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Tematem wiodą-
cym numeru „Biulety-
nu Podbabiogórskie-
go”, który oddajemy 
w Państwa ręce, jest 
edukacja, będąca 

jednym z najważniejszych obszarów działań 
samorządu powiatowego. Wiosna to okres, w 
którym wielu młodych ludzi, kończących gim-
nazja, podejmuje jedną z pierwszych ważnych 
decyzji życiowych – decyzję co do dalszej drogi 
kształcenia i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

Powiat suski jest organem prowadzącym sze-
ściu szkół o takim charakterze. Nasze placówki 
to szkoły z wieloletnimi tradycjami i o ustalonej 
renomie. Na kolejnych stronach „BP” prezentu-
jemy wizytówkę wszystkich naszych szkół wraz 
z ich ofertą edukacyjną na najbliższy rok szkol-
ny. Mam nadzieję, że pomoże ona gimnazjali-
stom w dokonaniu właściwego wyboru.

Oprócz szkół ponadgimnazjalnych nasz 
samorząd prowadzi także cztery inne placów-
ki oświatowo-wychowawcze, które również 
przedstawiamy w obecnym numerze, podob-

nie jak całość działań realizowanych w omawia-
nym zakresie przez Wydział Edukacji i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego. 

Pozostałą część „Biuletynu” wypełniają infor-
macje na temat bieżących wydarzeń z życia Po-
wiatu, m.in. ważnych spotkań roboczych oraz 
współorganizowanych przez Powiat imprez 
kulturalnych, bardzo licznych w tej części roku.

Zapraszam do lektury.
Tadeusz Gancarz 

Starosta Suski

str. 5–13

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE 
POWIATU SUSKIEGO 

OFERTA DLA GIMNAZJALISTÓW 
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Szanowni Państwo,

W uroczystości udział wzięli m.in.: starosta su-
ski Tadeusz Gancarz, starosta tatrzański Andrzej 
Gąsienica Makowski oraz burmistrzowie i wójto-
wie z terenu Podhala, Żywiecczyzny i innych czę-
ści Beskidów. Obecni byli także bacowie i juhasi 
z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Rumunii.

Redyk Karpacki to projekt wyprawy z owca-
mi przez Karpaty, organizowany dla upamięt-
nienia wędrówek pasterzy wołoskich, które 
doprowadziły do zasiedlenia obszaru gór i po-
wstania wspólnej górskiej kultury pasterskiej, 
łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty. 

Rozpocznie się on 11 maja br. w rumuńskiej 
Transylwanii, a zakończy 14 września br. w Cze-
chach. Redyk przemierzy 1200 km wzdłuż łuku 
Karpat, na obszarze pięciu krajów. Polski etap 
wędrówki będzie trwał od 1 lipca do 29 sierp-
nia 2013 r., a jej uczestnicy zagoszczą również 
w powiecie suskim – 13 sierpnia w Zawoi.

Projekt ten będzie wydarzeniem między-
narodowym o niespotykanej dotąd skali, da-
jącym nowy impuls do współpracy w Europie 
Środkowej. Członkiem Komitetu Honorowego 
Redyku Karpackiego 2013  jest starosta Tadeusz 
Gancarz, który jako jeden z przedstawicieli śro-
dowiska beskidzkiego, zaangażowanego w to 
przedsięwzięcie, otrzymał zaproszenie na jego 
rozpoczęcie 11 maja 2013 r. w miejscowości 
Rotbav w Rumunii.

Więcej informacji nt. projektu opublikujemy 
w kolejnym numerze „Biuletynu Podbabiogór-
skiego”.

Święto baców karpackich
21 kwietnia 2013 r. w Ludźmierzu odbyła się inauguracja międzynarodowego 
projektu kulturowego „Redyk Karpacki – Transhumance 2013”, połączona z uro-
czystą Mszą Świętą. 
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W spotkaniu, które współorganizowało 
starostwo powiatowe i suski Zespół Opieki 
Zdrowotnej, uczestniczyli m.in.: starosta suski 
Tadeusz Gancarz, dyrektor ZOZ w Suchej Be-
skidzkiej Marek Haber, dyrektor SP ZOZ w Wa-
dowicach Urszula Lasa, dyrektor SP ZOZ w My-

ślenicach Adam Styczeń, dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego w Gorlicach Marian Świerz, 
wicestarosta powiatu myślenickiego Tomasz 
Suś oraz pracownicy suskiego szpitala.

W trakcie prelekcji P. Warczyński przedsta-
wił informację na temat planów legislacyjnych 
Ministerstwa Zdrowia w zakresie m.in. likwida-
cji centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Za tym pójść ma wzmocnienie i uniezależnie-
nie oddziałów regionalnych NFZ. Przekazanie 
kompetencji regionom pozwoli im decydo-
wać, które dziedziny medycyny są dla nich 
najważniejsze. Resort zdrowia planuje również 
wyprowadzenie poza Fundusz wyceny i oceny 
procedur medycznych. Proponuje się też likwi-
dację Agencji Oceny Technologii Medycznych, 
jako osobnej instytucji, likwidację centrum 
monitorowania jakości w ochronie zdrowia 
oraz stworzenie niezależnej agencji, której za-
daniem będzie nadzór nad sposobem wyda-
wania pieniędzy i niezależna wycena procedur 
– poinformował przedstawiciel ministerstwa.

Spotkanie z przedstawicielem 
Ministerstwa Zdrowia
12 kwietnia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej od-
było się spotkanie z Piotrem Warczyńskim – dyrektorem Departamentu Organi-
zacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Rada
XXVI sesja Rady Powiatu Suskiego 

odbyła się  26 marca 2013 r.  

Podjęto nastepujące uchwały:
 w sprawie zaciągnięcia długotermino-

wej pożyczki.
 w sprawie zmian w budżecie powiatu 

suskiego na 2013 rok.
 w sprawie zmian w wieloletniej progno-

zie finansowej powiatu suskiego.
 w sprawie zgłoszenia kandydatów 

do Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

Zarząd
W okresie od  14 lutego 2013 r.  do 

22 kwietnia 2013 r. Zarząd Powiatu od-
był 9 posiedzeń podejmując 33 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 interne-
towej powiatu: 

www.powiatsuski.pl 
lub bezpośrenio pod adresem:
http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

W pierwszej części spotkania burmistrz 
Jordanowa Zbigniew Kolecki przedstawił in-
formację na temat działania Poradni Leczenia 
Uzależnień, która funkcjonuje w strukturze Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jor-
danowie i świadczy swoje usługi w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Następne z poruszonych zagadnień do-
tyczyło organizacji komunikacji publicznej 
w powiecie. W związku ze zbliżającym się usta-
wowym terminem rozpoczęcia prac nad „Pla-
nem zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego” w powiecie suskim, 
naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 
Jarosław Jażwiec przedstawił jego główne za-
łożenia i cele. 

Ustawa o publicznym transporcie dro-
gowym, która weszła w życie w marcu 2011 
roku, określająca zasady tworzenia, funkcjo-
nowania i finansowania planów transporto-
wych, ma również na celu wygaszanie do dnia 
31.12.2016 r. obecnie obowiązujących regulacji 
dotyczących przewozu osób, opartych na zasa-
dach konkurencyjności i wolnego rynku. Głów-
nym założeniem planu  jest zorganizowanie na 
terenie powiatu usług publicznych w zakresie 
transportu pasażerskiego, w sposób jak najbar-
dziej odpowiadający potrzebom społeczeń-

stwa. Powiat jako „organizator publicznego 
transportu zbiorowego” będzie to zadanie wy-
konywał w oparciu o wybór podmiotów gospo-
darczych, tzw. „operatorów”, w trybie ustawy 
o zamówieniach publicznych. W pracach nad 
planem  będą czynnie  uczestniczyć wójtowie, 
burmistrzowie, przedstawiciele przewoźników, 
organizacji konsumenckich oraz mieszkańcy 
powiatu. Termin rozpoczęcia prac nad planem 
powiatowym powiązany jest z terminem ogło-
szenia przez marszałka województwa planu 
dla linii wojewódzkich i międzywojewódzkich. 
W projekcie planu transportowego opracowa-
nego przez starostę uwzględnia się bowiem 
ogłoszony plan transportowy opracowywany 
przez marszałka, który zgodnie z ustawą na 
jego ukończenie ma czas do końca 2014 roku.

Ostatni z omawianych tematów poświęco-
ny był edukacji. Naczelnik Wydziału Edukacji 
i Zdrowia Jan Madej omówił aktualną sytuację 
w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu su-
skiego w kontekście rekrutacji na rok szkolny 
2013/14. Z przedstawionych przez J. Madeja 
danych statystycznych wynika, że w ostat-
nich czterech latach gwałtownie spadła liczba 
uczniów w zespołach szkół. Można wskazać 
co najmniej trzy przyczyny takiego stanu rze-
czy: malejąca liczba absolwentów gimnazjów, 

wzrastająca liczba uczniów kończących eduka-
cję na poziomie gimnazjalnym oraz duża liczba 
uczniów wybierających szkoły średnie poza 
terenem naszego powiatu. Jest to mało zrozu-
miałe ze względu na to, że w opublikowanych 
rankingach szkół średnich w Małopolsce, szkoły 
z terenu naszego powiatu plasują się wysoko, 
a uczniowie tych szkół osiągają znaczące suk-
cesy w olimpiadach, konkursach zarówno na 
szczeblu województwa, jak i kraju. Dodać też 
trzeba, że oferta oświatowa szkół powiatu su-
skiego jest coraz bogatsza. Co roku pojawiają 
się nowe kierunki kształcenia zgodnie z ocze-
kiwaniami uczniów i potrzebami rynku. Szkoły 
naszego powiatu dysponują dobrze przygo-
towaną kadrą i bazą dydaktyczną. J. Madej za-
apelował do wójtów i burmistrzów o wsparcie 
starań podejmowanych przez dyrektorów szkół 
średnich, mających na celu dotarcie do mło-
dzieży gimnazjalnej, przedstawienie im oferty 
oświatowej i promowanie swoich placówek.

Spotkanie samorządowców powiatu
28 marca br. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się kolejne 
spotkanie starosty suskiego z burmistrzami i wójtami gmin z terenu powiatu.
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Wydział Edukacji i Zdrowia realizuje m.in. zada-
nia związane z zapewnieniem kształcenia, wycho-
wania, bezpieczeństwa i kierownictwa w szkołach 
ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez powiat. Zajmuje się także 
czynnościami związanymi z zakładaniem, prowa-
dzeniem i przekształcaniem, a także likwidacją pu-
blicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjal-
nych i placówek oświatowo-wychowawczych oraz 
opracowaniem projektu planu sieci publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych.

Na podstawie opracowanych przez dyrektorów 
szkół i placówek arkuszy organizacyjnych, pracow-
nicy Wydziału dokonują analizy zawartych w nich 
danych, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy 
prawa oraz przygotowują do zatwierdzenia arkusze 
i aneksy do arkuszy organizacyjnych. 

W Wydziale Edukacji i Zdrowia prowadzona jest 
także ewidencja niepublicznych szkół ponadgim-
nazjalnych i placówek oświatowych, prowadzo-
nych przez osoby fizyczne i prawne. Na wniosek 
osoby fizycznej lub prawnej, zawierający wyma-
gane opinie, przeprowadza się postępowanie ad-
ministracyjne, zmierzające do dokonania wpisu do 
ewidencji oraz nadania uprawnień szkoły publicz-
nej. Placówki oświatowe oraz szkoły niepubliczne 
o uprawnieniach szkoły publicznej otrzymują do-
tację na realizację zadań z zakresu kształcenia, wy-
chowania i opieki. Na podstawie ustawy o systemie 
oświaty obliczane są kwoty dotacji należnej dla po-
szczególnych jednostek, jednocześnie podlegają 
one rozliczeniu rocznemu, a także kontroli ze strony 
organu dotującego. 

W ramach obowiązującej sprawozdawczości 
Systemu Informacji Oświatowej, sporządzanej 
przez szkoły i placówki oświatowe – zarówno pu-
bliczne, jak i niepubliczne – dokonywana jest kon-
trola i analiza danych w nich zawartych, które sta-
nowią podstawę do otrzymania subwencji oświa-
towej na realizację wszystkich zadań oświatowych, 
wykonywanych przez powiat.

