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instytucje działające 
w zakresie pomocy społecznej 
w strukturach powiatu 
i ściśle z nim współpracujące

Głównym tematem 
niniejszego numeru 
„Biuletynu Podbabio-
górskiego” jest prezen-
tacja zadań Powiatu 
i działań przez niego 

podejmowanych w bardzo istotnej dziedzinie, 
jaką jest – zwłaszcza w obecnych, niełatwych 
czasach – pomoc społeczna. Przedstawiamy 
działalność powiatowych jednostek organiza-
cyjnych, funkcjonujących w tej sferze, a więc: 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Ośrodka Informacji Kryzysowej oraz Domów 
Pomocy Społecznej w Łętowni i Makowie 
Podhalańskim, działających na zlecenie powia-
tu w Jordanowie: Domu Pomocy Społecznej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy, a tak-
że Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zembrzy-
cach i Kukowie, z którymi Powiat współpracuje. 

W Biuletynie nie mogło zabraknąć także 
artykułu na temat Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Suchej Beskidzkiej, będącego jedną z wi-
zytówek naszego powiatu, który w ostatnim 
okresie obchodził trzydziestolecie swojego ist-

nienia. Na pozostałą część obecnego numeru 
składają się informacje, dotyczące wybranych 
wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich 
miesiącach, a także podsumowanie sportowe-
go roku szkolnego 2012/2013, kolejnego bar-
dzo udanego roku dla młodych sportowców 
z naszego regionu.

Zapraszam do lektury.
Tadeusz Gancarz 

Starosta Suski

szanowni państwo,

Tematem wystąpienia Pani minister był pla-
nowany podział środków w przyszłej perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-
2020. E. Bieńkowska zaznaczyła, że nadchodząca 
perspektywa wydaje się być ostatnią, w której 
tak duże środki (73 mld euro) z budżetu UE zasi-
lą politykę rozwojową Polski. Dlatego też bardzo 
ważne jest dobre zaplanowanie celów inwesty-
cyjnych oraz sposobów ich osiągnięcia, a także 
przygotowanie konkretnych projektów, tak by 
móc jak najszybciej przystąpić do ich wdrażania.    

Wsparcie uzyskają przede wszystkim przed-
sięwzięcia przyczyniające się do wzmocnienia 
konkurencyjności i innowacyjności polskiej go-

spodarki, zwłaszcza te łączące sferę badawczo-
-rozwojową z działalnością przedsiębiorstw i wpi-
sujące się w określone na poziomie krajowym 
i regionalnym inteligentne specjalizacje – pod-
kreśliła minister. 

Z uwagi na potrzeby infrastrukturalne, 
wśród priorytetów inwestycyjnych pozostanie 
poprawa dostępności transportowej. Większy 
nacisk niż dotychczas zostanie położony na wy-
korzystanie potencjałów terytorialnych. W tym 
kontekście szczególnego znaczenia nabiera-
ją wszelkie inicjatywy międzysamorządowe, 
odnoszące się do rozwiązywania  wspólnych 
problemów. Nastąpi dalsza decentralizacja za-

rządzania funduszami europejskimi – regiony 
będą dysponować większą pulą środków. Tym 
samym zwiększy się ich rola, a także odpowie-
dzialność za prowadzenie polityki rozwoju.

Po wystąpieniu minister Elżbiety Bieńkow-
skiej głos zabrał marszałek województwa Mało-
polskiego Marek Sowa, który omówił założenia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 
w tym propozycję podziału środków w ramach 
każdej z 10 osi priorytetowych. Marszałek pod-
kreślił, że na realizację RPO w nowym budże-
cie UE województwo małopolskie otrzyma 
2,58 mld euro. Tym samym Małopolska plasuje 
się na II miejscu, zaraz po województwie śląskim. 

minister rozwoju regionalnego elżbieta Bieńkowska w suchej Beskidzkiej
19 lipca 2013 r. na zaproszenie starosty suskiego tadeusza Gancarza gościła w su-
chej Beskidzkiej minister rozwoju regionalnego elżbieta Bieńkowska. w spotkaniu, 
które odbyło się w sali rycerskiej suskiego zamku, uczestniczył również marszałek 
województwa małopolskiego marek sowa oraz przedstawiciele samorządów po-
wiatowych wadowic i Żywca, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu suskiego, 
szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych powiatu, radni i in. wśród zaproszonych  gości  byli również przedstawiciele 
sąsiednich samorządów słowackich namestova, oravskiej polhory i zubrohlavy, 
z którymi powiat suski planuje realizować wspólne inwestycje drogowe.
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W ramach prac scaleniowych ok. 2 mln 700 
tys. zł z powyższej kwoty przeznaczone zosta-
nie na prace geodezyjne, a ponad 5 mln zł na 
zagospodarowanie poscaleniowe, w rezultacie 
którego wybudowane zostaną drogi dojazdo-
we, które zapewnią każdej działce dostęp do 
drogi publicznej.

Prace geodezyjne rozpoczęły się niezwłocz-
nie po podpisaniu umowy z Krakowskim Biu-
rem Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą 
w Krakowie w dniu 05.06.2013 r. Termin ich 
zakończenia planowany jest na czerwiec 2015 
r. Z uwagi na duży zakres prac, podjęte zostały 
działania w kierunku przedłużenia okresu za-
kończenia robót do końca października 2015 r. 

Część prac została już zrealizowana i obecnie 
trwa ich rozliczanie w Departamencie Fundu-
szy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Po zrealizowa-
niu III etapu scalenia zakończone zostaną prace 
dla całego obrębu Łętownia.

