej.

W ramach prowadzonych prac starosta 
suski wraz z pracownikami zaangażowanymi 
w przygotowanie projektów odbył również kil-
ka roboczych spotkań ze swoimi odpowiedni-
kami w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim, 
w efekcie czego, w wyznaczonym terminie, 
powiaty subregionu podhalańskiego złożyły 
w urzędzie marszałkowskim 14 projektów, 
wpisujących się w większość z 10 obszarów 
strategicznych, określonych w nowej strategii 
województwa. W dziedzinie ochrony środowi-
ska, geodezji i służby zdrowia powiat suski bę-
dzie pełnił rolę lidera projektu.  

12 września 2012 r. w Nowym Targu pod-
pisane zostały listy intencyjne, dotyczące 
realizacji   wspólnych przedsięwzięć przez 
powiaty suski, nowotarski i tatrzański w ra-
mach projektów włączonych  do SPR 2014-
2020. 

Łączna kwota potencjalnych nakładów 
przypadających na powiat suski w  ra-
mach złożonych projektów przekracza 
150  mln  zł, a wartość wszystkich projek-
tów, w ramach całego subregionu przekra-
cza 530 mln zł.

Wykaz projektów zgłoszonych przez po-
wiaty: suski, nowotarski i tatrzański do Ban-
ku Projektów Regionalnych województwa 

małopolskiego w ramach Subregionalnego 
Programu Rozwoju na lata 2014-2020

1. „Program zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł i poprawy jakości śro-
dowiska w obrębie obszarów NATURA 2000” 
(projekt będzie realizowany wraz z Podhalań-
skim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła 
II w Nowym Targu - lider projektu - powiat suski). 
Wartość projektu: 49.500.000 zł, w tym na po-
wiat suski przypada: 36.500.000 zł.

Projekt będzie kontynuacją programu, w ra-
mach którego obecnie montowane są instala-
cje solarne. Planowane działania obejmują m.in.: 
montaż kolejnych zestawów kolektorów słonecz-
nych, instalację pomp ciepła, wymianę wysoko-
emisyjnych kotłów węglowych w budynkach 
należących do mieszkańców powiatu suskiego.

2. „Zwiększenie potencjału turystyczne-
go Podbabiogórza, Orawy, Podhala, Spisza, 
Pienin i Podtatrza poprzez poprawę do-
stępności i bezpieczeństwa wewnętrznej 
sieci komunikacyjnej” (lider projektu - powiat 
nowotarski). Wartość projektu: 85.000.000 zł, 
w tym na powiat suski przypada: 25.000.000 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu 
do miejsc o znaczeniu turystycznym. Zakres 
rzeczowy projektu obejmuje przebudowę 
lub remont odcinków dróg ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów mostowych oraz 
chodników i ścieżek rowerowych.

14 projektów do Subregionalnego Programu Rozwoju

Zarząd województwa zdecydował o wyod-
rębnieniu 5 tzw. subregionów: podhalańskie-
go, tarnowskiego, sądeckiego oraz Małopolski 
Zachodniej i Krakowskiego Obszaru Metro-
politalnego. Powiat suski wraz z powiatami 
nowotarskim i tatrzańskim tworzą subregion 
podhalański. Taki podział ma zdaniem autorów 
strategii rozwoju województwa uwzględniać 
niepowtarzalny charakter każdego z subre-
gionów, ich unikalny potencjał oraz specyficz-
ne potrzeby mieszkańców. Mamy w naszym 
subregionie mocnych sąsiadów i razem z nimi 

zaczynamy tworzyć pewną nową perspektywę 
rozwoju. Od początku jesteśmy jako powiat 
aktywnym i równorzędnym partnerem. Współ-
praca rozpoczęła się od przygotowywania 
wspólnych projektów do tzw. Banku Projektów 
Regionalnych Subregionalnego Programu Roz-
woju na lata 2014-2020. W ramach tych działań 
wypracowanych zostało 14 projektów obejmu-
jących wyznaczone obszary wsparcia. W pięciu 
projektach powiat suski pełnić ma rolę lidera. 

W celu stałej współpracy z zarządem woje-
wództwa powoływane są przy każdym z subre-

gionów fora subregionalne - gremia o charak-
terze opiniodawczo-doradczym. W Subregio-
nalnym Forum Podhalańskim, które ukonstytu-
uje się w najbliższym czasie, nasz powiat repre-
zentować będą: starosta suski T. Gancarz oraz 
dwaj, wyłonieni pod koniec grudnia ub. roku 
podczas spotkania zorganizowanego przez 
starostę z włodarzami gmin z terenu naszego 
powiatu, przedstawiciele samorządów lokal-
nych: burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław 
Lichosyt i burmistrz Makowa Podhalańskiego 
Paweł Sala. Obok samorządowców w pracach 
Forum Subregionalnego uczestniczyć będzie 
najprawdopodobniej jeszcze 3 przedstawicieli 
Podbabiogórza wywodzących się z organizacji 
społecznych, gospodarczych oraz placówek 
edukacyjnych.  

PIęć MAłOPOlSKICh SuBREgIONóW W NOWEJ STRATEgII WOJEWóDZTWA

Pełną parą ruszyły w ubiegłym roku prace nad przygotowaniem Małopolski do 
nowej unijnej perspektywy finansowej w latach 2014-2020. Jednym z najważniej-
szych działań w tym zakresie jest Subregionalny Program Rozwoju, który wytycza 
indywidualne ścieżki inwestycyjne dla poszczególnych części Małopolski.

Przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 rozpoczęło kolejny etap planowania i zarządza-
nia strategicznego w województwie. W konsekwencji prowadzonych prac zostały przygotowane przez władze wojewódz-
twa założenia do pakietu 10 programów strategicznych, służących efektywnemu zarządzaniu poszczególnymi politykami 
regionalnymi w perspektywie 2020 roku. Te programy to: 1. Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, 2. Regionalna Strategia 
Innowacji, 3. Dziedzictwo i Przemysł Czasu Wolnego, 4. Transport i Komunikacja, 5. Obszary Wiejskie, 6. Ochrona Środowiska, 
7. Ochrona Zdrowia, 8. Włączenie Społeczne, 9. Marketing Terytorialny, 10. Współpraca Regionalna.
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3. „Wzmocnienie funkcji Subregionu 
Podhalańskiego poprzez rozbudowę infra-
struktury sportowej” (lider projektu - powiat 
tatrzański). Wartość projektu: 50.000.000 zł, 
w tym na powiat suski przypada: 7.000.000 zł.

W ramach projektu (na terenie należącym 
do ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej) pla-
nuje się wybudowanie obiektu sportowego 
(hali) o wymiarach 75x100 m, o powierzchni 
użytkowej ok. 12 tys. m2 i kubaturze 90 tys. m3, 
mieszczącej boisko do piłki ręcznej, widownię 
na 2000 miejsc wraz z zapleczem.

4. „Modernizacja i cyfryzacja operatu 
ewidencji gruntów i budynków dla terenów 
wiejskich jako budowa systemu dla społe-
czeństwa informacyjnego” (lider projektu - 
powiat suski). Wartość projektu: 45.000.000 zł, 
w tym na powiat suski przypada: 15.000.000 zł.

Celem projektu jest m.in.:
 dostosowanie istniejących danych ewiden-

cyjnych do wymogów określonych w roz-
porządzeniu MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(EGiB);

 utworzenie kompletnej, zintegrowanej bazy 
danych EGiB pozwalającej na pełne prowa-
dzenie i udostępnienie danych w technolo-
gii informatycznej, będącej podstawą utrzy-
mania zintegrowanego systemu informacji 
o nieruchomościach (ZSIN).

5. „Indywidualizacja procesu kształcenia 
i rozwój kompetencji kluczowych w szko-
łach Subregionu Podhalańskiego” (lider pro-
jektu - powiat nowotarski). Wartość projektu: 
10.950.000 zł, w tym na powiat suski przypada: 
3.950.000 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prze-
prowadzenie dodatkowych zajęć łącznie 
w 12 szkołach ogólnokształcących Subregionu 
Podhalańskiego. Dla poszczególnych partne-
rów wartość projektu jest adekwatna do ilości 
prowadzonych szkół ponadgimnazjalnych, tj.: 
w powiecie nowotarskim – 6 szkół, wartość 
projektu: 5.000.000 zł., w powiecie suskim – 
4 szkoły, wartość projektu: 3.950.000 zł i w po-
wiecie tatrzańskim 2 szkoły, wartość projektu: 
2.000.000 zł. Głównym celem projektu jest po-
prawa osiągnięć szkolnych, a przez to wyrów-
nanie i zwiększenie szans uczniów w powiecie 
na kontynuacje nauki.

Cele szczegółowe to:
 indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym,
 wzmocnienie aspiracji edukacyjnych mło-

dzieży i pomoc w ukierunkowaniu zawodo-
wym,

 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
osiągających słabsze wyniki w nauce, a tak-
że uczniów, którzy ze względu na szkolenie 
sportowe opuszczają dużą ilość zajęć.

6. „Modernizacja i Rozwój Kształcenia 
Zawodowego w Subregionie Podhalań-
skim” (lider projektu - powiat nowotarski). War-
tość projektu: 13.000.000 zł, w tym na powiat 
suski przypada: 3.000.000 zł.

Projekt stanowił będzie kontynuację reali-

zowanego obecnie projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Celem 
projektu będzie modernizacja oraz podniesie-
nie jakości kształcenia zawodowego poprzez 
wsparcie szkół w Małopolsce w następujących 
branżach: mechaniczno-mechatronicznej, bu-
dowlanej, informatyczno-elektronicznej, tury-
styczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, 
społeczno-medycznej oraz usługowej. Kon-
tynuacja projektu pozwoli na lepsze dostoso-
wanie kierunków kształcenia zawodowego do 
lokalnych rynków pracy.

7. „Podniesienie efektywności wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego na tere-
nie Subregionu Podhalańskiego” (lider pro-
jektu - powiat nowotarski). Wartość projektu: 
17.348.400 zł, w tym na powiat suski przypada: 
3.200.000 zł.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym 
wsparciem psychologiczno – pedagogicznym 
dzieci i młodzieży (od 2 lat do zakończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej) z różnorodnymi 
problemami oraz ich rodzin. Przewiduje rów-
nież wzmocnienie potencjału samych PPP 
poprzez doskonalenie kadry i wyposażenie 
w nowoczesne materiały i urządzenia. Zakres 
rzeczowy projektu obejmuje prowadzenie 
działań przez 4 poradnie: w Suchej Beskidzkiej 
z filią w Jordanowie, Rabce-Zdroju, Nowym 
Targu i Zakopanem na terenie 28 gmin wcho-
dzących w skład Subregionu Podhalańskiego 
Przewidziane działania to m .in.:

 utworzenie i prowadzenie punktów kon-
sultacyjnych w każdej gminie (łącznie 
28 gmin),

 terapia rodzin (objęcie wsparciem w posta-
ci cyklicznych spotkań, systemowej terapii 
dzieci i ich rodzin),

 konsultacje psychiatry dziecięcego i neuro-
loga dziecięcego w każdej z poradni,

 powołanie interdyscyplinarnych zespołów 
w poradni do wczesnego wspomagania 
rozwoju małych dzieci wykazujących zabu-
rzenia rozwojowe,

 specjalistyczne szkolenia pracowników PPP 

w zakresie: psychoterapii, terapii rodzin, te-
rapii uzależnień, socjoterapii, mediacji.