Rekrutacja absolwentów gimnazjów do szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzona jest od kilku lat 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Scen-
tralizowanie naboru na poziomie powiatu służy 
sprawnemu przeprowadzeniu oraz zarządzaniu 
procesem rekrutacji do klas pierwszych szkół po-
nadgimnazjalnych w poszczególnych latach. 

W Wydziale Edukacji i Zdrowia opracowywane 
są również wytyczne, dotyczące dofinansowa-
nia doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
w oparciu o wnioski dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych dokonuje się corocznie podziału 
środków na doskonalenie. 

Do zadań Wydziału w zakresie edukacji należą 
także:

 Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych; w tym zakre-
sie należy wymienić m.in. prowadzenie spraw, 
wynikających ze stosunku pracy dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych, prowadzenie 
akt osobowych dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych, ochrona danych osobowych, 
prowadzenie pełnej dokumentacji oraz nadzór 
nad ich aktualizacją. Ponadto Wydział zajmuje 
się przygotowywaniem propozycji wysokości 
dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla 
dyrektorów. 
W ramach spraw kadrowych realizowane są: 
•	 sprawy związane z powierzaniem stanowiska 

dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, 
•	 zadania związane z ogłoszeniem i przepro-

wadzeniem konkursu na stanowisko dyrek-
tora, powoływaniem komisji konkursowej, 
wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły 
lub placówki oraz udziału w pracach komisji 
konkursowej. 

 Prowadzenie spraw związanych z przepro-
wadzaniem postępowania egzaminacyjnego 
w stosunku do nauczycieli kontraktowych, 
ubiegających się o awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego.

 Przygotowywanie projektu opinii do oceny pra-
cy dyrektorów.

 Prowadzenie spraw związanych z odznaczenia-
mi państwowymi i nagrodami Kuratora Oświaty 
i Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektorów 

szkół i palcówek, a także wnioskowanie o na-
grodę Starosty Suskiego. 

 Prowadzenie spraw związanych z regulaminem 
wynagradzania nauczycieli.
 
Kolejnym działaniem, realizowanym przez 

Wydział Edukacji i Zdrowia, jest nadzór nad reali-
zacją zadań związanych ze strukturą zatrudnienia 
w szkołach i placówkach oświatowych, a także 
prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem 
nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki 
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 

Wydział zajmuje się również przygotowywa-
niem projektów porozumień oraz uchwał Rady 
i Zarządu Powiatu, podejmowanych w ramach wy-
konywania zadań Powiatu, wynikających z  ustawy 
o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela i rozpo-
rządzeń wykonawczych do nich.

Następnymi zadaniami Powiatu, których realiza-
cją zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia, są spra-
wy związane z:

 kształceniem specjalnym uczniów, w szczegól-
ności kierowaniem do placówek prowadzących 
takie kształcenie na terenie powiatu jak i poza 
nim, 

 nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewa-
lidacyjno-wychowawczymi, wczesnym wspo-
maganiem rozwoju dziecka, 

 skierowaniami do młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, na podstawie wydanych orzeczeń 
i opinii przez poradnie psychologiczno-pe-

DZIAŁALNOŚĆ POWIATU SUSKIEGO 
W ZAKRESIE EDUKACJI

Jednym z najważniejszych obszarów działań samorządu powiatowego jest realizacja zadań w zakresie edukacji. Zada-
niem o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji wykonywanym przez powiat jest zakładanie i prowadzenie 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, 
a także placówek oświatowo-wychowawczych. Obecnie powiat suski jest organem prowadzącym dla sześciu Zespołów 
Szkół, a także Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Domu Wczasów Dziecięcych, Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego za merytoryczne 
wykonywanie zadań z zakresu edukacji –  a także promocji i ochrony zdrowia – odpowiada Wydział Edukacji i Zdrowia. 
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dagogiczne lub orzeczeń sądu, a także koor-
dynowanie spraw dotyczących stypendiów 
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzo-
nych przez Powiat Suski oraz spraw związanych 
z programem pn. „Poławiacze Pereł”, który ma 
na celu wspieranie utalentowanej młodzieży, 
natrafiającej na bariery społeczne, poprzez 
ufundowanie wyjazdu do „Szkoły Letniej” pro-
wadzonej przez Uniwersytet Jagielloński.

Wydział koordynuje również sprawy związane 
z współpracą powiatu suskiego z organizacjami 
pozarządowymi, przygotowuje projekt programu 
współpracy powiatu z organizacjami pozarządo-
wymi oraz w porozumieniu z innymi wydziałami 
i  jednostkami organizacyjnymi powiatu opraco-
wuje sprawozdanie z realizacji tego programu.  

STAROSTWO POWIATOWE 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
WYDZIAŁ EDUKACJI I ZDROWIA

Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, 
III piętro, pokoje: 310-312
tel. 33 875 79 45, 875 79 46, 875 79 47
e-mail: edukacja@powiatsuski.pl
adres do korespondencji: 
ul. Mickiewicza 19, 
34-200 Sucha Beskidzka 

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświa-
towo-wychowawcze, będące jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu Suskiego:

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BŁ. KS. PIOTRA  
DAŃKOWSKIEGO W JORDANOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W JORDANOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO 
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WALEREGO GOETLA  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO -WYCHO- 
WAWCZY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- 
-PEDAGOGICZNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH NR 2  
W SIDZINIE

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Na kolejnych stronach „BP” przedstawiamy 
szkoły ponadgimnazjalne (wraz z ofertą dla 
gimnazjalistów na rok szkolny 2013/2014) 
oraz placówki oświatowo-wychowawcze, 
prowadzone przez Powiat Suski. 

Do zadań Wydziału w tym zakresie należą rów-
nież: 

 Przygotowanie niezbędnych dokumentów, 
dotyczących powołania i dokonywania zmian 
w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej i zatwierdze-
nia Regulaminu jej działalności oraz prowadze-
nie spraw związanych z rozpatrywaniem wnio-
sków Rady Społecznej.

 Opracowywanie zasad zbycia, oddania w dzier-
żawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie ak-
tywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
i prowadzenie na bieżąco spraw związanych 
z rozpatrywaniem wniosków na podstawie 
opracowanych zasad, składanych przez Dyrek-
tora Zespołu, a dotyczących gospodarowania 
mieniem Zespołu. 

 Prowadzenie spraw związanych z procedurą 
konkursową na stanowisko dyrektora ZOZ oraz 
zastępcy, w przypadku gdy dyrektor nie jest le-
karzem. 

 Przygotowanie stosownych uchwał i umów 
w sprawie przekazywania dotacji dla szpitala 
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 
programów zdrowotnych i promocji zdrowia 
oraz zadań inwestycyjnych. 

 Kontrola rozliczenia podpisanych umów. 
 Przygotowywanie i przeprowadzana procedury 

wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania 
sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej za dany rok. 

Corocznie w porozumieniu z aptekami przy-
gotowywany jest harmonogram dyżurów cało-
dobowych aptek oraz wykaz aptek znajdujących 
się na terenie powiatu suskiego zawierający adre-
sy i godziny otwarcia. Prowadzone są też sprawy 
związane z zadaniami z zakresu promocji i ochrony 
zdrowia oraz przygotowywane są sprawozdania 
i ankiety z zakresu realizowanych programów zdro-
wotnych i promocji zdrowia.

Zadania Powiatu w zakresie zdrowia
Wydział Edukacji i Zdrowia zajmuje się prowadzeniem spraw związanych                                      
z funkcjonowaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, dla którego 
Powiat Suski jest podmiotem tworzącym, m. in. przekształcaniem, zmianą wie-
rzyciela oraz nadawaniem Statutu Zespołu. 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 872 33 16, fax 33 873 31 01
e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
www.zozsuchabeskidzka.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Działa-
nie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkol-
nictwa zawodowego”.

Łączna wartość projektu w całym wojewódz-
twie 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 reali-
zowany będzie w latach 2010-2014.  

Celem głównym projektu, jak sama nazwa 
wskazuje, jest modernizacja oraz podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego poprzez wspar-
cie szkół kształcących w Małopolsce w branżach: 
mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, in-
formatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastro-
nomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-me-
dycznej oraz usługowej. Ponadto jednym z klu-
czowych elementów projektu jest doposażenie 
wiodących szkół, kształcących w poszczególnych 
branżach, w sprzęt techno-dydaktyczny, służący 
podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego.

W naszym powiecie projekt jest realizowany 
w następujących zespołach szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe: ZS im. W. Witosa w Suchej 
Beskidzkiej, ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, 
ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalań-
skim, ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie, ZS im. bł. 
ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.

W ramach projektu w powyższych szkołach 
organizowane są dla uczniów:

 specjalistyczne kursy zawodowe (m.in. kurs 
spawacza, operatora wózków widłowych, ope-
ratora koparki, diagnostyki pojazdowej, pilarza, 
bukieciarstwa, fryzjerski, kurs prawa jazdy kat. B),

 specjalistyczne kursy z branży informatycznej 
(m.in. kurs grafiki komputerowej, AutoCAD, 
ECDL, DTP, kurs grafiki komputerowej „Dream-
weaver”; kurs administratora systemów siecio-
wych Sun Microsystem),

 specjalistyczne kursy dla branży gastrono-
micznej (m. in. kurs baristy, barmana – kelne-
ra, carvingu, kurs kuchni śródziemnomorskiej 
oraz kurs w zakresie organizacji cateringu i im-
prez okolicznościowych),

 pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze i rozwija-
jące z matematyki, języków obcych oraz tech-
nologii informacyjnej,

 zajęcia „Doradztwo edukacyjne i zawodowe 
w zakresie planowania kariery edukacyjno-za-
wodowej i funkcjonowania na rynku pracy”,

 staże-wizyty zawodoznawcze,
 praktyki zawodowe u pracodawców.

Dzięki temu uczniowie techników i zasadni-
czych szkół zawodowych kończąc szkołę mają 
być lepiej przygotowani do wymagań rynku pra-
cy i nabyć dodatkowe kwalifikacje pozwalające 
szybciej znaleźć zatrudnienie.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego  
w Małopolsce” 2010-2014 
W ramach Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 
realizowany jest projekt systemowy Województwa Małopolskiego pn. „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”.  Jest to największy, jeśli chodzi o budżet, zakres 
i czas trwania, projekt  edukacyjny w naszym powiecie, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Baza dydaktyczna
Systematycznie modernizowana i wzbogaca-

na jest baza dydaktyczna liceum:
•	 od 5 lat istnieje nowa hala sportowa, 
•	 w listopadzie 2012 r. szkoła powiększyła 

swoją bazę lokalową o budynek nauczyciel-
skiego kolegium językowego,

•	 w budowie winda dla uczniów z ogranicze-
niami w zakresie narządu ruchu,

•	 w przebudowie strzelnica sportowa,
•	 zakupiono kilka zestawów tablic interaktyw-

nych,
•	 systematycznie wzbogacany, powiększany 

i aktualizowany jest księgozbiór biblioteki 
szkolnej,

•	 na wyposażeniu szkoły znajdują się w szat-
niach dla uczniów szafki ubraniowe.

Posiadamy certyfikaty:
•	 Szkoły z klasą,
•	 Szkoły „Promującej Bezpieczeństwo”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUCHEJ BESKIDZKIEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
ul. płk. T. Semika 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 22 32, fax 33 874 23 55, 
e-mail: zso.sucha@interia.pl, zsosucha@iap.pl, www.zsosucha.pl

klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty wybrane 
do rekrutacji

Języki obce 
do wyboru 2

A
matematyka, fizyka 
i astronomia

j.polski, matematyka, 
fizyka, informatyka

angielski, niemiecki, 
francuski

B matematyka, geografia
j.polski, matematyka, 
geografia, wos

angielski, niemiecki, 
francuski

C biologia, chemia
j.polski, matematyka, 
biologia, chemia

angielski, niemiecki, 
francuski

D język polski, historia
j.polski, matematyka, 
historia, język obcy

angielski, niemiecki, 
francuski

E
matematyka, język angielski 
lub język niemiecki

j.polski, matematyka, język 
obcy, historia

angielski, niemiecki, 
francuski

F
historia, język angielski 
lub język niemiecki

j.polski, matematyka, historia, 
język obcy

angielski, niemiecki, 
francuski

G
geografia, język angielski 
lub język niemiecki

j.polski, matematyka, geografia, 
jezyk obcy

angielski, niemiecki, 
francuski

H
język polski, biologia, 
zwiększona ilość godzin wf

j.polski, matematyka, biologia, wf
angielski, niemiecki, 
francuski

W klasie oznaczonej jako H przewiduje się zwiększoną ilość zajęć z wychowania fizycznego. 
W tej klasie uczeń w trakcie nauki nie może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

Liceum Ogólnokształcące w Suchej Beskidz-
kiej to szkoła z wieloletnią tradycją. Już za dwa 
lata będzie obchodzić 70-lecie swojego istnie-
nia. Pierwszą siedzibą liceum był zamek suski, od 
roku szkolnego 1968/1969 zajęcia prowadzone są 
w obecnym budynku przy ul. płk. T. Semika 1. 

OfERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utwo-
rzyć 8 klas pierwszych.

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 
2013/2014:

Pierwszy język nauczania kandydaci wybierają 
spośród języka angielskiego i języka niemieckie-
go, natomiast drugi język spośród języka angiel-
skiego, języka niemieckiego i języka francuskiego.

Grupy językowe będą tworzone według wska-
zań kandydatów na arkuszu ankiety przy potwier-
dzeniu woli podjęcia nauki.

W styczniu 2014 roku uczniowie będą mo-
gli deklarować wybór dodatkowo jednego lub 
dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym, zgodnie ze stosownymi przepisami 
prawa oświatowego. Szkoła będzie umożliwiała 
realizację wybranych przedmiotów w miarę po-
siadania możliwości organizacyjnych.

Zapewniamy zdobycie uczniom szerokiej 
wiedzy, umożliwiamy rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań dzięki działającym na terenie szko-
ły organizacjom i kołom zainteresowań, takim 
jak: Szkolne Koło PCK, Grupa Teatralna MOJRA, 
Szkolne Koło Turystyczne, Szkolne Koło Sportowe, 
Szkolne Koło LOK, Gazetka Szkolna „Tak Trzymaj”, 
Spółdzielnia Uczniowska, Samorząd Uczniowski.

W szkole prowadzone są liczne zajęcia 
pozalekcyjne przedmiotowe. Uczniowie uczą 
się języków: angielskiego, niemieckiego, francu-
skiego, istnieje możliwość uczenia się dodatkowo 
języka łacińskiego.

Organizowane są:
•	 obozy integracyjne dla uczniów klas I,
•	 obozy zimowe z nauką i doskonaleniem 

umiejętności narciarskich,
•	 obozy letnie typu survivalowego z elemen-

tami terenoznawstwa, sztuk walki, strzelec-
twa sportowego z broni kulowej i pneuma-
tycznej, zajęcia z paintballa,

•	 obozy naukowe,
•	 liczne wycieczki programowe, wyjazdy na 

sztukę teatralną, do operetki, na spektakle 
filmowe,

•	 zajęcia z wf na lodowisku, obowiązkowo 
nauka pływania w klasach II z elementami 
ratownictwa wodnego.

Uczniowie szkoły mają możliwość uczestnicze-
nia w licznie organizowanych konkursach szkol-
nych i międzyszkolnych, których są również inicja-
torami i organizatorami dla kolegów i koleżanek 
ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, nie 
tylko z powiatu suskiego. Należą do nich m.in:
•	 Maraton Matematyczny,
•	 Międzyszkolny Konkurs Poetycki „Niena-

zwane uczucia”,
•	 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglo-

języcznej „Śpiewać (po angielsku) każdy 
może…”,

•	 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej,
•	 Powiatowy Konkurs Geograficzny,
•	 Konkurs języka polskiego „Spotkania z poetą…”.

Wymiana międzynarodowa
Szkoła prowadzi wymianę międzynarodową z:

•	 Francją (szkołą w Abeville),
•	 Niemcami ( szkołą w Tutlingen),
•	 Ukrainą (szkołą w Stryju),
•	 Chinami – wymiana kulturowa,
•	 W przygotowaniu jest też wymiana z Chor-

wacją i Słowenią, podjęto również próby 
nawiązania współpracy z Portugalią.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mło-
dych, chętnych do aktywnego uczestnictwa 
w  życiu szkolnym, zainteresowanych nauką 
i jej zgłębianiem, do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Suchej Beskidzkiej.



Nr 2/2013 (129)6

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej 
Beskidzkiej jest jedyną w powiecie suskim szkołą 
o ponad 50-letniej tradycji nauczania zawodowe-
go. Oferuje kształcenie uczniów w ramach cztero-
letniego technikum i trzyletniej zasadniczej szkoły 
zawodowej.

TECHNIKUM – przygotowuje do wykony-
wania zawodów: technik budownictwa, tech-
nik elektryk, technik informatyk, technik me-
chanik i technik mechatronik.

 Technik budownictwa to zawód zawsze 
bardzo atrakcyjny i na czasie, budownictwo 
bowiem to jeden z ważniejszych elementów 
naszego codziennego życia. Wybierając ten 
kierunek, absolwent zdobywa następujące 
kwalifikacje: K1 - Wykonywanie robót murar-
skich i tynkarskich, K2 - Sporządzanie koszto-
rysów oraz przygotowywanie dokumentacji 
przetargowej, K3 - Organizacja i kontrolowanie 
robót budowlanych. 

 Absolwent, który uzyska tytuł technika bu-
downictwa, może być zatrudniony m.in. w:
•	 wykonawczych przedsiębiorstwach bu-

dowlanych, 
•	 zakładach remontowo-budowlanych i za-

kładach prefabrykatów,
•	 laboratoriach budowlanych.

 Technik elektryk to zawód atrakcyjny z  sze-
rokimi perspektywami pracy przy obsłudze 
i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz 
budowie nowych instalacji elektrycznych. Wy-
bierając ten kierunek, absolwent zdobędzie 
następujące kwalifikacje: E.7. Montaż i konser-
wacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8. 
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, 
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych.

 Absolwent technikum elektrycznego może 
znaleźć zatrudnienie m.in. w:
•	 elektrowniach, zakładach energetycznych, 

kopalniach, hutach, na kolei,
•	 firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
•	 zakładach usługowych i naprawczych 

sprzętu gospodarstwa domowego,
•	 firmach projektujących i wykonujących in-

stalacje alarmowe.

 Technik informatyk to zawód z przyszłością, 
poważne wyzwanie, szansa samorealizacji, 
droga do kariery i wysokich zarobków. Wybie-
rając ten kierunek, absolwent może zdobyć 
następujące kwalifikacje: K1 - Montaż i eksplo-
atacja komputerów osobistych, K2 - Projekto-
wanie lokalnych sieci komputerowych i admi-
nistrowanie sieciami, K3 - Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz danych oraz administro-
wanie bazami.

 Absolwent po uzyskaniu tytułu technika infor-
matyka może uzyskać zatrudnienie jako:
•	 administrator sieci,
•	 grafik komputerowy,
•	 konsultant help desk,
•	 konsultant/specjalista ds. wdrożeń IT,
•	 pozycjoner stron internetowych,
•	 programista.

 Technik mechanik to zawód łączący tradycję 
z nowoczesnością, przygotowuje do realiza-
cji trudnych wyzwań podczas wykonywania 
pracy zawodowej. Absolwent może zdobyć 
następujące kwalifikacje: K1 - Wykonywanie 
i naprawa elementów maszyn, urządzeń i na-
rzędzi, K2 - Organizacja i  nadzorowanie proce-
sów produkcji maszyn i urządzeń.

 Wszechstronne wykształcenie, realizowane 
w tej szkole, pozwala absolwentom podjąć 
pracę na różnych stanowiskach w branży me-
chanicznej, m.in. w:
•	 stacjach obsługi pojazdów samochodo-

wych,
•	 zakładach produkcyjnych i naprawczych 

pojazdów samochodowych,
•	 salonach sprzedaży samochodów,
•	 przedsiębiorstwach transportu samocho-

dowego.
 Technik mechatronik to nowy zawód z przy-

szłością dla wszystkich fanów nowych techno-
logii. Wybierając ten kierunek, absolwent zdo-
bywa następujące kwalifikacje: K1 – montaż 
urządzeń i systemów mechatronicznych, K2 – 
eksploatacja urządzeń i systemów mechatro-
nicznych, K3 – projektowanie i programowa-
nie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 Absolwent, który uzyska tytuł technika me-
chatronika może pracować jako: 

•	 konstruktor,
•	 technolog,
•	 sprzedawca i serwisant sprzętu mechatro-

nicznego,
•	 operator i programista obrabiarek sterowa-

nych numerycznie (CNC).

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – 
przygotowuje do wykonywania zawodów: 
mechanik pojazdów samochodowych i ślu-
sarz (praktyka w warsztatach szkolnych) oraz 21 
innych specjalności: blacharz samochodowy, 
cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, 
elektryk, elektromechanik pojazdów samocho-
dowych, lakiernik, fryzjer, monter elektronik, 
mechanik pojazdów samochodowych, monter 
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, 
monter zabudowy i  robót wykończeniowych 
w  budownictwie, murarz – tynkarz, piekarz, 
stolarz, tapicer (praktyka u rzemieślników i w za-
kładach pracy).

W całości spełnia oczekiwania związane 
z praktyczną nauką zawodu i daje pewność zna-
lezienia dobrej pracy na różnych stanowiskach, 
a także umożliwia kontynuowanie kształcenia 
w technikum oraz szybkie przebranżowienie do 
innego zawodu. ZSZ pomaga uczniom zrealizo-
wać ich plany zawodowe. Uczy nie tylko teorii, 
ale przede wszystkim daje solidne wykształcenie 
w zakresie praktyki zawodowej. Zajęcia praktycz-
ne uczniowie mogą realizować zarówno w warsz-
tatach szkolnych, jak również u pracodawców, 
prowadzących działalność gospodarczą.

W ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 
kształci się obecnie około 800 uczniów w bardzo 
dobrze wyposażonych pracowniach dydaktycz-
nych. Dzięki udziałowi w licznych projektach 
unijnych, współfinansowanych ze środków EFS, 
szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną. Ucznio-
wie mają możliwość zdobywania dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych w różnych dziedzinach.

Szkoła zapewnia:
•	 bardzo dobrą organizację zajęć dydaktycz-

nych,
•	 bardzo dobre warunki nauki,
•	 doskonale wykształconą kadrę nauczycielską,

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WALEREGO GOETLA 
w SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 21 46, fax 33 874 21 93 
e-mail: zsg@powiatsuski.pl, www.zsg.powiatsuski.pl
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•	 możliwość korzystania z nowoczesnej media-
teki oraz pracowni komputerowej i interneto-
wej,

•	 możliwość korzystania z pomocy pedagogicz-
no-psychologicznej oraz zdrowotnej i socjalnej.

Obecnie w ZS im. W. Goetla realizowane są 
dwa projekty unijne w całości finansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Ma-

łopolsce”. W ramach realizowanych w tym za-
kresie zajęć kursowych uczniowie uzyskują: 
prawo jazdy kategorii B, uprawnienia do ob-
sługi wózków jezdniowych, przygotowania 
do egzaminu diagnosty samochodowego, 
uprawnienia elektryczne do obsługi urządzeń 
o napięciu 1kV, umiejętności projektowania 
w systemie AUTOCAD (technicznym i bu-
dowlanym), umiejętność programowania ste-

rowników i robotów, pogłębienie znajomości 
języków na kursach wyrównawczych z języka 
niemieckiego i angielskiego oraz matematyki 
wspomaganej komputerowo, uprawnienia 
spawacza elektrycznego, umiejętności w za-
kresie technik wykańczania wnętrz, umiejęt-
ności programowania w języku Java, SUN, 
projektowania dynamicznych stron interne-
towych.

2. „Comenius” – współpraca z młodzieżą sześciu 
państw europejskich. Ważnym elementem tej 
kooperacji są dziesięciodniowe wyjazdy do 
szkoły partnerskiej. Tematycznie projekt skon-
centrowany jest na podniesieniu kompetencji 
językowej uczniów w zakresie języków: angiel-
skiego i niemieckiego. Kluczowe umiejętności 
lingwistycznie uczniów są ćwiczone w trakcie 
poznawania lokalnych i regionalnych szlaków 
turystycznych i rowerowych, a także poprzez 
zapoznawanie się z tradycyjnymi potrawami. 
Dzięki różnorodnym zajęciom i dyscyplinom 
sportowym promowany jest zdrowy i odpo-
wiedzialny styl życia wśród młodych ludzi. Pro-
jekt oferuje wgląd w życie innych narodów, ich 
kultury i systemu edukacyjnego.