Program scalania gruntów w 75% finan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania pn. „Poprawianie i rozwi-
janie infrastruktury związanej z rozwijaniem 
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez 
scalanie gruntów”, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Pozostała część (25%) pokrywana jest z bu-
dżetu państwa.

iii etap scalania gruntów wsi łętownia
podjęte przez starostę suskiego tadeusza Gancarza starania, mające na celu 
pozyskanie środków na zrealizowanie iii etapu scalania gruntów wsi łętownia, 
przyniosły pozytywny rezultat. marszałek województwa małopolskiego zaak-
ceptował złożony przez starostę we wrześniu 2012 r. wniosek i na mocy jego de-
cyzji powiat otrzymał na to zadanie 8 mln zł dofinansowania. scaleniu poddany 
zostanie obszar o powierzchni 1063 ha.

rada
XXViii sesja rady powiatu suskiego od-

była się 30 kwietnia 2013 r.
Podjęto nastepujące uchwały:

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staro-
sty Powiatu Suskiego, 

 w sprawie rozpatrzenia postulatów i skarg 
Pana Andrzeja Szklarczyka – Prezesa Beskidz-
kiego Stowarzyszenia Oświatowego Soli-
darności S.O.S. Pracy i Inwalidztwa im. Jana 
Pawła II w Jordanowie na działalność Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Suskiego,

 w sprawie nie powołania Społecznej Rady 
Oświatowej.

XXiX sesja rady powiatu suskiego odby-
ła się 4 czerwca 2013 r. 

Podjęto nastepujące uchwały:
 w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Su-

skiego na 2013 rok,
 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej powiatu suskiego,
 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem w trybie bezprzetargowym do-
tychczasowemu najemcy, nieruchomości 
lokalowej mieszczącej się w budynku przy 
ul. Kościelnej 5 b, 

 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 
stypendiów stażowych” w ramach projektu 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce”, realizowanego przez Powiat 
Suski w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodo-
wego – współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego,

 w sprawie zmian w Zespole Szkół im. Win-
centego Witosa w Suchej Beskidzkiej,

 w sprawie zmian w Zespole Szkół im. św. 
Jana Kantego w Makowie Podhalańskim,

 w sprawie planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjal-
nych w powiecie suskim.

XXX sesja  rady powiatu suskiego odby-
ła się 27 czerwca 2013  r.

Podjęto nastepujące uchwały:
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-

nansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania Budżetu Powiatu Suskiego za rok 2012,

 w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Su-
skiego na 2013 rok,

 w sprawie zakresu i formy informacji z wy-
konania budżetu za I półrocze 2013 r., 
informacji o kształtowaniu się Wielolet-
niej Prognozy Finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowe-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej,

 w sprawie przyznania Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji 
budżetowej,

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Suchej Beskidzkiej za 2012 rok,

 w sprawie zmiany uchwały Nr 0007/
XXVIII/205/2013 Rady Powiatu Suskiego 
z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu 
Suskiego.

zarząd
W okresie od 26 kwietnia 2013 r. 

do  17  lipca 2013 r. Zarząd Powiatu odbył 
8 posiedzeń, podejmując 47 uchwał. 

Treść uchwał Rady Powiatu i Zarzą-
du Powiatu publikowana jest na bieżąco 
w Biuletynie Informacji Publicznej Staro-
stwa – wejście przez zakładkę BIP na stro-
nie internetowej: www.powiatsuski.pl 

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

Uczniowie szkół podstawowych i przed-
szkoli za zadanie mieli wykonać projekt logo 
„Programu zwiększenia wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii i poprawy jakości 
powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, 
powiatu suskiego”, w ramach którego monto-
wane są zestawy solarne. Konkurs połączony 
był ze zbiórką zużytych baterii, których ogó-
łem zebrano 816 kg.

Na konkurs wpłynęło 336 prac z 10 przed-
szkoli i 18 szkół podstawowych, które oceniała 

komisja w składzie: Paweł Dyrcz – naczelnik Wy-
działu Środowiska, Artur Kruźlak – przewodni-
czący Komisji Ochrony Środowiska, Leśnictwa 
i Rolnictwa Rady Powiatu Suskiego, Marek Mru-
gacz – główny specjalista Wydziału Środowi-
ska, Danuta Nitoń-Kwak – artysta plastyk.

Nagrody dla laureatów, którymi były m.in.: 
zabawki, przybory szkolne, sprzęt elektronicz-
ny, książki, wręczali: starosta suski Tadeusz Gan-
carz, przewodniczący Rady Powiatu Suskiego 
Arkadiusz Kucia oraz Artur Kruźlak.

 W kategorii przedszkoli nagrody za prace 
plastyczne odebrali:
•	 I miejsce – Michał Mruc (Przedszkole Samo-

rządowe w Budzowie),
•	 II miejsce – Anna Zgudziak (Przedszkole Sa-

morządowe w Bieńkówce),
•	 III miejsce – Julia Soból (Przedszkole Samo-

rządowe w Bieńkówce),
•	 wyróżnienia – Natalia Mikołajczyk (Przed-

szkole Publiczne w Bystrej) i Magdalena 
Szczepaniak (Przedszkole Samorządowe 
w Bieńkówce).
Spośród prac uczniów szkół podstawo-

wych nagrodzono następujące osoby:
•	 I miejsce – Michał Burliga (Szkoła Podsta-

wowa Nr 1 w Budzowie),
•	 II miejsce – Karolina Dziubek (Zespół Szkół 

w Sidzinie),
•	 III miejsce – Kamila Janik (Szkoła Podstawo-

wa Nr 1 w Makowie Podhalańskim),
•	 wyróżnienia – Marcin Czarny (Zespół Szkół 

w Sidzinie) i Klaudia Mirczak (Szkoła Podsta-
wowa w Jordanowie).
Wśród przedszkoli najwięcej baterii zebra-

ło Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina” 
w Osielcu, otrzymując jako nagrody pomoce 
dydaktyczne. Zestawy pomocy edukacyjnych 
za największą ilość zebranych baterii wśród 
szkół podstawowych otrzymała Szkoła Podsta-
wowa w Skawicy. Spośród uczniów szkół pod-
stawowych nagrody za zbiórkę baterii otrzy-
mali: Kacper Pająk oraz Magdalena Zemlik ze 
Skawicy. Wśród dzieci z przedszkola nagrody 
otrzymała Zofia Klimasara z Osielca. Nagrody 
dla dzieci i uczniów ufundował Powiat Suski, 
a dla placówek oświatowych – Organizacja 
Odzysku REBA S.A. z Warszawy, której przeka-
zano zebrane baterie.

iX powiatowy konkurs plastyczny
jednym z punktów sesji rady powiatu suskiego w dniu 27 czerwca 2013 r. było 
wręczenie nagród dla laureatów iX powiatowego konkursu plastycznego.