8. „Przemysł czasu wolnego motorem 
rozwoju turystycznego obszaru Subregio-
nu Podhalańskiego” (projekt realizowany 
wraz z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji 
i Kultury; lider projektu - powiat nowotarski). 
Wartość projektu: 32.000.000, w tym na powiat 
suski przypada: 13.500.000 zł.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyj-
ności turystycznej Subregionu Podhalańskiego 
poprzez poprawę oferty kulturalnej stanowią-
cej element regionalnego i ogólnopolskiego 
systemu upowszechniania kultury. W ramach 
projektu zrealizowanych zostanie 5 inwestycji 
związanych z infrastrukturą kultury w 3 mia-
stach subregionu. 

 Powiat suski: utworzenie Centrum Kultury 
i Dziedzictwa Podbabiogórza oraz przebu-
dowa budynku internatu Zespołu Szkół im. 
W. Witosa na schronisko młodzieżowe. 

 Rabka-Zdrój: budowa „Centrum Tradycji 
i Kultury” obejmującego scenę i pracownie 
dla Teatru Lalek „Rabcio”, przestrzeń wy-
stawienniczą dla muzeum im. W. Orkana 
w Rabce-Zdroju, 

 Zakopane: modernizacja obiektu „Wanta” 
przy ul. Grunwaldzkiej 21 z budową sali 
konferencyjnej, sali widowiskowo-konferen-
cyjnej z zapleczem rekreacyjnym i zagospo-
darowaniem terenu przyległego, moderni-
zacja sali widowiskowej w budynku „Jasny 
Pałac”.

9. „Efekt synergii: Suski, Nowotarski, Ta-
trzański - konkurencyjny Europejski Region 
Turystyczny” (liderem projektu jest Tatrzańska 
Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury). Wartość 
projektu: 10.945.000 zł, w tym na powiat suski 
przypada: 3.500.000 zł.

Celem projektu jest wypracowanie i wdro-
żenie systemowych rozwiązań informacyjno- 
-promocyjnych, dotyczących kompleksowego 
produktu turystycznego subregionu.  Projekt 
przewiduje m.in. przygotowanie programu 

Starostowie powiatów subregionu podhalańskiego podpisują listy intencyjne dotyczące realizacji 
wspólnych przedsięwzięć.
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wspólnej kampanii promocyjnej na rynku 
polskim i europejskim w ramach którego po-
wstaną tradycyjne wydawnictwa, przewod-
niki, mapy, foldery tłumaczone na języki obce 
oraz stworzenie spójnej oferty w sieci internet 
z możliwością pobierania przygotowanych 
i przetłumaczonych opracowań, aplikacji na 
urządzenia mobilne. Na potrzeby prowadzenia 
działań promocyjnych planowany jest zakup 
mobilnych scen z zadaszeniem i nagłośnie-
niem, zaprojektowanie i wykonanie moduło-
wych stoisk wystawienniczych, przeprowadze-
nie badań potencjału turystycznego regionu.

10. „Wzmocnienie funkcji usług publicz-
nych Subregionu Podhalańskiego poprzez 
koncentrację i dostępność usług publicz-
nych” (lider projektu - powiat tatrzański). War-
tość projektu: 26.000.000 zł, w tym na powiat 
suski przypada: 6.000.000 zł.

Projekt przewiduje modernizację budynków 
administracyjnych starostwa. W ramach projek-
tu planuje się nadbudowę o piętro i poddasze 
budynku starostwa przy ul. Mickiewicza 19 oraz 
modernizację budynku przy ul. Kościelnej 5b 
m.in. poprzez budowę szybów dla dźwigów 
osobowych i adaptację istniejących pomiesz-
czeń dla realizacji bieżących potrzeb urzędni-
ków i petentów. Drugim zadaniem przewidzia-
nym do realizacji w ramach w/w projektu jest 
wybudowanie budynku dla Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

11. „Poprawa opieki nad osobami starszy-
mi w Subregionie Podhalańskim poprzez 
zwiększenie dostępności do opieki długo-
terminowej wraz z reorganizacją zasobów 
stacjonarnej opieki geriatrycznej” (lider 
projektu – Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej 
Beskidzkiej). Wartość projektu: 49.000.000 zł, 
w tym na ZOZ w Suchej Beskidzkiej przypada: 
18.000.000 zł. Projekt będzie realizowany przez: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidz-
kiej, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu i  Szpital Powiatowy im. 
dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Projekt przewiduje modernizacje oraz 
rozbudowę istniejącego budynku Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) i zakłada wy-
konanie trzech powtarzalnych kondygnacji, 
których łączna powierzchnia użytkowa wy-
niesie ponad 1600 m2. Aktualnie w ramach 
struktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej 
Beskidzkiej znajduje się ZOL posiadający 60 łó-
żek, który również zostanie zmodernizowany 
i doposażony. Przedmiotowa realizacja spowo-
duje poprawę jakości i dostępności do opieki 
długoterminowej w szczególności warunków 
hotelowych. Po rozbudowie i modernizacji 
przedmiotowego ZOL-u powstanie 75 no-
wych miejsc.