W 2012 r. szkoła wzięła udział w Targach Edu-
kacyjnych – festiwalu Zawodów w Krakowie. 
Głównym punktem prezentacji były:
•	 pokaz sterownika mikroprocesorowego w in-

teligentnym budownictwie,
•	 sterowanie siłownikiem pneumatycznym za 

pomocą wyłącznika dźwiękowego (wyłącznik 
został zbudowany przez ucznia klasy 2 Tech-
nikum Mechatronicznego Grzegorza Pacygę),

•	 sterowanie układem pneumatycznym przy 
pomocy sterownika PLC firmy Siemens 
(urządzenie zostało zaprogramowane przez 
uczniów 4 klasy Technikum Mechatroniczne-
go),

•	 generator efektów świetlnych LED (wykonany 
przez ucznia klasy 2 Technikum Mechatronicz-
nego Mariusza Matyję),

•	 roboty mobilne wykonane z klocków LEGO 
Mindstorms: Line Follower (robot poruszający 
się po czarnej linii), Explorer (robot omijający 
przeszkody, wykorzystujący czujnik dotykowy 
i ultradźwiękowy), ShooterBot (robot strzelają-
cy do przeszkód znajdujących się w promieniu 
60 cm od niego),

•	 model samolot Piper J-3 Cub, wykonany przez 
uczniów ZS im. W. Goetla, biorących udział 
w programie Comenius.

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 600 341 564, 535 393 933, 
e-mail: ssm@powiatsuski.pl, www.ssm.powiatsuski.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Suchej 
Beskidzkiej utworzone zostało 1 września 2012 r. 
w miejsce Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Zawoi, filia w Suchej Beskidzkiej. Zlokalizowa-
ne jest w budynku Starostwa Powiatowego przy 
ul.  Kościelnej 5b (II piętro). Schronisko jest placów-
ką całoroczną, dysponującą 60 miejscami noclego-
wymi w pokojach 2-, 4-, 5- i 8-osobowych. Wszyst-
kie pokoje posiadają wysoki standard wyposażenia 
- meble sosnowe, tapczany, szafki nocne, stoliki, 
krzesła i lodówka. W części pokoi znajdują się od-
biorniki TV SAT. Do dyspozycji gości udostępniona 
jest kuchnia samoobsługowa z pełnym wyposa-
żeniem niezbędnym do przyrządzania i skonsu-
mowania posiłków (lodówka, kuchenka mikrofa-
lowa, toster, ekspres do kawy, podstawowy sprzęt 
kuchenny). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, pomagamy także w organizacji cało-
dziennego wyżywienia dla grup powyżej 20 osób 
w tutejszej jadłodajni. 

W schronisku znajdują się eleganckie sanitariaty 
z bieżącą, ciepłą wodą, natryski, pralnia i suszarnia. 
W placówce znajduje się świetlica wyposażona 
w TV, sprzęt audio–video, projektor multimedialny, 
ekran, komputer z dostępem do Internetu. Świetli-
ca może służyć także jako sala konferencyjna. Prócz 
tego na terenie schroniska istnieje możliwość ko-

rzystania z internetu za pomocą sieci bezprzewo-
dowej (WiFi). Dodatkowo turyści mogą skorzystać 
ze stołu do ping-ponga, gier świetlicowych, mini 
siłowni (rower eliptyczny i atlas). Oprócz tego każ-
da grupa może skorzystać z miejsca do organiza-
cji ognisk oraz z boiska do piłki siatkowej. W celu 
zwiększenia bezpieczeństwa gości wejście na te-
ren schroniska strzegą drzwi z zamkami kodowymi, 
obiekt jest monitorowany. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe współpra-
cuje m.in. z Krytą Pływalnią w Suchej Beskidzkiej 
oraz halą sportową przy ZS im. W. Goetla, gdzie 
goście mogą korzystać z usług po preferencyjnych 
cenach. Istnieje możliwość zorganizowania dla na-
szych gości szeregu imprez towarzyszących, w tym 
wycieczek krajoznawczych z przewodnikiem, kuli-
gów, wycieczek do Wadowic, Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Krakowa, Zakopanego i Muzeum Miniatur w 
Inwałdzie oraz innych wycieczek wg potrzeb i zain-
teresowań turystów, a także warsztatów twórczości 
ludowej.

Od początku działalności schroniska z nocle-
gów skorzystało 1557 turystów, w tym dzieci, mło-
dzież, studenci oraz turyści krajowi i zagraniczni 
z takich krajów jak: Niemcy, Chorwacja, Białoruś, 
Rosja. Celem placówki jest upowszechnianie kra-
joznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypo-

czynku. Zadaniem schroniska jest także zapoznanie 
turystów z walorami turystycznymi okolic oraz z hi-
storią i zabytkami regionu. Ceny noclegów wahają 
się od 15 zł do 60 zł w zależności od pokoju.  Ponad-
to udzielane są dodatkowe zniżki dla posiadaczy 
legitymacji PTSM i międzynarodowych legitymacji. 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania 
z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Suchej Beskidzkiej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ im. WINCENTEGO WITOSA  
w SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 27 71, e-mail: zsw@powiatsuski.pl
www.zsw.powiatsuski.pl

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Su-
chej Beskidzkiej od siedemdziesięciu lat konty-
nuuje najlepsze tradycje dydaktyczne i wycho-
wawcze. Nasi wychowankowie z szacunkiem 
wspominają znaną i cenioną w środowisku lokal-
nym szkołę, zwaną popularnie Witosem.

Szkoła znajduje się przy ulicy Spółdzielców 1, tuż 
obok krytej pływalni oraz Urzędu Pracy. Uczniowie 
mają ułatwiony dojazd do szkoły, ponieważ tuż obok 
znajduje się przystanek PKS, BUS oraz stacja PKP. 

ZS im. W. Witosa posiada dobrą bazę dydak-
tyczną, kuchnię ze stołówką, internat oraz salę 
gimnastyczną.

Oferta naszej szkoły skierowana jest do mło-
dzieży o zainteresowaniach turystycznych, eko-
nomicznych, gastronomicznych, plastycznych, 
logistycznych i informatycznych. Specjalizacje 
w poszczególnych kierunkach (zawodach) dosto-
sowywane są odpowiednio do potrzeb lokalnego 
rynku pracy. 

Kształcimy uczniów w ramach 4-letniego tech-
nikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej 
oraz 2-letnich szkół policealnych.

W zakresie TECHNIKUM oferujemy kształ-
cenie w zawodach: technik ekonomista, technik 
hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik 
organizacji reklamy, technik logistyk, technik in-
formatyk, technik żywienia i usług gastronomicz-
nych oraz kelner.

 Technik ekonomista – to perspektywa do-
brej pracy, prestiżu społecznego i aktywności 
w życiu gospodarczym. W trakcie nauczania 
uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejęt-
ności w zakresie: planowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, obliczania podat-
ków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, 
prowadzenia rachunkowości, wykonywania 
analiz i sporządzania sprawozdań z działalno-
ści podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą. Wybierając ten kierunek absolwent 
zdobędzie kwalifikacje: Planowanie i prowa-
dzenie działalności w organizacji, Prowadzenie 
rachunkowości.

 Technik hotelarstwa – jest sztandarowym 
kierunkiem naszej szkoły, który przygotowuje 
ucznia do  fachowej i kompleksowej obsługi 
gościa hotelowego. To bardzo wysoko cenio-
ny kierunek na krajowym i europejskim rynku 
pracy. Uczniowie mają możliwość wyjazdu 
na praktyki zagraniczne do Grecji i Niemiec. 
Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa od-
bywa się w ramach dwóch kwalifikacji: Plano-
wanie i realizacja usług w recepcji, Obsługa gości 
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Tech-
nikum to otwiera szerokie horyzonty pracy 
nie tylko w sektorze hotelarskim, ale także 
w gastronomicznym czy turystycznym na 
wszystkich stanowiskach w hotelach, pen-
sjonatach i innych obiektach noclegowych. 

 Technik obsługi turystycznej – przed ab-
solwentami tego kierunku istnieją szerokie 
perspektywy zatrudnienia. Kierunek kształ-
cenia przygotowuje do organizacji, koordyna-
cji i nadzoru obsługi turystycznej. Kwalifikacje 
zawodowe tego kierunku to: Planowanie i re-
alizacja imprez i usług turystycznych, Prowadze-
nie informacji turystycznej oraz Sprzedaż usług 
turystycznych. Absolwenci tego kierunku mogą 
być zatrudnieni w firmach zajmujących się or-
ganizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz 
podejmować pracę w urzędach administracji 
państwowej na stanowiskach związanych z or-
ganizacją i promocją turystyki danego regionu.

 Technik organizacji reklamy – ciekawy 
i posiadający dużą przyszłość zawód. Łą-
czy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, 
plastyczną, fotograficzną, psychologiczną, 
a także lingwistyczną. Szkoła przygotowuje 
do egzaminu zawodowego w dwóch kwa-
lifikacjach: Organizowanie oraz prowadzenie 
sprzedaży produktów i usług reklamowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie kampanii reklamo-
wej, projektowanie oraz wykonywanie środków 
reklamowych. Absolwent może być zatrudnio-
ny w agencjach reklamowych, działach marke-
tingu, środkach masowego przekazu, studiach 
graficznych lub studiach fotografii cyfrowej.

 Technik informatyk – to zawód wciąż atrak-
cyjny na rynku pracy. Przygotowuje młodzież 
do pracy przy zastosowaniu technik kompute-
rowych w różnych działach gospodarki: ban-
kowości, administracji państwowej i samorzą-
dowej, urzędach skarbowych i w działalności 
gospodarczej. W tym zawodzie przewidziane 
są trzy kwalifikacje: Montaż i eksploatacja kom-
puterów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, 
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 
i administrowanie sieciami, Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz danych oraz administrowa-
nie bazami. Absolwent może zostać pracowni-
kiem firmy komputerowej, usługowej lub pro-
dukcyjnej, prowadzić samodzielną działalność 
gospodarczą w zakresie usług i systemów 
komputerowych albo kontynuować naukę na 
studiach wyższych.

 Technik logistyk – to najnowsza propozycja 
kształcenia naszej szkoły i najbardziej poszuki-
wany zawód na obecnym rynku pracy. Zada-
niem logistyka jest dostarczenie właściwego 
towaru klientowi, we właściwym czasie i miej-
scu. Technik logistyk zdobywa kwalifikacje: Or-
ganizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji 
i magazynowania, Zarządzanie środkami tech-
nicznymi podczas realizacji procesów transpor-
towych, Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w jednostkach organiza-
cyjnych. Logistyka to przepływ materiałów, 
towarów, informacji i pieniędzy w przedsię-
biorstwach i między nimi. W Polsce zaistniało 
ogromne zapotrzebowanie na specjalistów 
z zakresu logistyki.

 Technik żywienia i usług gastronomicz-
nych – to bardzo interesujący zawód łączący 
umiejętności kucharza, dietetyka i managera 
zakładów gastronomicznych. Daje duże moż-
liwości zatrudnienia. To w tym zawodzie ab-
solwent zdobywa kwalifikacje: Sporządzanie 
potraw i napojów, Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych. Uczniowie mają nie tyl-
ko umiejętności, które potrzebne są w pracy 
kucharza, ale wykonują  ponadto zadania za-
wodowe związane z planowaniem żywienia, 
organizowaniem i wykonywaniem usług cate-
ringowych. 

 Kelner – to zawód dla tych, dla których kon-
takt z ludźmi jest przyjemnością. Kierunek 
kształcenia przygotowuje do profesjonalnej 
i eleganckiej  obsługi konsumenta w różnych 
zakładach gastronomicznych, na przyjęciach 
okolicznościowych, kongresach, wystawach, 
bankietach i konferencjach. Kelner pozwala 
na zdobycie dwóch kwalifikacji: Wykonywanie 
usług kelnerskich, Organizacja usług gastrono-
micznych: planowanie i rozliczanie usług gastro-
nomicznych. 

3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
daje uczniom dobre przygotowanie do wykony-
wania zawodów: kucharz, cukiernik, sprzedawca. 
Pozwala zdobyć kwalifikacje ułatwiające podjęcie 
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pracy w wybranym zawodzie oraz umożliwia dal-
sze kształcenie.  