Obszar przed scaleniem Obszar po scaleniu

Wyróżnienia te zostały przyznane decyzją kapituły Nagrody Starosty w skła-
dzie: Tadeusz Gancarz - starosta suski, przewodniczący Kapituły, Arkadiusz Ku-
cia - przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Jan Woźny – wicestarosta suski, 
Józef Bałos - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 
Powiatu Suskiego, Janusz Kociołek – naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycz-
nej, Turystyki i Promocji. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: Janina Buc-
ka, Elżbieta Trzop oraz Kapela Mała Ziemia Suska.

Janina Bucka jest od 1999 r. kierownikiem zespołu regionalnego „Juzyna” 
w Zawoi, który od wielu lat należy do najbardziej cenionych beskidzkich ze-
społów folklorystycznych, odnosząc liczne sukcesy, także w konkursach i prze-
glądach ogólnopolskich. Zespól „Juzyna” obchodził w ubiegłym roku 20-lecie 
swego istnienia. 

Elżbieta Trzop, nauczycielka plastyki i muzyki w Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Budzowie, jest bardzo mocno zaangażowana w życie kulturalne regionu, 
prowadząc m.in. klub 4H w Jachówce i prowadząc w szkole zespół wokalno-
-instrumentalny. Podopieczni E. Trzop systematycznie zajmują wysokie miejsca 
w szeregu konkursów, szkolnych i pozaszkolnych. 

Kapela Mała Ziemia Suska została założona w 2006 r. i skupia obecnie 
ok. 20 nastoletnich muzyków z Suchej Beskidzkiej. W ciągu siedmiu lat swo-

jego istnienia zyskała bardzo duże uznanie i jest zapraszana na różne festiwa-
le i imprezy folklorystyczne w całej Polsce i poza jej granicami, dając rocznie 
łącznie ok. 90-100 występów. Kapela i jej muzycy są również laureatami wielu 
nagród konkursowych, mają na swoim koncie nagrania płytowe i telewizyjne. 

Podczas sesji Janina Bucka, Elżbieta Trzop oraz Stanisław Kubasiak, kierow-
nik Kapeli Mała Ziemia Suska, odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy gratu-
lacyjne z rąk starosty suskiego Tadeusza Gancarza i przewodniczącego Rady 
Powiatu Arkadiusza Kuci.

nagrody starosty suskiego w dziedzinie kultury
4 czerwca 2013 r., w trakcie sesji rady powiatu suskiego, 
odbyło się wręczenie corocznych nagród starosty suskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego za 
rok 2012.

Międzynarodowy projekt kulturowy „Re-
dyk Karpacki – Transhumance 2013” to projekt 
wyprawy z owcami przez Karpaty, organizo-
wany dla upamiętnienia wędrówek pasterzy 
wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia 
obszaru gór i powstania wspólnej górskiej kul-
tury pasterskiej, łączącej społeczności zamiesz-
kujące Karpaty. Jednym z członków Komitetu 
Honorowego Redyku Karpackiego 2013 jest 
starosta suski Tadeusz Gancarz.

Od 1 lipca Redyk jest na obszarze Polski, 
a już wkrótce dotrze na teren powiatu suskie-

go. We wtorek, 13 sierpnia, pasterzy i owce go-
ścić będzie Zawoja. 

wyruszył redyk karpacki
11 maja 2013 r. na górskie ścieżki karpat wyruszył z rumuńskiej miejscowości 
rotbav redyk karpacki, rozpoczynając swoją wędrówkę na trasie długości 
ok. 1200 km, przebiegającej przez pięć krajów.

Na zakończenie Stefan Sawicki, zastępca dy-
rektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, przedstawił informację o stanie 
zaawansowania robót na zbiorniku wodnym 
Świnna Poręba. Dla chętnych zorganizowano 
możliwość zwiedzania zapory i zapoznanie się 

na miejscu z bieżącym stanem budowy.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie 

przez minister E. Bieńkowską Srebrnego Krzy-
ża Zasługi Rafałowi Rapaczowi, dyrektorowi 
Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, 
przyznanego decyzją prezydenta RP.

minister rozwoju regionalnego elżbieta Bieńkowska w suchej Beskidzkiej   cd. ze str. 2



Nr 3/2013 (130)Nr 3/2013 (130) 54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Su-
chej Beskidzkiej realizuje cele i zadania należące 
do kompetencji powiatu, jak i zadania zlecone przez 
administrację rządową. 