12. „Poprawa opieki nad matką i dziec-
kiem w Subregionie Podhalańskim poprzez 
modernizację Oddziałów Ginekologiczno-
-Położniczych, Bloków Porodowych oraz 
Oddziałów Neonatologicznych w szpita-
lach w Suchej Beskidzkiej oraz Nowym 
Targu” (lider projektu – Zespół Opieki Zdro-
wotnej w Suchej Beskidzkiej). Wartość projek-
tu: 35.000.000 zł, w tym na ZOZ w Suchej Be-
skidzkiej przypada: 20.000.000 zł. Projekt będzie 
realizowany przez: Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Suchej Beskidzkiej i Podhalański Szpital Spe-
cjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

W wyniku realizacji projektu przebudowa-
ny zostanie Blok Porodowy, Oddział Gineko-
logiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatolo-
giczny, ponadto zakupiona zostanie aparatura 
i wyposażenie medyczne. Celem projektu jest 
zwiększenie bezpieczeństwa kobiet planują-
cych ciąże, ciężarnych oraz matek niemowląt, 
poprzez poszerzenie opieki położniczej, prena-
talnej oraz neonatologicznej. W wyniku realiza-
cji projektu znacznie zwiększy się dostępność 
do nowoczesnej diagnostyki kobiet w ciąży, co 
bezpośrednio przyczyni się do spadku powi-
kłań okołoporodowych, jak również umożliwi 
prowadzenie badań w kierunku wczesnego 
wykrywania wad rozwojowych u noworodków. 
Na całość planowanej inwestycji Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej posiada do-

kumentację techniczną. Koszt przebudowy od-
działów to ok. 12 mln zł, sprzęt i wyposażenie 
to ok. 8 mln zł.

13. „Rozwój w Subregionie Podha-
lańskim ośrodka leczenia chorób płuc 
oraz rehabilitacji z uwzględnieniem do-
stosowania struktury podmiotów lecz-
niczych do   przyszłych potrzeb ludno-
ści Subregionu” (lider projektu – Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej). 
Wartość projektu: 49.000.000 zł, w tym na ZOZ 
w Suchej Beskidzkiej przypada 17.000.000 zł. 
Projekt będzie realizowany przez: Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, Samodzielny 
Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 
im. dr. O. Sokołowskiego w Zakopanem i Szpi-
tal Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem.

W ramach projektu ZOZ Sucha Beskidzka 
zamierza przebudować i dostosować pomiesz-
czenia budynku szpitala w celu przeniesienia 
z bieżącej lokalizacji (o pow. użytkowej 500 m2) 
Działu Rehabilitacji wraz z 5-łóżkowym Od-
działem Rehabilitacji Dziennej. Docelowa po-
wierzchnia użytkowa przebudowanych i zmo-
dernizowanych pomieszczeń wyniesie 800 m2. 
Nowa lokalizacja pozwoli na zwiększenie liczby 
łóżek w oddziale do 15, co w znaczący sposób 
zwiększy dostępność usług w zakresie rehabili-
tacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej.

14. „Rozwój produktu regionalnego 
poprzez wsparcie hodowli owiec i krów 
jako wzmocnienie lokalnego rynku pracy 
oraz waloryzacja krajobrazu naturalnego 
i kulturowego” (liderem projektu będzie Ta-
trzańsko-Beskidzka Spółdzielnia Producentów 
„Gazdowie”. Projekt będzie realizowany przez 
powiaty: tatrzański, suski, nowotarski wraz z Ta-
trzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury). 
Wartość projektu: 60.850.000 zł.

Celem projektu jest aktywizacja gospodar-
cza terenów wiejskich (górskich, podgórskich), 
rozwój produktu regionalnego poprzez wspar-
cie hodowli owiec i krów na terenie subregionu 
podhalańskiego.

W ramach projektu planowane są następu-
jące działania:

 prowadzenie polityki jakości i wyróżniania 
tradycyjnych produktów żywnościowych 
(ochrona technologii produkcji),

 odtworzenie i wsparcie hodowli owiec 
i krów (dopłaty do zwierząt) oraz wypas kul-
turowy owiec (zwiększenie ilości owiec),

 odbudowa tradycyjnych terenów wypaso-
wych,

 przywrócenie i pielęgnacja walorów krajo-
brazowych terenów górskich i podgórskich,

 zapewnienie wsparcia w zakresie polepsza-
nia infrastruktury do wypasu owiec i krów, 
w tym wsparcie budowy oraz modernizacji 
bacówek i koszarów wraz z wyposażeniem,

 organizacja regionalnych wystaw owiec 
i bydła,

 utworzenie całorocznych punktów sprzeda-
ży produktów tradycyjnych i regionalnych 
(Zakopane, Nowy Targ, Sucha Beskidzka).

Uczestnicy spotkania w Nowym Targu
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Bardzo pomocne w rozwiązywaniu pro-
blemów i podejmowaniu wspólnych działań 
na rzecz społeczności powiatu są spotkania 
z burmistrzami i wójtami gmin, organizowane 
cyklicznie przez starostę. Stają się one również 
źródłem cennych wskazówek pozwalających 
na usprawnienie współpracy pomiędzy urzę-
dami i – jak zapowiada T. Gancarz – będą nadal 
regularnie organizowane. 

Ostatnie takie spotkanie odbyło się 11 lu-
tego br. w siedzibie starostwa powiatowego. 
W znacznej części poświęcone było ono spra-
wom dotyczącym wydawania pozwoleń na 
budowę gminnej infrastruktury m.in. dróg, 
chodników, kanalizacji, sieci wodociągowych. 
W dyskusji uczestniczyła naczelnik Wydziału 
Architektury, Budownictwa i Gospodarki Prze-
strzennej starostwa Lucyna Grabowska, która 
omówiła najczęstsze przyczyny występowania 
opóźnień w wydawaniu decyzji, a także wysłu-
chała uwag zgłaszanych w tym zakresie przez 
włodarzy gmin. Starosta T. Gancarz zapewnił, 
że służby powiatu będą dążyć do zacieśnienia 
współpracy z urzędnikami gminnymi, celem 
usprawnienia wzajemnej komunikacji, która 
powinna wpłynąć na skrócenie czasu postępo-
wania o wydanie pozwolenia na budowę.