 Kucharz to zawód dla osób kreatywnych, 
które chcą pracę zawodową połączyć z pasją 
gotowania. Kształcenie w tym zawodzie ma na 
celu przygotowanie absolwentów do pracy 
w zakładach gastronomicznych, stołówkach, 
zakładach przemysłowej produkcji potraw, 
placówkach świadczących usługi żywienia. 

 Cukiernik - celem kształcenia w tym zawodzie 
jest zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakre-
su sporządzania półproduktów oraz gotowych 
wyrobów cukierniczych.

 Sprzedawca – jest to kierunek dla młodocia-
nych pracujących. Kształcenie zawodowe odby-
wa się u pracodawców. Szkoła kształci wykwalifi-
kowanych pracowników w tym zawodzie zgod-
nie z wymogami rynku. Uczniowie zapoznają się 
ze strukturą organizacji handlu, poznają zasady 
prowadzenia działalności handlowej.

SZKOŁA DLA DOROSŁYCH – oferuje bez-
płatne kształcenie w szkołach policealnych, 
na podbudowie szkoły średniej (2lata), liceum 
ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum 
(3lata) oraz kursach kwalifikacyjnych. W szkołach 
policealnych kształcimy na kierunkach: technik 

administracji, technik BHP, technik ekonomista, 
technik organizacji reklamy, technik obsługi 
turystycznej. Zajęcia prowadzone są w systemie 
zaocznym podczas zjazdów sobotnio – niedziel-
nych, średnio dwa razy w miesiącu.

Zespół Szkół im W. Witosa  stwarza możliwość 
integracji z młodzieżą europejską poprzez orga-
nizację praktyk zawodowych oraz wymianę mło-
dzieży z uczniami z Niemiec oraz Szwecji.

Dużym atutem szkoły są praktyki zawodowe, 
które odbywają się zarówno w kraju jak i za grani-
cą: w Grecji i Niemczech.  Praktyki te zapewniają 
doskonalenie umiejętności zawodowych i języko-
wych, poznanie kultury i zwyczajów innych na-
rodów, zapoznają z wymaganiami pracodawców 
i dają możliwość zarobku.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami, 
partnerami z zakresu sektora turystycznego, usłu-
gowego, dzięki czemu zapewnia optymalne wa-
runki kształcenia zawodowego. Szkoła aktywnie 
włącza się także w realizację projektów unijnych. 
Obecnie jest to Modernizacja kształcenia zawodo-
wego w Małopolsce.

Placówka ma wykwalifikowaną kadrę nauczy-
cieli, którzy pracują nad tym, aby absolwent był 
otwarty, uczciwy, odpowiedzialny i przygotowa-

ny do świadomej aktywności  w dorosłym życiu. 
Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i kwa-
lifikacje zawodowe, dostosowując się do potrzeb 
zreformowanej szkoły i zmieniających się wyma-
gań współczesnego rynku pracy.

ZS im. W. Witosa prezentuje wysoki poziom 
w obszarach działalności dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej oraz ciągle doskonali efek-
ty swojej działalności. Pracownie do nauki zawo-
du i wyposażenie spełniają wymagane standardy, 
dzięki czemu nasi absolwenci są odpowiednio 
przygotowani do pracy po ukończeniu nauki. Na 
terenie szkoły każdy uczeń ma możliwość skorzy-
stania z bezprzewodowego dostępu do internetu. 

W szkole można zauważyć dużą aktywność na-
uczycieli i młodzieży w zakresie organizacji imprez 
kulturalnych, turystycznych, akcji charytatywnych. 
Uczniowie Witosa od wielu lat uczestniczą w olim-
piadach i konkursach przedmiotowych, osiągają 
tytuły laureatów i finalistów oraz, co szczególnie 
cieszy, wygrywają indeksy na wyższe uczelnie.

Uczniom zapewnia się fachową opiekę nie tyl-
ko dydaktyczną, ale również pedagogiczną, psy-
chologiczną oraz medyczną. 

Zespół Szkół im. W. Witosa jest placówką bez-
pieczną. Posiada certyfikat Szkoła promująca bez-
pieczeństwo.

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH Nr 2 w SIDZINIE
34-236 Sidzina 602
tel. 18 267 31 90, 269 90 46 (tel. kontaktowy dla rodziców), 
e-mail: sekretariat@dwd2sidzina.pl, www.dwd2sidzina.pl 

Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie 
położony jest na wysokości 620 m n.p.m. w Beski-
dzie Żywieckim w Paśmie Policy. Lasy świerkowo-
sosnowe rosnące na okolicznych wzniesieniach 
tworzą specyficzny mikroklimat charakteryzujący 
się dużym nasłonecznieniem, niskimi opadami, 
brakiem mgieł i zanieczyszczeń pyłami.

Placówka dysponuje 65 miejscami, w poko-
jach 4-5-6 osobowych, z własną jadalnią i kuchnią. 
Węzły sanitarne znajdują się na korytarzu. Całą 
dobę dostępna jest ciepła woda. 

Dom Wczasów Dziecięcych dysponuje:
•	 salami lekcyjnymi,
•	 jadalnią na 70 miejsc (cztery posiłki dziennie),
•	 salą do gier zręcznościowych,
•	 boiskiem sportowym (siatkówka, koszykówka, 

piłka nożna),
•	 salą dyskotekową,
•	 zastępczą salą gimnastyczną,
•	 ogródkiem sportowym,
•	 sprzętem sportowym,
•	 rowerami górskimi,

•	 sprzętem narciarskim,
•	 placem zabaw – z huśtawkami i karuzelami,
•	 biblioteką,
•	 parkiem wypoczynkowym.

Na miejscu sklepik.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycz-
ne prowadzone są w trzech lub czterech grupach 
przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną 
w formie: gier i zabaw terenowych, tematycznych 
wycieczek: pieszych, rowerowych, przyrodni-
czych, etnograficznych, historycznych, całodzien-
nych biwaków. Wychowawcy w tym czasie odpo-
wiadają za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonej 
im młodzieży. Proponujemy m.in.: zorganizowa-
nie wycieczek do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki, 
w Pieniny, do Suchej Beskidzkiej, do zamku Lipo-
wiec i Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego 
w Wygiełzowie, na Wysoką (zwiedzanie dworku 
oraz wysłuchanie koncertu muzyki barokowej), 
na Słowację (baseny geotermalne i inne atrakcje), 
zwiedzanie Orawskiego Parku Etnograficznego 
(lekcja pieczenia chleba), zorganizowanie warsz-
tatów ekologicznych (zabawki z siana), warsztaty 

bibułkarskie, decoupage, wyrób biżuterii, origami 
modułowe, wyjazd na basen do Suchej Beskidz-
kiej, Spytkowic, spotkanie z garncarzem, wizytę 
w pasiece pszczelarskiej.

Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie jest ca-
łoroczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Na 
turnusy przyjeżdżają dzieci i młodzież z całej Polski. 
Placówka została bogato wyposażona w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt sportowy, audiowizualny. Bo-
gata infrastruktura placówki umożliwia organizację 
turnusów czasowo i tematycznie odpowiadają-
cych oczekiwaniom przyjeżdżających. Organizuje-
my turnusy tematyczne: sportowe, turystyczne ze 
zdobywaniem odznak GOT, ekologiczne, integra-
cyjne i turnusy dla rodzin dysfunkcyjnych.

W okresie zimowym organizujemy również 
turnusy ukierunkowane na naukę i doskonalenie 
techniki jazdy na nartach. Zajęcia prowadzone 
są w małych grupach pod okiem instruktorów 
narciarskich. W zależności od potrzeb i warun-
ków narciarskich DWD współpracuje ze szkołą 
narciarską.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ im. bł. ks. PIOTRA  
DAŃKOWSKIEGO w JORDANOWIE
ul. Gen. Maczka 131, 34-240 Jordanów 
tel. 18 267 56 58, e-mail: zsd@powiatsuski.pl 
www.zsdjordanow.iap.pl

Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskie-
go w Jordanowie istnieje od 56 lat, obecnie pro-
wadzi nabór do technikum kształcącego w cyklu 
4-letnim oraz 3-letniego liceum ogólnokształcą-
cego.

Chcesz zarabiać duże pieniądze?
Nauczymy Cię tego!

Kształcimy w zawodach:

TECHNIK EKONOMISTA
Absolwenci uzyskują tytuł technika ekonomi-

sty po zaliczeniu dwóch kwalifikacji:
A 35. Planowanie i prowadzenie działalno-

ści w organizacji (po II klasie); A 36. Prowadze-
nie rachunkowości (w IV klasie).

Są przygotowani do założenia i prowadzenia 
własnej firmy, pracy w podmiotach gospodar-
czych i w urzędach administracji publicznej. Mają 
praktyczne umiejętności prowadzenia księgowo-
ści i kontroli finansowej, nabywane podczas atrak-
cyjnych praktyk w podmiotach gospodarczych 
oraz samodzielnego prowadzenia Spółdzielni 
Uczniowskiej.

Jedyny zawód, który daje kwalifikacje do pracy 
na wielu stanowiskach

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Absolwenci tego kierunku otrzymają świadec-

two potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:
T13. Planowanie i realizacja imprez i usług 

turystycznych (po II klasie); T14. Prowadzenie 
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług 
turystycznych (w IV klasie). 

Poznają zasady funkcjonowania biura podró-
ży, organizacji targów, imprez, obozów, kolonii, 
wyjazdów urlopowych i zagranicznych, geogra-
fię turystyczną Polski i  świata, podstawy prawa 
i ekonomii, konieczne do założenia działalności 
gospodarczej.

Nie chcesz być bezrobotnym ?   
U nas zdobędziesz zawód, który Ci to ułatwi!

TECHNIK HANDLOWIEC
Absolwenci tego kierunku otrzymają świadec-

two potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:
A18. Prowadzenie sprzedaży; A22. Prowa-

dzenie  działalności handlowej.
Są oni przygotowani do organizowania dzia-

łań reklamowych i marketingowych, zarządzania 
działalnością handlową i sporządzania dokumen-
tacji ekonomiczno-finansowej. Po ukończeniu 
technikum mogą samodzielnie prowadzić firmę 
handlową oraz dokonywać rozliczeń związanych 
z tą działalnością.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kierunek umożliwia uzyskanie dwóch kwalifi-

kacji:
R.21. Urządzanie i pielęgnacja roślinnych 

obiektów architektury krajobrazu (zdobywa 
się ją po II klasie); R.22. Organizacja prac zwią-

zanych z budową oraz konserwacją obiektów 
małej architektury krajobrazu (w IV klasie).

Przygotowuje absolwentów do projektowa-
nia, urządzania i pielęgnacji ogrodów przydomo-
wych z zachowaniem wymogów estetycznych 
i ekologicznych, urządzania i pielęgnacji terenów 
zieleni miejskiej, tworzenia kompozycji i dekoracji 
z roślin, sporządzania kosztorysów i stosowania 
zasad marketingu, egzaminu na prawo jazdy ka-
tegorii T.

To interesujący i przyszłościowy kierunek, zgodny 
z potrzebami rynku.

Marzysz o dobrej pracy?

TECHNIK BUDOWNICTWA
Absolwent przygotowywany jest do: K1. Wy-

konywania robót murarskich i tynkarskich, 
K2. Sporządzania kosztorysów oraz przygoto-
wywania dokumentacji przetargowej, K3. Or-
ganizacji i kontrolowania robót budowlanych. 
Absolwent może być zatrudniony m.in. w przed-
siębiorstwach budowlanych, zakładach remonto-
wo-budowlanych i zakładach prefabrykatów.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
•	 dodatkowe zajęcia z ratownictwa  i przyspo-

sobienia  przeciwpożarowego – kurs kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy, kurs I i II stopnia 
strażaków OSP, patronat Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidz-
kiej, współpraca ze Szkołą Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Tylko u nas zdobędziesz te umiejętności!

SZKOŁY POLICEALNE dla młodzieży, 
bezpłatne, dwuletnie, w zawodach:

 Technik Usług Kosmetycznych
 Daje szanse na uzyskanie kwalifikacji: A.61. 

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
twarzy A.62. Wykonywanie zabiegów ko-
smetycznych ciała, dłoni i stóp. Przygoto-
wuje do wykonywania zabiegów pielęgnacyj-
nych i upiększających ciała, dłoni i stóp.

 Technik Administracji
 Pozwala uzyskać kwalifikację A.68. Obsługa 

klienta w jednostkach administracji, co 
umożliwia przygotowywanie dokumentów na 
podstawie przepisów prawnych, prowadzenie 
postępowania administracyjnego, sporządza-
nie analiz i sprawozdań dotyczących finansów 
publicznych.