PCPR realizuje działania w następujących dzie-
dzinach:
  z zakresu pomocy społecznej:

•	 zajmuje	 się	 sprawami	 z	 zakresu	 prowadze-
nia i rozwoju infrastruktury domów pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 
umieszczaniem w nich skierowanych osób,

•	 opracowuje	 powiatową	 strategię	 rozwiązy-
wania problemów społecznych,

•	 udziela	informacji	o	prawach	i	uprawnieniach	
osobom potrzebującym,

•	 udziela	pomocy	osobom	usamodzielnianym,
•	 zapewnia	 szkolenia	 i	 doskonalenie	 zawodo-

we dla kadr pomocy społecznej z terenu po-
wiatu,

•	 sporządza	sprawozdawczość	oraz	przekazuje	
ją właściwemu wojewodzie;  

 z zakresu administracji rządowej:
•	 zajmuje	się	sprawami	z	zakresu	prowadzenia	

i rozwoju infrastruktury powiatowych ośrod-
ków wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi,

•	 realizuje	 zadania	 wynikające	 z	 rządowych	
programów pomocy społecznej, mające na 
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin 
i grup społecznych oraz rozwój specjalistycz-
nego wsparcia;

 z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych:
•	 podejmuje	 działania,	 zmierzające	 do	 ograni-

czenia skutków niepełnosprawności i likwida-
cji barier, utrudniających osobom niepełno-
sprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,

•	 zapewnia	 rehabilitację	 osobom	 niepełno-
sprawnym poprzez uczestnictwo w warsz-
tatach terapii zajęciowej, turnusach rehabili-
tacyjnych oraz innych zespołach aktywności 
społecznej,

•	 dofinansowuje	 ze	 środków	 PFRON	 zaopa-
trzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,

•	 dofinansowuje	ze	środków	PFRON	likwidację	
barier w komunikowaniu się i barier technicz-
nych,

•	 dofinansowuje	ze	środków	PFRON	organiza-
cję sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych,

•	 opracowuje	 i	 realizuje	powiatowe	programy	
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
zgodnych z powiatową strategią, dotyczącą 
rozwiązywania problemów społecznych,

•	 współpracuje	 z	 instytucjami	 administracji	
rządowej i samorządowej w opracowaniu 
i realizacji programów, a także z Powiatowym 
Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania  i reha-
bilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

  z zakresu wspierania rodziny i systemu pie-
czy zastępczej:
•	 wykonuje	zadania	organizatora	rodzinnej	pie-

czy zastępczej,
•	 opracowuje	 i	 realizuje	 3-letnie	 powiatowe	

programy rozwoju pieczy zastępczej,
•	 zapewnia	 wsparcie	 osobom	 usamodzielnia-

nym z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy za-
stępczej,

•	 podejmuje	 działania	 w	 kierunku	 powsta-
wania i funkcjonowania pieczy zastępczej 
w formie rodzinnej i instytucjonalnej, organi-
zuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka,

•	 współpracuje	 z	ośrodkami	pomocy	 społecz-
nej w zakresie wspierania rodziny i pieczy za-
stępczej,

•	 podejmuje	 działania	 wspierające	 rodzinną	
pieczę zastępczą poprzez tworzenie warun-
ków do powstawania grup wsparcia i specja-
listycznego poradnictwa,

•	 realizuje	zadania,	zawarte	w	rządowych	pro-
gramach wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej,

•	 prowadzi	 poradnictwo	 i	 terapię	 dla	 osób,	
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; 
rodziny mają możliwość skorzystania z po-
radnictwa specjalistycznego, oferowanego 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicz-
ną w Suchej Beskidzkiej,

•	 zgłasza	do	ośrodków	adopcyjnych	informacje	
o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną 
w celu poszukiwania dla nich rodzin przyspo-
sabiających,

•	 organizuje	opiekę	nad	dzieckiem	w	przypad-
ku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący 
rodzinny dom dziecka, okresowo nie może 
sprawować opieki, w szczególności z powo-
dów zdrowotnych lub losowych albo zapla-
nowanego wypoczynku; PCPR dysponuje 
dwiema rodzinami pomocowymi,

•	 dokonuje	 oceny	 sytuacji	 dziecka,	 umieszczo-
nego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym 

domu dziecka, m.in. w celu ustalenia aktualnej 
sytuacji rodzinnej, oceny  stanu zdrowia i jego 
potrzeb, zasadności dalszego pobytu w pieczy 
zastępczej; oceny dokonuje zarówno pracow-
nik socjalny, jak i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej; PCPR sporządza również sprawoz-
dania do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidz-
kiej, w których zawiera informacje o całokształ-
cie sytuacji dziecka i zasadności jego dalszego 
pobytu w rodzinie zastępczej.

Rodzina zastępcza to jedna z form opieki nad 
dziećmi, nie mającymi właściwej opieki rodziców. 
W rodzinach takich umieszcza się dzieci, których ro-
dzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw 
rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo 
ograniczona. W rodzinie zastępczej przebiega proces 
pracy wychowawczej nad dziećmi, który prowadzo-
ny jest przez opiekunów zastępczych, pracowników 
socjalnych, terapeutów, kuratorów sądowych i innych 
specjalistów. Umieszczenie dziecka w rodzinie za-
stępczej następuje na mocy postanowienia sądu ro-
dzinnego. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci 
muszą przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać za-
świadczenie o uzyskaniu kompetencji w tym zakresie.

W Powiecie Suskim funkcjonuje obecnie 66 
rodzin zastępczych, które pod swoją opieką mają 
107 dzieci. Rodziny te dzielą się obecnie na:

 rodziny spokrewnione (tj. dziadkowie, rodzeń-
stwo dziecka; obecnie jest 38 takich rodzin),

 rodziny niezawodowe (osoby nie będące 
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; obecnie 
jest 20 takich rodzin),

 rodziny zawodowe, w tym:
•	 rodziny specjalistyczne (dla dzieci niepełno-

sprawnych, lub dzieci o szczególnych potrze-
bach wychowawczych; 3 rodziny),

•	 rodziny zawodowe (3 rodziny),
•	 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia 

rodzinnego (1 rodzina),
 rodzinne domy dziecka (obecnie działa w po-

wiecie suskim 1 rodzinny dom dziecka). 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej obejmuje również swą pomocą 21 wy-
chowanków rodzin zastępczych, młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego, a także placówki opie-
kuńczo-wychowawczej, którzy kontynuują naukę 
w szkole średniej, zawodowej, policealnej oraz na 
studiach wyższych.

powiatowe centrum pomocy rodzinie 
w suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
parter, pokoje: 11-13, godz. pracy: 7.00-15.00 (pon.-pt.)
tel./fax: 33 874 40 31
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl 
www.pcpr.suchabeskidzka.pl

Celem głównym projektu „Aktywni mogą więcej” 
jest uruchomienie procesu aktywizacji społecznej 
podopiecznych PCPR w Suchej Beskidzkiej, a w szcze-

gólności osób niepełnosprawnych i osób opuszczają-
cych rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą.