Podczas spotkania poruszono kwestię koniecz-

ności uwzględnienia specyfiki terenów górskich 
w przepisach prawa budowlanego, które powin-
ny zostać zmodyfikowane w celu ułatwienia in-
westowania w trudnych warunkach terenowych, 
występujących również w naszym powiecie. 

W dalszej części spotkania Komendant 
Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej st. bryg. 
mgr inż. Piotr Harańczyk przedstawił koncep-
cję utworzenia na bazie komendy powiatowej 
PSP stacji serwisowania sprzętu ochrony dróg 
oddechowych dla Jednostki Ratowniczo - Ga-
śniczej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W stacji prowadzone byłyby przeglądy tech-
niczne oraz konserwacja masek aparatów od-
dechowych. Obecnie obowiązkowe przeglądy 
aparatów prowadzone są przez zewnętrzne fir-
my, co wiąże się z kosztami oraz koniecznością 
dojazdu do Krakowa. Cena przeglądu jednego 
aparatu w zależności od typu wynosi od 100 do 
400 zł za sztukę, co w skali całego powiatu daje 
kwotę 29 000 zł rocznie. Po uruchomieniu stacji 
przeglądy wykonywane byłyby bezpłatnie na 
miejscu. W związku z powyższym, komendant 
PSP zwrócił się do Burmistrzów i Wójtów z proś-
bą o rozważenie możliwości udzielenia wspar-
cia finansowego na wykonanie niezbędnych 
prac adaptacyjnych oraz zakup specjalistyczne-
go testera do prowadzenia badań. Koncepcja 

została zaopiniowana pozytywnie, a uczestnicy 
spotkania zadeklarowali pomoc w jej realizacji. 

Z kolei  naczelnik Wydziału Środowiska Pa-
weł Dyrcz przedstawił aktualny stan realizacji 
zabudowy kolektorów słonecznych na budyn-
kach mieszkańców powiatu i poinformował o 
przygotowaniach do uruchomienia w bieżą-
cym roku programu unieszkodliwiania wyro-
bów zawierających azbest, do którego przystą-
piły wszystkie gminy.

Następne z poruszonych zagadnień doty-
czyło realizacji projektu pn. „Sieć babiogórskich 
infokiosków it”, którego głównym celem jest 
powstanie zintegrowanego systemu informacji 
turystycznej na terenie powiatu (więcej infor-
macji nt. tego projektu poniżej).

W trakcie spotkania dyrektor Krytej Pływalni 
w Suchej Beskidzkiej Olgierd Kierski zachęcał 
wójtów i burmistrzów do większego wykorzy-
stywania basenu poprzez organizację i wspar-
cie finansowe nauki pływania dla uczniów pod-
ległych szkół. Ze strony włodarzy gmin padła 
propozycja, aby wprowadzić bardziej korzystny 
sposób rozliczania terminu ważności karnetów, 
co niewątpliwie przyczyniłoby się do wzrostu 
zainteresowania ich zakupem.

Współpraca powiatu z gminami – ważnym 
elementem funkcjonowania powiatu
Współpraca z wszystkimi gminami w powiecie suskim to jeden z priorytetów sta-
rosty suskiego Tadeusza gancarza od początku sprawowania przez niego urzędu. 
W ocenie starosty, jak również burmistrzów i wójtów, dotychczasowe współdzia-
łanie powiatu i gmin układa się dobrze, czego przykładem są m.in. zrealizowane  
inwestycje drogowe na terenie powiatu, dla których istotnym partnerem przy 
montażu finansowym poszczególnych zadań były gminy.

Wniosek projektowy złożony został wcze-
śniej przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, 
Turystyki i Promocji Powiatu do biura Eurore-
gionu Beskidy w Bielsku-Białej, które prowa-
dziło nabór projektów w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Pro-
jekt powiatu został najwyżej oceniony przez 
panel ekspertów i w połowie grudnia ubie-
głego roku uzyskał ostateczne zatwierdzenie 
dofinansowania przez polsko-słowacki Komitet 
Monitorujący.

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie 
ze słowackim Združeniem Babia Hora, a jego 
głównym celem jest powstanie transgraniczne-

go systemu informacji turystycznej po polskiej 
i słowackiej stronie Babiej Góry. Na terenie po-
wiatu suskiego zlokalizowanych zostanie 10 in-
fokiosków, po jednym zewnętrznym w każdej 
gminie oraz 1 w budynku starostwa. W info-
kioskach, pełniących funkcję elektronicznych 
punktów informacji turystycznej, będzie można 

całodobowo uzyskać, również w wersjach języ-
kowych: angielskiej i słowackiej, podstawowe 
wiadomości dotyczące naszego regionu, które 
będą przydatne zarówno dla odwiedzających 
nasz powiat gości, jak i dla jego mieszkańców.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki 
współpracy ze wszystkimi gminami z terenu 
naszego powiatu. Każda z podbabiogórskich 
gmin m.in. wyznaczy i przygotuje miejsce pod 
montaż infokiosku. 

Całkowita wartość projektu oszacowana 
została na 58.800 EUR, z czego 85% pochodzić 
będzie ze środków Unii Europejskiej, 10% z bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
Beskidy oraz 5% z budżetu powiatu suskiego.

Sieć podbabiogórskich infokiosków IT
Jeszcze w tym roku dostęp do informacji o naszym regionie będzie łatwiejszy i po-
wszechniejszy. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej rozpoczęło realizację 
projektu „Sieć podbabiogórskich infokiosków it”. 