Nie obawiajcie się egzaminu zawodowego!
Jest on podzielony na dwie kwalifikacje, z któ-

rych pierwszą zdajesz po klasie II-ej, a drugą w kla-
sie IV-ej.

Wasi starsi koledzy w roku 2012 zdali:
•	 Technik Ekonomista – matura 100%,  

egzamin zawodowy 100%
•	 Technik Obsługi Turystycznej – matura 100%, 

egzamin zawodowy 100%
•	 Technik Architektury Krajobrazu – matura  

81%, egzamin zawodowy  69%
A przecież ukończyli te same gimnazja, 

co Wy!!!

Nasze technikum da Wam więcej niż liceum 
i więcej niż szkoła zawodowa – zdobędziecie 
średnie wykształcenie, maturę i zawód.

Masz też wybór dwóch przedmiotów na po-
ziomie rozszerzonym - w technikum: j. angielski, 
j. niemiecki, biologia, geografia i matematyka, 
w  liceum: fizyka, chemia, j. angielski.

Dzień Otwarty Szkoły
16 maja

ZAPRASZAMY!!!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ im. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
w JORDANOWIE
ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów 
tel. 18 267 55 14, fax 18 267 49 57 
e-mail: zskjordanow@iap.pl, www.zskjordanow.iap.pl

Gimnazjalisto! Kończysz szkołę? Zastanawiasz 
się, co dalej? Przestań się tym zamartwiać! Przyjdź 
do Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jor-
danowie. Nasza szkoła wspiera indywidualny 
rozwój każdego ucznia i dobrze przygotowuje 
do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości, 
jednocześnie szanując wartości i tradycje.  

Dzięki naszej szkole pokonasz wszelkie 
granice!

W roku szkolnym 2013/2014 oferujemy gim-
nazjalistom naukę w następujących typach szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Proponujemy Ci następujące rozszerzenia już 

w klasie pierwszej:
 A – język polski (przedmioty rozszerzone od 

klasy drugiej: historia, wos),
 B – matematyka (przedmioty rozszerzone od 

klasy drugiej: fizyka, informatyka),
 C – język angielski (przedmioty rozsze-

rzone od klasy drugiej: biologia, chemia). 
Jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany wybierz 
klasę:

 D – bez rozszerzeń w klasie pierwszej (przed-
mioty rozszerzone od klasy drugiej: geografia, 
język polski, język angielski).

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Gwarantuje możliwość kształcenia się w zawo-

dzie, który sam wybierzesz. Dla uczniów organi-
zowane są darmowe kursy prawa jazdy, aranżacji 
wnętrz oraz obsługi wózków jezdniowych, ko-
parek i kas fiskalnych. W naszej szkole przygoto-
wujemy do wykonywania zawodów takich, jak: 
sprzedawca i stolarz (kształcenie w szkole) oraz 
cukiernik, kucharz, piekarz, wędliniarz, monter sie-
ci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter robót 
wykończeniowych w budownictwie, blacharz, fry-
zjer, mechanik pojazdów samochodowych, elek-
tromechanik, lakiernik, elektromechanik pojaz-
dów samochodowych, blacharz samochodowy, 
elektryk na miesięcznych kursach zawodowych.

Językami obcymi nauczanymi w Zespole 
Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie są: język an-
gielski, język niemiecki i język rosyjski.

GIMNAZJALISTO!

Lubisz wcielać się w różne postacie?
Mamy Koło Teatralne! 
Przedstawiamy i po polsku, i po angielsku!           

Lubisz się śmiać? 
Mamy Festiwal Piosenki i Anegdoty Szkolnej!

Lubisz śpiewać? Mamy chór Bel Canto! 

Lubisz matematykę? Mamy święto liczby π!

Lubisz pomagać innym? 
Mamy Szkolny Klub Wolontariatu!

Lubisz tańczyć? Mamy dyskoteki!

Lubisz strzelać? Mamy strzelnicę!

Lubisz przebieranki? Mamy otrzęsiny!

Lubisz poznawać świat? Mamy wycieczki!

Lubisz chodzić? Mamy turystykę!

Lubisz się uczyć? Mamy stypendium naukowe!

Lubisz bale? Mamy studniówkę!

Lubisz mieć wybór? Tylko u nas sam wybierasz 
język obcy, którego chcesz się uczyć oraz dyscy-
plinę sportową, którą chcesz uprawiać na wycho-
waniu fizycznym!

Czekamy właśnie na Ciebie! 
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Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Mako-
wie Podhalańskim to szkoła o ponad stuletniej 
tradycji. Oznacza to, że od przeszło wieku mury 
naszej placówki opuszczają kolejne pokolenia 
spełnionych absolwentów. Specjalizujemy się 
w kształceniu zawodowym, edukując przyszłych 
fachowców w takich dziedzinach, jak: stolarstwo, 
krawiectwo czy fryzjerstwo oraz w kształceniu 
ogólnym, przygotowując z powodzeniem uczniów 
do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. 

W roku szkolnym 2013/2014 oferujemy gim-
nazjalistom naukę w następujących typach szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
– „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE”
Klasa liceum z innowacją pedagogiczną: „Bez-

pieczeństwo publiczne” to bardzo dobra oferta 
dla osób zainteresowanych pracą w służbach 
mundurowych. Poza zdobywaniem wiedzy ogól-
nej, uczniowie tego profilu zapoznają się z zasa-
dami, zadaniami i funkcjonowaniem Policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej, uczestniczą w zajęciach 
plenerowych, doskonalą sztukę samoobrony, 
a także przygotowują się do testów sprawnościo-
wych. W klasie prowadzone są zajęcia o poszerzo-
nym programie z wos, geografii i języka obcego 
(angielskiego lub niemieckiego).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Klasa z programem o poszerzonych treściach 

nauczania z języka polskiego, języka obcego (an-
gielskiego lub niemieckiego) oraz biologii to nasza 
propozycja dla uczniów chcących rozwijać swoją 
wiedzę ogólną oraz kontynuować kształcenie na 
uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

TECHNIKUM
W ramach kształcenia w 4-letnim technikum, 

oferujemy naukę w klasach, przygotowujących 
do zawodów: technik technologii odzieży, technik 
technologii drewna oraz technik usług fryzjerskich.

 Technik Technologii Odzieży
 Klasa dla osób chcących realizować swoje 

pasje w dziedzinie projektowania mody. 
Uczniowie mają zajęcia w pracowniach mate-
riałoznawstwa, projektowania odzieży i mode-
lowania. Jeden dzień w tygodniu na zajęciach 
praktycznych pogłębiają tajniki wiedzy z za-
kresu profesjonalnego wykonywania ubioru. 
W cyklu kształcenia odbywają 4-tygodniowe 

praktyki zawodowe, a po ukończeniu szkoły 
mają możliwość zdobycia tytułu technika po-
twierdzonego certyfikatem EUROPAS, upraw-
niającego do podjęcia pracy w krajach UE.

 Technik Technologii Drewna
 Klasa dla osób zainteresowanych pracą zwią-

zaną z obróbką i projektowaniem wyrobów 
drewnianych. Uczniowie uczęszczają na lek-
cje materiałoznawstwa, elektrotechniki i au-
tomatyki, technologii drewna i rysunku tech-
nicznego oraz przez jeden dzień w tygodniu 
poznają tajniki zawodu na terenie lokalnych 
zakładów pracy. 

 Technik Usług fryzjerskich
 Klasa przeznaczona dla uczniów chcących 

wykorzystać swoją kreatywność i sprawności 
manualne do projektowania i wykonywa-
nia fryzur, jak również do przeprowadzania 
różnorodnych zabiegów pielęgnacyjnych. 
Pod czujnym okiem profesjonalnych fryzjerów 
uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie dobierania i stylizacji fryzur, 
wykonywania makijażu, zdobienia ciała i pa-
znokci, jak również uczą się kształtować wize-
runek zakładu pracy oraz prowadzenia własnej 
działalności. 
 

ZALETY SZKOŁY
•	 Zdecydowanym atutem naszej szkoły jest pa-

nująca w niej bezpieczna i rodzinna atmosfe-
ra. Każdy uczeń może liczyć na indywidualną 
opiekę dydaktyczną nauczycieli jak i szkolne-
go pedagoga. Bardzo dobra baza lokalowa 
umożliwia naukę w naszej placówce na 
jedną zmianę, rozpoczynającą się od 8.00!

•	 Oferujemy naszym uczniom szereg zajęć do-
datkowych, które pomagają im rozwijać drze-

miące w nich talenty. Regularne wyjazdy do 
teatrów kształtują ich wrażliwość na sztukę, a za-
jęcia sportowe i rekreacyjne w nowo otwartej sali 
gimnastycznej kształtują ducha rywalizacji oraz 
uczą pracy zespołowej. Członkowie koła geogra-
ficznego poznają piękno okolicznych terenów, 
a przyszli aktorzy i aktorki szlifują swe talenty 
w kole teatralnym i wokalnym, tworząc kolejne 
znakomite przedstawienia. Regularnie odby-
wające się u nas koncerty umożliwiają uczniom 
zaprezentowanie swych licznych talentów mu-
zycznych i wokalnych, a osoby obdarzone umie-
jętnościami tanecznymi chętnie angażują się 
w pracę zespołu cheerleaderek. Misją szkoły jest 
zaszczepienie uczniom idei wzajemnej pomocy 
i wolontariatu, w związku z czym staramy się 
angażować w najróżniejsze akcje lokalne oraz 
rozwijamy działalność szkolnego koła CARITAS. 

•	 Chcąc poszerzyć możliwości samorozwoju 
uczniów, szkoła realizuje projekt „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ra-
mach którego uczniowie technikum uczest-
niczą w bezpłatnych kursach doskonalących 
(m.in. prawa jazdy czy stylizacji i wizażu), roz-
wijając swe umiejętności matematyczne oraz 
językowe, a także nabywając nowe umiejętno-
ści zawodowe. 

•	 Działalność szkoły można regularnie śledzić na 
naszym profilu facebookowym, tworzonym 
i na bieżąco uaktualnianym przez naszych 
wychowanków. Można tam znaleźć zdjęcia 
i filmiki z konkursów, spotkań z absolwentami 
i znanymi osobistościami, happeningów i wy-
darzeń kulturalnych, rozmaite wywiady oraz 
wypowiedzi obecnych jak i byłych uczniów. 

PRZYJDź DO NAS! ZAPRASZAMY!

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. ŚW. JANA KANTEGO 
w MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Rynek 8, 34-220 Maków Podhalański
tel. 33 877 16 30, e-mail: zsmp@isg.pl, www.zsmp.isg.pl, 
www.facebook.com/szkolakantego
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SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
w MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Moniuszki 1, 34-220 Maków Podhalański
tel./fax 33 877 15 27, www.soswmakow.iap.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Makowie Podhalańskim jest publiczną pla-
cówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym, znacznym i głębokim oraz z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi.

W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Zarówno w szkole podstawowej jak i w gim-
nazjum, zgodnie z potrzebami uczniów, są utwo-
rzone:
•	 oddziały dla uczniów z lekką niepełnospraw-

nością
•	 oddziały dla uczniów z umiarkowaną lub 

znaczną niepełnosprawnością intelektualną 
(zespoły edukacyjno-terapeutyczne).
Szkoła Przysposabiająca do Pracy  jest szkołą 

ponadgimnazjalną dla młodzieży z niepełnospraw-

nością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi. Zapewnia ona kontynuację procesu edukacyj-
no-terapeutycznego oraz przygotowanie uczniów 
do podjęcia aktywności społecznej, dzięki której 
zdobędą szereg umiejętności wchodzących w za-
kres różnych zawodów lub umiejętności wykonywa-
nia pojedynczych czynności, przydatnych w życiu, 
na miarę swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń. 
Proces kształcenia w naszej szkole trwa trzy lata.

W tym okresie uczniowie przygotowywani są 
do pracy tak, by potrafili samodzielnie funkcjono-
wać w dorosłym życiu.