Osoby niepełnosprawne zostały objęte nastę-
pującymi formami wsparcia: doradztwem zawo-
dowym w formie grupowej i indywidualnej, po-
radnictwem psychologicznym w formie grupowej 
i  indywidualnej, wyjazdami rehabilitacyjno-wypo-
czynkowymi, szkoleniem zawodowym, wycieczka-
mi integracyjnymi.

Wychowankowie rodzin zastępczych natomiast 
otrzymali: pomoc na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej, szkolenie z zakresu nowoczesnych form 
komunikacji społecznej poprzez obsługę kompute-
ra z elementami internetu, poradnictwo zawodowe 
w formie grupowej i indywidualnej, poradnictwo 
psychologiczne w formie grupowej i indywidualnej.

Łączna kwota przeznaczona na projekt wy-
niosła 1.143.786,18 zł.

aktywni mogą więcej
powiatowe centrum pomocy rodzinie w su-
chej Beskidzkiej w latach 2008-2012 objęło 
projektem 157 osób, w tym 114 osób niepeł-
nosprawnych w wieku aktywności zawodo-
wej oraz 43 wychowanków rodzin zastęp-
czych i placówek.  

powiatowy zespół do spraw 
orzekania o niepełnosprawności
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
parter, pokoje: 14-15, godz. pracy: 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek)
tel./fax: 33 874 40 31

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej dzia-
ła przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od 
2000 roku. 

Główne zadania Powiatowego Zespołu ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej 
to: prowadzenie wszelkich spraw, związanych z wy-
dawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stop-
niu niepełnosprawności oraz wydawanie legityma-
cji osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków osób niepełnospraw-

nych w sprawie wydania orzeczenia  o niepełno-
sprawności, stopniu niepełnosprawności i kom-
pletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w 
celu wydania orzeczenia,

b) zapewnienie obsługi merytorycznej i admini-
stracyjnej zespołu,

c) przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja for-
malna, przygotowywanie dokumentacji na po-
siedzenie zespołu, 

d) rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na 
posiedzeniach składów orzekających i wydawanie 
orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o 
znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepeł-
nosprawności, a także orzeczeń o stopniu niepeł-
nosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień,

e) wystawianie legitymacji osób niepełnospraw-
nych na podstawie składanych wniosków wraz z 
orzeczeniami o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności,

f ) prowadzenie wszelkich prac administracyjnych, 
związanych z bieżącym rozpatrywaniem napły-
wających wniosków, a także przyjmowaniem, 
rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II in-
stancji (Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Krakowie), napływa-
jących odwołań od orzeczeń o niepełnospraw-
ności i stopniu niepełnosprawności,

g) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej reali-
zacji zadań Zespołu i przekazywanie ich do Wo-
jewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Krakowie,

h) zapewnienie warunków organizacyjnych i tech-
nicznych, umożliwiających osobie zainteresowa-
nej: poszanowanie jej dóbr osobistych w trakcie 
prowadzenia badań lekarskich i rozmów przez 
członków składów orzekających, zapewnienie 
przestrzegania tajemnicy lekarskiej, zachowanie 
poufności i ochrony danych osobowych,

i) współpraca z przedstawicielami administracji 
rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, przedstawicielami admi-
nistracji samorządowej i miejskimi jednostka-
mi organizacyjnymi, a także innymi organami 
orzecznictwa rentowego (Zakładem Ubezpie-
czeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego),

j) współpraca z komórkami organizacyjnymi w za-
kresie dotyczącym problematyki osób niepełno-
sprawnych, 

k) tworzenie bazy danych, dotyczącej osób niepeł-
nosprawnych, wobec których wydane zostały 
orzeczenia przez Zespół.
Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej 

lub przedstawiciela ustawowego tej osoby. Wniosek 
można również złożyć za pośrednictwem ośrodka 
pomocy społecznej – wówczas osoba zaintereso-
wana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić 
pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
(lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się 
dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:  
odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnic-
twa w warsztacie terapii zajęciowej, zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzy-
stencji, uzyskania karty parkingowej, świadczeń 
z pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego, uzy-
skania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjne-
go, ulg i uprawnień.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności wydaje orzeczenia o:

 znacznym stopniu niepełnosprawności (zalicza 
się do niego osobę z naruszoną sprawnością orga-

nizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy 
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga-
jącą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub dłu-
gotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji),

 umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności (zalicza się do niego osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy 
albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pra-
cy chronionej lub wymagającą czasowej albo 
częściowej pomocy innych osób w celu pełnie-
nia ról społecznych),

 lekkim stopniu niepełnosprawności (zalicza się 
do niego osobę o naruszonej sprawności orga-
nizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie 
zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 
zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwa-
lifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psy-
chiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnie-
niu ról społecznych, dające się kompensować przy 
pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze lub środki techniczne).
Zespół wydaje również orzeczenia o niepełno-

sprawności dla dzieci oraz orzeczenia o wskaza-
niach do ulg i uprawnień (w przypadku osób po-
siadających już prawomocne orzeczenie o inwalidz-
twie lub niezdolności do pracy). 