Dziedzictwo kulturowe
Podbabiogórza.
Tradycje i folklor

D
ziedzictwo kulturowe Podbabiogórza. Tradycje i folklor

Cultural Heritage of Podbabiogórze. Traditions and Folklore
Kultúrne dedičstvo Podbabiogórza. Tradície a folklór

ISBN 978-83-914902-6-6

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Projekt współfi nansowany 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
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Nagrody laureatom konkursu wręczali: sta-
rosta suski Tadeusz Gancarz, proboszcz miej-
scowej parafii ks. Bogusław Targosz, współorga-
nizator i jednocześnie inicjator tego konkursu 
oraz Pani Bożena Chowaniak w imieniu męża 
– Tadeusza Chowaniaka, wójta gminy Zawoja. 
Fundatorami nagród byli: Powiat Suski, Gmina 

Zawoja, Parafia w Zawoi Górnej, a także Babio-
górski Park Narodowy.

Komisja, która pracowała w składzie: To-
masz Urbaniec (starszy specjalista ds. edukacji 
w Babiogórskim Parku Narodowym), Janusz 
Kociołek (Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu Staro-
stwa Powiatowego), Władysława Kulak (plastyk, 
regionalista), w obecności sekretarza konkursu, 
ks. Bogusława Targosza, proboszcza parafii p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi Gór-
nej, zebrała się wcześniej, w dniu 16.01.2013 r. 
i oceniała łącznie 22 szopki. W poszczególnych 
kategoriach najwyżej zostały ocenione szopki 
przygotowane przez następujących uczestni-
ków konkursu: 

Kategoria I – Szopka Dziecięca
1. miejsce: Honorata Stopa – Szkoła Pod-

stawowa w Żarnówce; 2. miejsce: Anna i Jan 
Radwan – Szkoła Podstawowa w Grzechyni; 
3. miejsce: Przedszkole Publiczne w Sidzinie.

Kategoria II – Szopka Młodzieżowa
1. miejsce ex aequo: Natalia i Gabriela Kacz-

marczyk – Zespół Szkół w Makowie Podhalań-
skim oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Baczynie; 2. miejsce: Kamila Ja-
nik – Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim; 
3. miejsce: młodzież z Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, filia 
Toporzysko. 

Kategoria III – Szopka Rodzinna
1. miejsce: Kinga i Sebastian Witek – Zawoja 

Górna; 2. miejsce: Rodzina Burligów i Szklar-
czyków z Budzowa; 3.miejsce ex aequo: Jakub 
Wątroba z rodziną (Kuków) oraz Julia Chorąży z 
rodziną (Bystra).

ML

Konkurs „Babiogórska Szopka Regionalna”
27.01.2013 r. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi 
górnej ogłoszono wyniki XII edycji konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”, 
organizowanej przez Parafię w Zawoi górnej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej 
Beskidzkiej. 

Na imprezie obecni byli m.in.: wicestaro-
sta suski Jan Woźny oraz burmistrz Makowa 
Podhalańskiego Paweł Sala, którzy wręczali na-
grody zwycięzcom konkursu.

W tegorocznej edycji „Babiogórskich Podła-
zów” wzięło udział 10 tradycyjnych grup kolęd-
niczych z powiatu suskiego, które były ocenia-
ne w trzech kategoriach (dziecięcej, młodzie-
żowej i dorosłych) przez komisję w składzie: dr 
Bożena Lewandowska (etnomuzykolog, prze-
wodnicząca komisji), dr Gustaw Juzala-Deprati 
(etnomuzykolog), Regina Wicher (etnolog).

W kategorii dziecięcej I miejsce komisja 
przyznała zespołowi „Zbyrcocek” z Juszczyna, 
a II miejsca ex aequo – grupom kolędniczym: 

„Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej i „Ba-
biogórcy” z Zawoi. 

W kategorii młodzieżowej I miejsca nie 
przyznano, a II miejsce ex aequo zajęli: „Juzyna” 
z Zawoi i „Kolędnicy z gwiazdą” z Jachówki.

Wreszcie w kategorii dorosłych dwa równo-
rzędne I miejsca przypadły w udziale grupom: 
„Zbyrcok” z Juszczyna oraz „Babiogórzanie – Po-
lana Makowska” z Makowa Podhalańskiego.

Komisja konkursowa wytypowała też zespo-
ły, które wzięły udział w ogólnopolskich przeglą-
dach grup kolędniczych. Podczas XVI Ogólno-
polskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych 
Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” 
w Podegrodziu w dniach 26-27.01.2013 r. po-
wiat suski reprezentowały: zespół regionalny 
„Zbyrcocek” z Juszczyna (w kategorii dziecięcej) 
oraz zespół regionalny „Juzyna” z Zawoi i „Kolęd-
nicy z Gwiazdą” z Jachówki (w kategorii młodzie-
żowej), a na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolęd-
niczych w ramach XLI Góralskiego Karnawału 
w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 7-9.02.2013 r. 
pojechały: zespół regionalny „Zbyrcok” z Juszczy-
na oraz zespół regionalny „Babiogórzanie – Pola-
na Makowska” z Makowa Podhalańskiego. 

Po raz kolejny okazało się, że grupy kolędni-
cze z powiatu suskiego należą do najlepszych 

w Polsce. Podczas „Pastuszkowego Kolędowania” 
w kategorii grup dziecięcych zdecydowanie naj-
lepsi okazali się „Kolędnicy z Gwiazdą” z zespołu 
„Zbyrcocek” z Juszczyna, którzy otrzymali - jako 
jedyna z grup ocenianych w tej kategorii – I na-
grodę, pozostawiając w pokonanym polu zespoły 
z powiatów: świętokrzyskiego, nowosądeckiego, 
limanowskiego, rzeszowskiego, miechowskiego, 
chrzanowskiego i tarnowskiego. Z kolei w kate-
gorii grup młodzieżowych jedną z trzech równo-
rzędnych I nagród otrzymali „Trzej Królowie” z Za-
woi (zespół „Juzyna”), zaś startujący w tej samej 
kategorii Kolędnicy z Gwiazdą z Jachówki, zajęli 
– wspólnie z kilkoma innymi grupami – miejsce III. 