Poza zajęciami dydaktycznymi szkoła zapewnia 
uczniom na każdym poziomie zajęcia rewalidacyj-
ne, których podstawowym celem jest korygowanie 
wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzo-
nych funkcji. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ma-  
kowie Podhalańskim prowadzi  zajęcia z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które są 
zajęciami wielospecjalistycznymi,  kompleksowymi. 
Celem ich jest pobudzanie psychoruchowego i spo-
łecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierw-
szych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania 
do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
Zajęcia organizowane są dla dzieci posiadających 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, wy-
daną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W ramach ośrodka funkcjonuje internat, za-
pewniający wychowankom całotygodniową fa-
chową opiekę, pobyt i wyżywienie. 

Wszystkie osoby chętne do zapoznania się 
z  działalnością placówki zapraszamy do od-
wiedzenia szkoły (ul. Orkana 24) i internatu 
(ul. Moniuszki 1).

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 874 26 06
ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów, tel. 18 267 47 85 
e-mail: pppsuchab@poczta.fm, http://www.ppp.powiatsuski.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Su- 
 chej Beskidzkiej udziela pomocy psychologicz-
nej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom 
i młodzieży z terenu powiatu suskiego, zapewnia 
również wsparcie dla ich rodziców oraz nauczycieli 
szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych 
w powiecie suskim. Poradnia zatrudnia specjali-
stów – dziewięciu psychologów, pięciu pedago-
gów, siedmiu logopedów, a także rehabilitanta. 
Terminy badań i konsultacji ustalane są po złożeniu 
wniosku w sekretariacie poradni w godzinach od 
7.30 do 18.00. W pilnych sprawach można zgłaszać 
się osobiście do dyrekcji.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Su- 
chej Beskidzkiej można skorzystać z pomocy 
w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pe-
dagogicznej i logopedycznej, terapii rodzin, porad 
i  konsultacji, socjoterapii, interwencji kryzysowej, 
doradztwa zawodowego, ponadto prowadzone 
są grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i na-
uczycieli, zajęcia warsztatowe dla uczniów, na-
uczycieli, rodziców, prelekcje i wykłady, działalność 
informacyjno-szkoleniowa. Po przeprowadzeniu 
diagnozy wydawane są opinie, najczęściej dla po-
trzeb szkoły i służby zdrowia, a także informacje 
o wynikach badania. W placówce działa zespół 
orzekający, zajmujący się orzekaniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualne-
go nauczania oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych. Zespół orzekający podejmuje 
również decyzje o potrzebie wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka. Pomoc świadczona przez 
poradnię jest nieodpłatna.

Od 2006 r. w Poradni Psychologiczno–Pedago-
gicznej w Suchej Beskidzkiej organizuje się zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju, mające na celu 
pobudzanie psychoruchowego i społecznego roz-
woju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawno-
ści do podjęcia nauki w szkole – aktualnie z takich 
zajęć korzysta 21 dzieci. W roku 2010 powstał gabi-
net terapii EEG – Biofeedback dla dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami w rozwoju. Jest to metoda, która 
wykorzystując specjalistyczną aparaturę, pozwala 
pozytywnie zmieniać wzorzec fal mózgowych, co 
przekłada się na zmiany w funkcjonowaniu. Porad-
nia współpracuje ze szkołami, placówkami oświa-
towymi oraz innymi instytucjami działającymi na 
rzecz dziecka i rodziny. W ramach tej współpracy 
prowadzona jest różnorodna działalność w te-
renie (m. in. prelekcje dla rodziców, warsztaty dla 
uczniów i nauczycieli, spotkania z radami pedago-
gicznymi, konferencje szkoleniowe). Pracownicy 

poradni prowadzą też na terenie przedszkoli i szkół 
badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy, któ-
re pomagają na wczesne wykrycie deficytów u naj-
młodszych. 

Z myślą o zwiększaniu dostępności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla klientów uru-
chomiono dyżury pracowników w ramach „Dni 
Otwartych” . W każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach od 14.00 do 18.00 zapraszamy 
rodziców, nauczycieli i wszystkie osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z pomocy do naszej placówki 
przy ul. Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej, a w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca w tych samych go-
dzinach do placówki zamiejscowej w Jordanowie, 
ul. Banacha 1. Można wówczas bez skierowania 
i bez konieczności wcześniejszego uzgadniania 
terminu skonsultować się z psychologiem, peda-
gogiem i  logopedą. 



Nr 2/2013 (129)14

Rywalizowano w dwóch kategoriach wieko-
wych, a każda z gmin wystawiła trzyosobową 
reprezentację. Turniej składał się z trzech etapów: 
testu z wiedzy teoretycznej na temat przepisów ru-
chu drogowego (uczniowie szkół podstawowych 
mieli testy jednokrotnego wyboru, z kolei gimna-
zjaliści - wielokrotnego wyboru), zadań z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w 
tym roku zawodnicy mieli do wykonania zadanie 
grupowe, m.in. w ciągu pięciu minut udzielić po-
mocy osobie ugryzionej przez żmiję) i testu spraw-
nościowego – jazdy na rowerze po torze przeszkód 
(np. slalom). 

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez 
drużyny we wszystkich etapach ogłoszone zosta-
ły końcowe wyniki turnieju. Wśród szkół podsta-
wowych najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Sidzinie (Grzegorz Kolaniak, Bar-
tłomiej Mrożek, Dawid Staszczak), drugie miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wie-
przcu, a trzecie drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Toporzysku. Wśród gimnazjalistów najlepsi 
byli uczniowie Gimnazjum w Budzowie (Tomasz 
Sergiel, Krystian Prymula, Karol Głowacz), drugie 
miejsce zajęli gimnazjaliści z Sidziny, a trzecie 
uczniowie Gimnazjum w Krzeszowie.

Zwycięskie drużyny reprezentować będą po-
wiat suski na wojewódzkim turnieju BRD, który od-
będzie się w Myślenicach w dniach 7-8.05.2013 r.

Zdobywcy pierwszych miejsc odebrali z rąk 
starosty Tadeusza Gancarza puchary i nagrody 
ufundowane przez Powiat Suski. Wszyscy uczest-
nicy turnieju otrzymali także nagrody ufundowa-
ne przez poszczególne gminy.

„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”
12 kwietnia 2013 r. w Zawoi odbył się Powiatowy Turniej „Bezpieczeństwo w Ru-
chu Drogowym”. Głównym organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa 
Policji w Suchej Beskidzkiej, a współorganizatorami: Powiat Suski i Kuratorium 
Oświaty w Wadowicach.

15 marca 2013 r. w Suchej Beskidzkiej odbyły 
się eliminacje powiatowe 58. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, których głównym or-
ganizatorem był Miejski Ośrodek Kultury – Zamek 
w Suchej Beskidzkiej.  

Uczestników konkursu i gości, zgromadzonych 
w sali rycerskiej suskiego zamku, powitał starosta 
suski Tadeusz Gancarz. 17 prezentacji konkurso-
wych w czterech kategoriach: „Turniej recytatorski”, 
„Wywiedzione ze słowa”, „Poezja śpiewana” i „Teatr 
jednego aktora” oceniało jury w składzie: Andrzej 
Róg – aktor, reżyser, scenarzysta oraz Ewa Romaniak 
– aktorka scen krakowskich. 

W kategorii „Turniej recytatorski” I miejsce zaję-
ła Marta Hanusiak z ZS im. H. Kołłątaja w Jordano-
wie, II miejsce – Agnieszka Pena z ZS im. H. Kołłą-
taja w Jordanowie, III miejsce – Piotr Stec z ZSO 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, 
a wyróżnienie otrzymała Beata Harańczyk z ZS 
im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

W kategorii „Wywiedzione ze słowa” I miejsce 
przypadło w udziale Natalii Fluder, reprezentują-
cej MOK-Zamek w Suchej Beskidzkiej.

Wśród uczestników kategorii „Poezja śpie-
wana” najlepsza okazała się i I miejsce zajęła Ka-
tarzyna Nowak z ZSO im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Suchej Beskidzkiej, II miejsce zdobyła Anna Cy-
ganik z ZSO im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej 

Beskidzkiej, a III miejsce – Katarzyna Lipka z ZS im. 
H. Kołłątaja w Jordanowie.

Wreszcie w kategorii „Teatr jednego aktora” 
I miejsce zajął Dariusz Pieróg z ZSO im. M. Skło-
dowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej, a II miejsce 
– Agnieszka Pena z ZS im. H. Kołłątaja w Jordano-
wie. 

***
21 marca 2013 r. w Zespole Szkół – Szkoła Pod-

stawowa i Gimnazjum w Makowie Podhalańskim 
odbył się finał XIV Powiatowego Konkursu Recyta-
torskiego Szkół Podstawowych (główny organizator 
– Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podha-
lańskim). Wzięło w nim udział 30 uczniów z terenu 
powiatu suskiego – po 15 osób w kategoriach klas: 
I-III oraz IV-VI.

Młodych recytatorów i gości przywitał bur-
mistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala oraz, 
w imieniu starosty suskiego, naczelnik Wydziału 
Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Po-
wiatu Janusz Kociołek.

Jury w składzie: Jacek Milczanowski (aktor, au-
tor scenariuszy i adaptacji scenicznych), Krystyna 
Stanaszek (polonistka z ZS im. św. Jana Kantego 
w Makowie Podhalańskim), Monika Banaś (po-
lonistka z ZS im. św. Jana Kantego w  Makowie 
Podhalańskim) przyznało następujące miejsca 
i wyróżnienia:

Kategoria klas I-III: I miejsce – Martyna Bachul 
(gmina Jordanów), II miejsce – Patryk Rusin (Sucha 
Beskidzka), III miejsce ex aequo – Maria Głuc (gmina 
Budzów) i Amelia Chrapek (gmina Zembrzyce), wy-
różnienie – Magdalena Dyduch (gmina Stryszawa), 
wyróżnienie za szczególnie ładną interpretację – 
Patrycja Kiełbus (gmina Zembrzyce).

Kategoria klas IV-VI: I miejsce ex aequo – Ka-
rolina Bury (gmina Stryszawa) i Weronika Fidelus 
(gmina Zembrzyce), II miejsce – Weronika Bojęś 
(gmina Maków Podhalański), III miejsce – Antoni 
Kowalczyk (miasto Jordanów), wyróżnienia – Ka-
rolina Majcherczyk (Sucha Beskidzka) i Wiktoria 
Ćwiertnia (gmina Zembrzyce).

***
Natomiast 11 kwietnia 2013 r. w Budzowie 

miał miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Szkół Gimnazjalnych (główny organizator:  Biblio-
teka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów). 
Uczestniczyło w nim 22 uczniów z 8 gmin z tere-
nu powiatu.

Występy oceniała komisja w składzie: Bog-
dan Słomiński – aktor Teatru Starego w Krakowie, 
Andrzej Róg – aktor Teatru STU w Krakowie oraz 
Krystyna Stanaszek – polonistka, nauczycielka 
Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie 
Podhalańskim. Komisja przyznała: I miejsce Mar-
cinowi Stankiewiczowi (Gimnazjum Jordanów), 
II miejsce Kamili Gancarz (Gimnazjum nr 1 Strysza-
wa), III miejsce Agnieszce Moskali (Gimnazjum Bu-
dzów) oraz dwa wyróżnienia – Marzenie Marfiak 
(Gimnazjum Bystra) i Klaudii Smyrak (Gimnazjum 
Maków Podhalański). Na konkursie obecni byli 
m.in. wicestarosta suski, Jan Woźny, który powitał 
zebranych oraz wójt gminy Budzów, który wręczał 
nagrody laureatom.

Powiatowe konkursy recytatorskie
W marcu i kwietniu na terenie powiatu suskiego odbywały się – jak co roku – po-
wiatowe konkursy recytatorskie dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, współorganizowane przez Powiat Suski. 
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W konkursie wzięło udział piętnaście Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu powiatu suskiego, 
które przygotowały stoły bogato zastawione 
tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi, a także 
piękne palmy. 

Na początku imprezy głos zabrali: wójt gminy 
Budzów Jan Najdek, starosta suski Tadeusz Gan-
carz, oraz Danuta Kawa – dyrektor BiOAK Gminy 
Budzów, witając Koła Gospodyń, stające do kon-
kursu i wszystkich zebranych gości. 

Potrawy i palmy oceniała Komisja Konkursowa 
w składzie: Regina Wicher – etnograf, pracownik 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy 
Górnej, Zofia Bąbol – technik żywienia, nauczyciel 
gastronomii w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidz-

kiej i Andrzej Peć – etnograf. Przyznała ona nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia, które laureatom 
wręczali: wicewojewoda A. Harężlak, wicestarosta 
suski J. Woźny i wójt gminy Budzów J. Najdek:

Kategoria: Potrawy wielkanocne
I miejsce – KGW Bieńkówka; II miejsce – KGW 

Palcza; III miejsce – KGW Kurów; wyróżnienia – 
KGW Bystra i KGW Budzów.