Aktualnie współpracuje z zespołem 10  lekarzy 
o specjalnościach: lekarz pediatra i specjalista neu-
rolog dziecięcy, lekarz specjalista otolaryngolog, le-
karz specjalista neurolog, lekarz specjalista chorób 
oczu, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, leka-
rze psychiatrzy, lekarz specjalista medycyny rodzin-
nej, lekarz specjalista ortopedii.

Pozostali członkowie Zespołu to: 3 doradców 
zawodowych, 4 psychologów, 3 pracowników so-
cjalnych, 3 pedagogów. 

W latach 2010-2013 znacząco wzrosła ilość składa-
nych wniosków do Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidz-
kiej w celu ustalenia niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności. Rokrocznie Zespół wydaje coraz 
więcej orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu nie-
pełnosprawności. Taka sytuacja wiąże się z potrzebą 
organizacji coraz sprawniejszej obsługi interesantów. 
W trosce o jakość oraz terminowość wydawanych 
orzeczeń, Powiatowy Zespół nawiązał współpracę 
z kolejnymi lekarzami specjalistami i pozostałymi 
członkami składów orzekających. Pracownicy Zespo-
łu poprzez doskonalenie zawodowe, szkolenia we-
wnętrzne, ciągle podnoszą swoje kwalifikacje.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ra-
mach Środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych realizuje następują-
ce zadania dla osób niepełnosprawnych: 

•	 likwidacja barier architektonicznych – do-
finansowanie kosztów przystosowania miesz-
kania do potrzeb osób niepełnosprawnych 
mających trudności w poruszaniu się (symbo-
le przyczyny niepełnosprawności – stopień 
umiarkowany – kod R, stopień znaczny – kody 
R, N, O), np. likwidacja progów, poszerzenie 
drzwi, przystosowanie łazienki;

•	 likwidacja barier technicznych – dofinanso-
wanie zakupu sprzętu ułatwiającego osobie 
niepełnosprawnej codzienne funkcjonowanie 
np. łóżko ortopedyczne, krzesło toaletowe;

•	 likwidacja barier w komunikowaniu się – 
dofinansowanie zakupu urządzeń, które umoż-
liwią osobom niepełnosprawnym mającym 
trudności w komunikowaniu się (dysfunkcja na-
rządu słuchu, wzroku, mowy i ruchu) swobod-
ne porozumiewanie się i/lub przekazywanie in-
formacji np. urządzenia lektorskie, brajlowskie;

•	 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmio-
ty ortopedyczne i środki pomocnicze (za-

kupione przy współudziale Narodowego Fun-
duszu Zdrowia) np. wózki inwalidzkie, protezy 
kończyn, aparaty słuchowe; 

•	 dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilita-
cyjnego stosownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrze-
ba rehabilitacji w warunkach domowych, np. 
rowerek rehabilitacyjny stacjonarny, materac 
rehabilitacyjny;

•	 dofinansowanie organizacji sportu, kultury, 
turystyki i rekreacji osób niepełnospraw-
nych – w ramach tego zadania dofinansowane 
są spotkania, imprezy i wyjazdy integracyjne 
dla osób niepełnosprawnych z terenu naszego 
powiatu,

•	 wyjazd na turnus rehabilitacyjny – turnus 
trwa 14 dni. Osoby z lekkim i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności mogą korzystać 
z dofinansowania, co drugi rok, dzieci i osoby 
ze znacznym stopniem mogą korzystać, co rok 
(w zależności od posiadanych środków PFRON).

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek 
osoby niepełnosprawnej złożony w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej po 
spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów.

pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków pFron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej od 2012 
roku realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”. 

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych (spełniających wyma-
gane programem kryteria). W 2013 roku program obejmuje następujące formy 
wsparcia:
•	 likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-

nia do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B),
•	 likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie infor-

macyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabyte-
go w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania),

•	 likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie wózka o napędzie 
elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, po-
moc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny),

•	 pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby zależnej,

•	 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

„aktywny samorząd”
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Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej 
jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom, znajdują-
cym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Z usług Ośrodka mogą korzy-
stać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicz-
nym, a w szczególności:
 rodziny i osoby dotknięte przemocą i jej skutkami,
 rodziny dysfunkcyjne,
 rodziny w kryzysie,
 osoby uzależnione oraz ich rodziny,
 osoby po próbach samobójczych oraz ich rodziny,
 ofiary gwałtów, wypadków, katastrof, napadów,
 osoby przeżywające trudności w relacjach z dziećmi,
 osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych 

zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
 osoby chorujące na nowotwór oraz ich rodziny.

PROPONOWANE FORMY PRACY W OŚRODKU 
 Doradztwo i poradnictwo - konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne.
 Grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych – udzielenie wsparcia i po-

mocy w podejmowaniu przez osobę objętą pomocą działań własnych.
 Różne formy pomocy dostępne w ośrodku, świadczone w formie am-

bulatoryjnej („dochodzącej”) – jak np. zajęcia psychoedukacyjne dla ro-
dziców, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, terapia rodzin, 
konsultacje psychologiczne, mediacje.

 Terapia indywidualna i grupowa – terapia psychologiczna i wsparcie 
udzielane bezpośrednio w Ośrodku. 

 Pomoc prawna.
 Interwencja w środowisku własnym osoby lub rodziny.

FORMY POMOCY I WSPARCIA W OŚRODKU 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej
GRUPA WSPARCIA   DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ POMAGA W:

 przywróceniu poczucia bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą,
 oswobodzeniu poczucia winy,
 przywróceniu wiary w siebie,
 odreagowaniu emocji,
 wzmocnieniu więzi społecznych,
 nawiązaniu kontaktów z osobami o podobnych problemach życiowych,
 radzeniem sobie z lękiem przed agresorem,
 poszerzeniu wiedzy o procedurach prawnych.