W ślady młodych kolędników ze „Zbyrcocka” 
poszła dorosła grupa kolędnicza, składająca się 
z członków zespołu „Zbyrcok” z Juszczyna, która 
za „Kolędowanie z Dorotą” została nagrodzona 
„złotymi rozetami góralskimi” i zajęła jedno z kilku 
równorzędnych I miejsc podczas konkursu ogól-
nopolskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. „Kolędnicy 
z gwiazdą i turoniem” z zespołu „Babiogórzanie 
– Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego 
zajęli w tym samym konkursie miejsce II.

ML

Podbabiogórskie kolędowanie
12.01.2013 r. w Makowie Podhalańskim odbył się Powiatowy Przegląd grup Kolęd-
niczych „Babiogórskie Podłazy”, organizowany przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim oraz Starostwo Powiatowe w Suchej 
Beskidzkiej. 
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Starostwo Powiatowe oficjalnie uruchomiło 
28. stycznia stronę sport.powiatsuski.pl. Warto 
dodać, że Starostwo Powiatowe jest organiza-
torem współzawodnictwa sportowego szkół 
w powiecie suskim. Co na tej stronie znajdzie-
cie? Przede wszystkim informacje o sporcie 
szkolnym w powiecie suskim na wszystkich 
szczeblach – szkoły podstawowej (igrzyska), 
gimnazjum (gimnazjada) i szkoły średniej (lice-
aliada). Słowo „informacje” jest w tym przypad-
ku bardzo ogólne i oznacza m.in. zapowiedzi, 
relacje, wyniki, komentarze, galerie z finałów 
powiatowych. Prezentowane są także rezultaty, 

komentarze po zawodach rejonowych i woje-
wódzkich, w których wzięli udział uczniowie ze 
szkół z powiatu suskiego. Na stronie dostępna 
jest aktualna punktacja szkół, rekordy finałów 
powiatowych w poszczególnych dyscyplinach, 
archiwalne rezultaty, kalendarze. 

Bardzo ważną funkcję pełni także Facebook. 
Tam informacje pojawiają się nawet szybciej 
niż na stronie. Z pewnością jeżeli ktoś polubi 
profil sport.powiatsuski.pl może być przekona-
ny, że żadna ważna informacja mu nie umknie. 

Administrowaniem strony sport.powiatsuski.pl 
i pisaniem tekstów zajmuje się Maciej Krzyśków  

- Inspektor ds. kultury fizycznej i sportu w po-
wiecie suskim, który od sierpnia, gdy objął to 
stanowisko po Panu Witoldzie Zajączku, zaczął 
pracować nad zawartością strony. 

Na sport.powiatsuski.pl można znaleźć także 
relacje, zdjęcia z imprez o charakterze sportowym 
współorganizowanych przez Starostwo Powia-
towe w Suchej Beskidzkiej. Dzięki temu każdy 
może się dowiedzieć na jakiej innej płaszczyźnie, 
niż sport szkolny, Starostwo Powiatowe wspiera 
sport i kulturę fizyczną na naszym terenie.

Przejdź na sport.powiatsuski.pl
Prace nad stroną trwały kilka miesięcy, w międzyczasie pojawiały się nowe po-
mysły, powstawały nowe cele. Efekt końcowy można już podziwiać. O czym mó-
wimy? O stronie poświęconej współzawodnictwu sportowemu szkół w naszym 
powiecie. Ale nie tylko… 

W roku 2013 projektem zostanie objętych 
39 osób niepełnosprawnych, legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności, pozostają-
cych w wieku aktywności zawodowej, nie pracu-
jących, a także 8 rodziców w wieku aktywności 
zawodowej wraz dziećmi niepełnosprawnymi. Projektem zostanie ob-
jętych również 3 wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, opuszczających te formy opieki w związku z usamodzielnie-
niem się. Środki przeznaczone na realizację projektu systemowego wy-
noszą 376.594,36 zł.

Osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do projektu zostaną 
objęte następującą pomocą:

 13-dniowy pobyt rehabilitacyjny,
 trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 poradnictwo z doradcą zawodowym i psychologiem,
 kursy/szkolenia zawodowe,

 wyjazd o charakterze edukacyjnym (wizyta studyjna) do działającej na 
terenie województwa małopolskiego spółdzielni socjalnej,

 zwrot kosztów dojazdu.
Rodzice i dzieci niepełnosprawne otrzymają pomoc w formie:

 13-dniowy pobyt rehabilitacyjny,
 warsztaty z terapeutą/rehabilitantem,
 badanie lekarskie mające na celu określenie potrzeby dodatkowej  

rehabilitacji, także w warunkach domowych,
 trening kompetencji interpersonalnych,
 kursy/szkolenia,
 poradnictwo z doradcą zawodowym i psychologiem,
 zwrot kosztów dojazdu.

Wychowankowie rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastęp-
czej zostaną objęci pomocą:

 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 poradnictwo z doradcą zawodowym i psychologiem,
 kursy/szkolenia zawodowe,
 trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 zwrot kosztów dojazdu.

Celem naszego projektu jest poprawa stanu zdrowia, podniesie-
nie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych.

Aktywni mogą więcej
Powiat suski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w roku 2013 kontynuuje 
realizację unijnego Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 
„Aktywni mogą więcej”.

Program Cisco Networking Academy jest 
programem edukacyjnym opracowanym przez 
Cisco, służącym nauczaniu informatyki wraz 
z wszystkimi materiałami dydaktycznymi oraz 
ćwiczeniami labolatoryjnymi. 

Program Cisco Networking Academy ofe-
ruje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z dziedziny projektowania, roz-
woju i  utrzymywania sieci komputerowych. 
Absolwenci kursów są przygotowani do uzy-
skania certyfikatu zawodowego Cisco Certified 

Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, 
poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi 
przesłankę do odniesienia sukcesu w nowo-
czesnym środowisku gospodarki internetowej. 
Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonu-
jącej pracy i jest solidną podstawą przyszłej ka-
riery zawodowej.