Kategoria: Palmy wielkanocne
I miejsce – KGW Zachełmna; II miejsce – KGW 

Baczyn; III miejsce – KGW Stryszawa Górna; wyróż-
nienie – KGW Żarnówka i KGW Tarnawa Górna.

Nagrody za udział w konkursie otrzymały tak-
że: KGW Jachówka, KGW Tarnawa Dolna, KGW 
„Mioduszyna” Zembrzyce, KGW „Marcowianki” 

Marcówka oraz KGW „Gaździny” przy Bractwie 
Zbójników spod Babiej Góry w Marcówce, które 
odebrały także nagrodę specjalną, ufundowaną 
przez prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszar-
da Czaickiego.

Powiatowy konkurs potraw i palm wielkanocnych
23 marca 2013 r. w Bieńkówce odbył się IX Powiatowy Konkurs Potraw i Palm 
Wielkanocnych. Organizatorem imprezy była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kul-
tury Gminy Budzów, a współorganizatorem - Starostwo Powiatowe w Suchej 
Beskidzkiej. 

Konkurs ma na celu rozwijanie geograficznych 
zainteresowań młodzieży oraz promocję zaso-
bów i dziedzictwa kulturowego regionu. Pytania, 
o wysokim poziomie trudności –  co zgodnie pod-
kreślali uczestnicy konkursu i ich opiekunowie – 
przygotował Babiogórski Park Narodowy i Oddział 
„Ziemi Babiogórskiej” PTTK w Suchej Beskidzkiej. 
Drużyny, reprezentujące poszczególne szkoły, 
w pierwszej części udzielały pisemnie odpowiedzi 
na 45 pytań testowych, a w drugiej na podstawie 
przygotowanych slajdów – rozpoznawali obiekty 
na szlakach turystycznych. 

Po podsumowaniu wyników obu części, ko-
misja konkursowa w składzie: dr Tomasz Pasierbek 

(Babiogórski Park Narodowy), Tomasz Urbaniec 
(Babiogórski Park Narodowy) i Andrzej Danel  
(O/PTTK w Suchej Beskidzkiej) ogłosiła wyniki:

Kategoria – gimnazja: I miejsce – Gimnazjum 
nr 3 w Krzeszowie (Kinga Iwaniec, Klaudia Gołusz-
ka,  Ilona Gibas); II miejsce – Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Juszczynie (Karolina Szarlej, Anna Bałos, 
Kamil Mroszczak); III miejsce – Gimnazjum w Jor-
danowie (Agnieszka Maciura, Ewelina Ryś, Marcin 
Stankiewicz).

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne: I miej-
sce – ZSO w Suchej Beskidzkiej (Michał Basiura, Szy-
mon Celak, Maciej Krzeszowiak); II miejsce – ZS im. 
Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (Norbert Bąk, 

Marek Nowak, Krzysztof Kobiela); III miejsce – ZS im. 
Hugona Kołłątaja w Jordanowie (Marietta Misie-
wicz, Kacper Kowalcze, Sylwia Wróbel).

Na uroczystości wręczenia nagród obecni byli: 
starosta suski Tadeusz Gancarz,  wicestarosta suski 
Jan Woźny oraz dyrektor ZSO w Suchej Beskidzkiej 
Jan Zadora. Starosta i wicestarosta pogratulowali 
wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, wspa-
niałej wiedzy, zwracając uwagę, że bardzo ważne 
jest poznawanie środowiska przyrodniczego swo-
jego regionu i promowanie jego walorów. 

Nagrody dla uczestników konkursu ufundo-
wane zostały przez Powiat Suski oraz Babiogórski 
Park Narodowy. 

Powiatowy konkurs geograficzny
6 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej odbyły 
się: V Powiatowy Konkurs Geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych oraz – po raz 
pierwszy – Powiatowy Konkurs Geograficzny dla szkół gimnazjalnych, pt. „Na szla-
kach turystycznych powiatu suskiego”. Organizatorem konkursu był ZSO w Suchej Be-
skidzkiej, a honorowy patronat nad nim objął Zarząd Powiatu w Suchej Beskidzkiej.

W bieżącym roku uczestnicy turnieju mieli za 
zadanie przygotować zestaw projektów mebli do 
pokoju młodzieżowego oraz wykonać w natural-
nej wielkości prototyp siedziska z materiałów eko-
logicznych. Nad wszystkim czuwały organizatorki 
turnieju, nauczycielki: Danuta Nitoń-Kwak i Kata-
rzyna Biedrawa.   

Głównym organizatorem konkursu był – jak co 
roku – ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podha-
lańskim, a współorganizatorem – Powiat Suski. Do 

udziału zgłosiły się ekipy z 7 gimnazjów: z Budzo-
wa, Frydrychowic, Grzechyni, Juszczyna, Osielca, 
Stryszawy i Lachowic.

Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja 
w składzie: Anna Pochopień – kierownik szkolenia 
zawodowego w ZS im. św. Jana Kantego w Mako-
wie Podhalańskim, Katarzyna Biedrawa – plastyk, 
Tomasz Bisaga – producent mebli.

Turniej przebiegał w czterech etapach: 
- część teoretyczna,
- konkurs plastyczny – siedzisko – prototyp,
- prezentacja,
- wystawa projektów.

Komisja posiłkując się określoną punktacją 
oceniła ekipy we wszystkich etapach turnieju. Po 
zsumowaniu wyników okazało się, że I miejsce za-
jęło Gimnazjum w Budzowie, II miejsce – Gimna-
zjum w Osielcu, a III miejsce – Gimnazjum w Stry-
szawie.

Wszystkie ekipy biorące udział w konkursie 
otrzymały nagrody, które wręczał obecny na sali 
wicestarosta suski Jan Woźny. Gratulacje uczestni-
kom Turnieju złożyła także dyrektor ZS im. św. Jana 
Kantego Magdalena Stanaszek. 

Nagrody zostały ufundowane przez Powiat 
Suski, natomiast Burmistrz Makowa Podhalańskie-
go przyznał środki na zakup materiałów plastycz-
nych, wykorzystanych w czasie turnieju.

„Sekrety sztuki”
4 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół 
im. św. Jana Kantego w Makowie 
Podhalańskim odbył się XII Międzygim-
nazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Pla-
stycznych „Sekrety Sztuki”.
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Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej, działają-
cy w strukturach Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 
został utworzony 20 stycznia 2008 roku, a jego 
zasięg działania obejmuje obecnie powiaty: 
bielsko-bialski, cieszyński, pszczyński, żywiecki 
w województwie śląskim oraz nowotarski, oświę-
cimski, suski i tatrzański w województwie mało-
polskim. Powstały na terenie powiatu suskiego 
Samodzielny Pluton Strzeleckiego Obwodu 
Piechoty Górskiej, którego dowódcą jest Dawid 

Warmuz, działa od września 2012 r., a w jego 
skład wchodzą głównie uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych i gimnazjów z terenu powiatu su-
skiego – obecnie 21 osób. 

Uroczystości w Suchej Beskidzkiej rozpoczęły 
zawody „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, odby-
wające się na miejscowej strzelnicy Ligi Obro-
ny Kraju, w których najlepsi okazali się strzelcy 
z Jordanowa. Następnie członkowie Związku 
Strzeleckiego złożyli kwiaty pod tablicą po-
święconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, 
umieszczoną na budynku Biblioteki Suskiej oraz 
wzięli udział w otwarciu wystawy w bibliotece 
pt. „100-lecie działalności „Strzelca” na pograni-
czu Śląska i Małopolski”. Wieczorem w suskim ko-
ściele parafialnym została odprawiona msza św. 
w intencji Ojczyzny, a następnie na dziedzińcu 
zamku w Suchej miała miejsce uroczysta przy-
sięga strzelecka, którą na ręce dowódcy Strze-
leckiego Obwodu Piechoty Górskiej, st. sierż. 
Maurycego Rodaka, złożyło 14 osób z naszego 
powiatu. Po złożeniu przez strzelców przysięgi 
przemówienia wygłosili zaproszeni goście oraz 

starosta suski Tadeusz Gancarz. Błogosławień-
stwa nowo przyjętym strzelcom udzielił ks. Ro-
man Cemiera – kapelan Strzeleckiego Obwodu 
Piechoty Górskiej. Na uroczystościach obecni 
byli także: burmistrz miasta Jordanowa Zbi-
gniew Kolecki, dowódca Śląsko-Małopolskiego 
Okręgu Strzeleckiego mł. insp. Sławomir Szczer-
kowski, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Krakowie mjr Zbigniew Pustułka 
oraz przedstawiciel Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej w Żywcu.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości 
zwycięzcy zawodów „10 strzałów ku chwale Oj-
czyzny” otrzymali puchary i nagrody, które wrę-
czał m.in. starosta suski Tadeusz Gancarz, a na 
zakończenie imprezy w sali rycerskiej suskiego 
zamku program artystyczny przedstawił dziecię-
cy zespół folklorystyczny „Zabielsko Gromada” 
działający przy Stowarzyszeniu Koło Gospodyń 
w Białce.

Przysięga strzelecka w Suchej Beskidzkiej
1 marca 2013 r. w Suchej Beskidzkiej odbyła się uroczysta przysięga strzelecka, 
którą poprzedziły zawody „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”. Głównym organi-
zatorem całego przedsięwzięcia był Samodzielny Pluton Strzeleckiego Obwodu 
Piechoty Górskiej, a honorowy patronat objęli: starosta suski, burmistrz miasta 
Sucha Beskidzka oraz dowódca Śląsko-Małopolskiego Okręgu Strzeleckiego.
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Data i miejsce uroczystości została wybra-
na nieprzypadkowo – 165 lat temu, w marcu 
1848 r. wybuchło powstanie węgierskie, stano-
wiące jeden z niepodległościowych zrywów 
europejskiej Wiosny Ludów, a jednym z wodzów 
powstania był urodzony w Tarnowie Polak, gen. 
Józef Bem. Na obchody zaproszeni zostali przed-
stawiciele współpracujących ze sobą samorzą-
dów polskich i węgierskich. Warto przypomnieć, 
że powiat suski ma podpisaną umowę partner-
ską z województwem Jasz-Nagykun-Szolnok, 
a aż 6 gmin z terenu naszego powiatu: Sucha 
Beskidzka, Maków Podhalański, gmina miejska 
Jordanów, gmina wiejska Jordanów, Stryszawa 
i Zawoja współpracuje z węgierskimi gminami. 

Szeroko zakrojoną współpracę ze stroną węgier-
ską prowadzi również od wielu lat Wyższa Szkoła 
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Jednym z punktów tarnowskich uroczy-
stości była „Gala Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”, 
zorganizowana w budynku Teatru im. Ludwika 
Solskiego. Ze sceny teatru prezydenci obu kra-
jów skierowali do zgromadzonych słowa pod-
kreślające odwieczne polsko-węgierskie związki, 
tradycyjną przyjaźń i znaczenie dalszej wielopo-
ziomowej współpracy. Z kolei podczas pobytu 
w tarnowskim ratuszu starosta suski T. Gancarz 
i wojewoda Jasz-Nagykun-Szolnok S. Kovács 
przeprowadzili krótką rozmowę z prezydentami 
obu państw.

W drodze powrotnej do kraju, czterooso-
bowa delegacja węgierska, na czele z wojewo-
dą S. Kovácsem, zatrzymała się na jeden dzień 
w naszym powiecie. W spotkaniu z węgierskimi 
gośćmi udział wzięli: starosta Tadeusz Gancarz, 
wicestarosta Jan Woźny, członek Zarządu Po-
wiatu Zofia Wągiel, burmistrz Suchej Beskidzkiej 
Stanisław Lichosyt oraz Kanclerz WSTiE Maria 
Grzechynka. 

Dzień przyjaźni polsko-węgierskiej
23 marca 2013 r., w uroczystościach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, zorganizo-
wanych w Tarnowie z udziałem Prezydentów Polski i Węgier: Bronisława Komo-
rowskiego i Jánosa Ádera, uczestniczyli m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
samorządów: starosta suski Tadeusz Gancarz oraz wojewoda Jasz-Nagykun-Szol-
nok - Sándor Kovács.