Program korekcyjno-edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
Program obejmuje działania psychologiczne, edukacyjne i socjalizacyj-

ne, ukierunkowane na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących 
przemoc, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przez nich przemo-
cy oraz zwiększą ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do 
konstruktywnego współżycia w rodzinie. Najwyższym priorytetem progra-
mu jest zasada ochrony bezpieczeństwa, autonomii i dobra osób krzywdzo-
nych przez osobę stosującą przemoc.

Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie:
•	 powstrzymanie	osoby	stosującej	przemoc	w	rodzinie	przed	dalszym	stoso-

waniem przemocy,
•	 rozwijanie	umiejętności	samokontroli	i	współżycia	w	rodzinie,
•	 kształtowanie	 umiejętności	 w	 zakresie	 wychowania	 dzieci	 bez	 używania	

przemocy w rodzinie,
•	 zdobycie	 i	 podniesienie	 wiedzy	 na	 temat	 mechanizmów	 powstawania	

przemocy w rodzinie,
•	 zmiana	sposobu	myślenia	i	systemu	przekonań.			

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej, której członków 

łączą wspólne doświadczenia życiowe, a co za tym idzie, także wspólne 
problemy. Uczestnicy grupy wsparcia świadczą sobie nawzajem różnego 
rodzaju pomoc – może mieć ona formę dostarczania pożytecznych infor-
macji, relacjonowania własnych przeżyć i doświadczeń, związanych z danym 
problemem, słuchania i komentowania z własnego punktu widzenia spraw, 
omawianych przez innych, nawiązania kontaktów społecznych z osobami 
o podobnych doświadczeniach. Profesjonaliści, prowadzący grupę (psycho-
log, pedagog), pomagają w zrozumieniu źródła problemów, w odreagowa-
niu pojawiających się w trakcie spotkań emocji, w razie potrzeby udzielają 
wsparcia informacyjnego w postaci porad lub psychoedukacyjnych ko-
mentarzy do rozmów między członkami grupy. Bardzo często rodzice na-
potykają np. na problemy związane z wychowywaniem dzieci, które zostały 
przyjęte pod ich opiekę. Zazwyczaj dzieci te są zaniedbane wychowawczo, 
emocjonalnie, narażone na poczucie opuszczenia i samotności, często z pro-
blemami w nauce i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Rodzice za-
stępczy nie znają dobrze swoich podopiecznych, co sprawia, że trudno im 
samodzielnie i skutecznie pomagać. Osobną grupę problemów stanowią 
emocjonalne trudności rodziców zastępczych, wynikające  z poczucia osa-
motnienia w roli rodzicielskiej, problemy wynikające z kontaktu z rodzicami 
biologicznymi, problemy związane z prawnymi aspektami pełnienia funkcji 
zastępczego rodzica. 

Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych
Celem tej grupy terapeutycznej jest rozpoznanie przez pacjentów sytu-

acji, w jakiej się znajdują, określenie rozmiarów destrukcji istniejącej w związ-
ku z osobą uzależnioną.

Praca w grupie polega na nauce rozpoznawania własnych schematów 
zachowań, które wzmacniają tę destrukcję i uwikłanie w niszczącą relację. 

ośrodek interwencji kryzysowej w suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 21 01, fax 33 802 00 68  
www.oik-powiatsuski.pl

na kolejnych stronach „Bp” przedstawiamy wizytówki 
instytucji, działających w zakresie pomocy społecznej 
w strukturach powiatu i ściśle z nim współpracujące.
w strukturach powiatu działają następujące jednostki or-
ganizacyjne zajmujące się świadczeniem pomocy przewi-
dzianej ustawą o pomocy społecznej:

 ośrodek interwencji kryzysowej w suchej Beskidzkiej,
 dom pomocy społecznej w makowie podhalańskim,
 dom pomocy społecznej w łętowni. 

ponadto na zlecenie powiatu działają również:
 dom pomocy społecznej w jordanowie prowadzony 

przez zgromadzenie sióstr prezentek, 
 środowiskowy dom samopomocy w jordanowie prowa-

dzony przez stowarzyszenie trzeźwości „dom” w jorda-
nowie.

w ramach środków państwowego Funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych powiat dofinansuje działalność 
warsztatów terapii zajęciowej w kukowie i zembrzycach.

Celem konferencji było zaprezentowanie 
sukcesów systemu przewciwdziałania przemocy 
w Polsce, wynikających  z realizacji Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie oraz wyzwań związanych z nowymi uwa-
runkowaniami prawnymi w tym zakresie. Podczas 
konferencji zostały również wręczone nagrody 
i wyróżnienia dla zwycięzców IV Małopolskiego 
Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działa-
nia interdyscyplinarne, prowadzone na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie. W kategorii 
na najlepsze działanie powiatowe „Przeciw prze-
mocy” pierwszą nagrodę przyznano Ośrodkowi 
Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej. 

Kapituła Konkursu, przyznając nagrodę, doceniła 
realizację kompleksowych działań profilaktycz-
nych, mających na celu przeciwdziałanie przemo-
cy w rodzinie, profesjonalizację wsparcia, zapew-
nianego osobom doświadczającym przemocy 
i oddziaływań wobec osób ją stosujących, a także 
różnorodność inicjatyw, odnoszących się do bu-
dowania ponadresortowej współpracy w zakresie 
przeciwdziałania przemocy. Na uznanie zasługu-
je  również forma prezentacji podejmowanych 
działań, przełamująca stereotypowe podejście do 
zjawiska przemocy domowej. Nagrodę odebrała 
dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej Joanna 
Dyrcz z rąk Pani Jolanty Kwaśniewskiej oraz przed-

stawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Komendy 
Wojewódzkiej Policji.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wła-
dzom Powiatu Suskiego, Radzie Powiatu, wszystkim 
Wójtom i Burmistrzom oraz Komendzie Powiato-
wej Policji w Suchej Beskidzkiej za zaangażowanie 
i wsparcie naszej działalności.