Uczniowie Technikum Informatycznego 
w ZS im. W. Witosa biorą już udział w szkole-
niach IT Essentials: PC Hardware and Softwa-
re, a po jego ukończeniu mogą kontynuować 

szkolenia CCNA Discovery. Każde szkolenie po-
twierdzone jest certyfikatem CISCO.

Więcej o Akademii Cisco:
http://www.cisco.com/web/PL/netacad/

index.html

ZS im. W. Witosa lokalną akademią CISCO
Dzięki podpisaniu umowy z Cisco Networking Academy Support Center działają-
cej przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ZS im. W. Wito-
sa, powstała lokalna Akademia CISCO. 
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Po raz pierwszy od roku 1999, kiedy kon-
went rozpoczął swoją działalność, starostowie 
spotkali się w powiecie suskim. Gospodarzem 
oraz współorganizatorem konwentu był staro-
sta suski Tadeusz Gancarz, a obrady prowadził 
przewodniczący konwentu, starosta bocheński 
Jacek Pająk. Gośćmi pierwszego dnia obrad byli: 
wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz marsza-
łek województwa małopolskiego Marek Sowa. 

Głównym tematem wystąpienia wojewody 
był problem funkcjonowania pogotowia ratun-
kowego na tle nowych uwarunkowań praw-
nych i wymogów związanych z działaniem 
systemu powiadamiania ratunkowego. J. Mil-
ler starał się rozwiać obawy samorządowców 
o bezpieczeństwo mieszkańców małopolskich 
powiatów, mówiąc m.in., że jednym z argu-
mentów za wprowadzeniem systemu, w któ-
rym zastąpiono lokalne dyspozytornie cen-
tralnymi, było podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa oraz efektywniejsze wykorzystanie 
zespołów ratowniczych, a także wprowadzenie 
jednolitych standardów funkcjonowania ze-
społów ratownictwa medycznego w całym 
województwie.

Marszałek Marek Sowa omówił aktualny 
stan prac nad zmianami Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Województwa Małopol-
skiego, który powstał w oparciu o nową Stra-

tegię Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011-2020, a także przyjętą Koncepcję 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ko-
rzystając z obecności marszałka, samorządow-
cy podjęli również dyskusję na temat środków 
finansowych, z których będą mogły korzystać 
powiaty w ramach programów regionalnych 
w nowej perspektywie finansowej Unii Euro-
pejskiej na lata 2014–2020.

Uczestnicy konwentu wysłuchali także wy-
stąpień: dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie Andrzeja Martynuski, który 
omówił innowacyjny w skali kraju program 
aktywizacji osób bezrobotnych „Express do za-
trudnienia”, przeprowadzany pilotażowo w Ma-
łopolsce, prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mał-
gorzaty Mrugały, która poinformowała o zmia-
nach w zasadach finansowania inwestycji ze 
środków NFOŚiGW w 2013 r. oraz Krystyny 
Dynowskiej-Chmielewskiej, która przedstawiła 
rezultaty programu wspierania uzdolnień dzie-
ci i młodzieży, w ramach projektu DiAMEnT. 
Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie 
zastępcy sekretarza generalnego Związku Po-
wiatów Polskich Marka Wójcika, który omówił 
działania ZPP na rzecz obrony i wzmocnienia 
samorządów powiatowych, w szczególności 
pod względem legislacyjnym.

W drugim dniu konwentu interesującą pre-
zentację przedstawił naczelnik Wydziału Śro-
dowiska suskiego starostwa Paweł Dyrcz, który 
zaprezentował dokonania powiatu w realiza-
cji zadań związanych z ochroną środowiska. 
Głównym punktem prelekcji było omówienie 
historii i postępów w realizacji projektu, pole-
gającego na montażu kolektorów słonecznych 
na 2349 budynkach mieszkalnych i Szpitalu Re-
jonowym w Suchej Beskidzkiej. P. Dyrcz zapre-
zentował również doświadczenia powiatu przy 
wykonywaniu kompleksowej termomoderni-
zacji 10 obiektów użyteczności publicznej oraz 
w unieszkodliwianiu wyrobów zawierających 
azbest i pozyskiwaniu na ten cel dofinansowa-
nia. Na zakończenie starosta limanowski Jacek 
Puchała przedstawił swoje spostrzeżenia i uwa-
gi na temat zimowego utrzymania chodników 
przy drogach powiatowych.

W przerwach w obradach konwentu zapro-
szeni goście mieli okazję zapoznać się z prezen-
tacją zbiorów Beskidzkiego Centrum Zabawki 
Drewnianej w Stryszawie, przygotowaną i ob-
sługiwaną przez pracowników miejscowego 
Gminnego Ośrodka Kultury, a także otrzymać 
materiały promocyjne powiatu suskiego i gmi-
ny Stryszawa. 

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego 
W dniach 7–8 lutego br. w ośrodku konferencyjnym „Beskidzki Raj” w Strysza-
wie odbył się Konwent Starostów Województwa Małopolskiego, w skład którego 
wchodzą starostowie powiatów Małopolski i prezydenci miast na prawach powia-
tu. Cykliczne spotkania w ramach konwentu mają na celu wymianę doświadczeń 
w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty oraz podejmowanie wspólnych 
działań w wymiarze ogólnowojewódzkim. 
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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

Starostowie podczas obrad konwentu

Marek Sowa – marszałek  
województwa małopolskiego

Od lewej: Tadeusz Gancarz – starosta suski, Je-
rzy Miller – wojewoda małopolski, Jacek Pająk 
– starosta bocheński.