Cieszymy się, że władze widzą konieczność za-
bezpieczenia potrzeb w tym zakresie swoim miesz-
kańcom, a problemy takie, jak: zjawisko przemocy 
domowej, uzależnień oraz innych kryzysów, dotyka-
jących współczesne rodziny, nie są dla nich obojęt-
ne i widzą potrzeby podejmowania działań w tym 
zakresie. Dzięki takiemu zaangażowaniu możemy 
podejmować szereg inicjatyw i  działać interdyscy-
plinarnie wobec osób i rodzin potrzebujących naszej 
pomocy i wsparcia, co jest niezwykle pomocne, bo-
wiem w chwili obecnej pracujemy głównie z rodzi-
nami wieloproblemowymi, w których tylko wspólne 
działania przedstawicieli instytucji pomocowych 
mogą doprowadzić do poprawy funkcjonowania 
danej osoby czy rodziny, nie naznaczając ich i nie 
doprowadzając do stygmatyzacji. Dlatego też chcie-
libyśmy jeszcze raz wyrazić swoją wdzięczność za 
pomoc i wsparcie naszych działań – mówi Joanna 
Dyrcz.

powiat suski najlepszy w województwie małopolskim
20 czerwca 2013 roku komenda wojewódzka policji w krakowie wspólnie z regionalnym 
ośrodkiem polityki społecznej w krakowie oraz krakowską akademią im. andrzeja Fry-
cza modrzewskiego zorganizowały konferencję: „system przeciwdziałania przemocy 
w polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość”.

Ważnym elementem terapii jest również praca nad przyznaniem sobie pra-
wa do wprowadzenia korzystnych dla siebie zmian i weryfikacja przekonań. 
Występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu rodziny z osobą uzależnioną 
pokazuje konieczność stworzenia systemu pomocy wszystkim jej członkom. 
Taka pomoc powinna stać się jedną z form redukcji szkód, powstających 
w związku z uzależnieniem, szkód dotykających cały krąg osób pozostają-
cych w rodzinnych związkach z osobą uzależnioną. Dla wszystkich członków 
rodziny ważne jest znalezienie wyjścia z błędnego koła odpowiedzialności, 
poczucia krzywdy czy poczucia winy.

Zajęcia socjoterapeutyczne
Socjoterapię zalicza się do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, 

ukierunkowanych na zmniejszanie lub eliminowanie poziomu zaburzeń 
zachowania u dzieci i młodzieży. Socjoterapia jest formą pomocy między 
psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną do dzieci i mło-
dzieży, borykających się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowa-
niu, nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmia-
łością. Forma ta przyjmuje postać spotkań grupowych, które służą realizacji 
celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych. Zadaniem socjo-
terapii jest więc wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu 
rzeczywistości poprzez realizację w/w celów.

KAMPANIE SPOŁECZNE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej przyłączył się do 

Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”. Kam-
pania poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. 
Akcja pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” skierowana jest do ro-
dziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowa-
nia kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. 
Organizatorem kampanii społecznej są: Fundacja Dzieci Niczyje, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, Państwowa Agencja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją 
Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem 
stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

TELEFON ZAUFANIA: 0 800 120 121 (czyny całodobowo, 7 dni w tygodniu)
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dom pomocy społecznej w makowie podhalaŃskim
ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański
tel. 33 877 14 94, fax 33 877 34 74
e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl
www.dpsmakowpodhalanski.pl

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podha-
lańskim jest placówką pobytu stałego,  przezna-
czoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
Zapewnia całodobową opiekę i zaspokaja wszyst-
kie niezbędne potrzeby swoich mieszkańców. 
Położony jest w Beskidzie Makowskim nad rzeką 
Skawą, u stóp Makowskiej Góry, w niezwykle ma-
lowniczym miejscu, otoczony lasem, oddalony 
około 2 km od centrum miasta.  Budynki oraz całe 
ich otoczenie są dostosowane do potrzeb miesz-
kańców. Położenie z dala od miejskiego zgiełku 
idealnie predysponuje tę placówkę do realizacji 
swoich działań. 

DPS w Makowie Podhalańskim działa od 
1996 r., spełniając wszystkie wymagane przepisa-
mi prawnymi standardy. Zapewnia 75 miejsc dla 
swoich pensjonariuszy. Do dyspozycji mieszkań-
ców są trzy piękne, niedawno wyremontowane 
budynki mieszkalne, połączone przewiązkami. 
Sprawną komunikację dla osób niepełnospraw-
nych ułatwiają nowoczesne windy oraz platforma, 
dostosowana do potrzeb takich osób. Budynki 
wyposażone są we wszelkie nowoczesne systemy 
i zabezpieczenia, jak np. system sygnalizacji poża-
ru, który umożliwia szybkie i dokładne zlokalizo-
wanie jego ognisk, drzwi i okna przeciwpożarowe. 
W budynkach znajdują się komfortowe, 2- i 3-oso-
bowe pokoje, wszystkie wyposażone we własne 
łazienki. Pomieszczenia mieszkalne posiadają 
pełne wyposażenie w niezbędne urządzenia, uła-
twiające poruszanie się osobom z problemami ru-
chowymi. Wszelkiego rodzaju uchwyty i poręcze, 
znajdujące się w łazienkach, umożliwiają bezpro-
blemowe i bezpieczne korzystanie z nich przez 
mieszkańców DPS. Zapewniają bezpieczeństwo 
i intymność wszystkim mieszkańcom. W ciągach 
komunikacyjnych na każdym poziomie mieszczą 
się także dodatkowe łazienki. Podstawowe wy-
posażenie pokoju  w razie potrzeby uzupełniane 
jest w specjalistyczne meble, dostosowane do 
potrzeb konkretnego mieszkańca. Każdy pokój 

posiada indywidualny wystrój, zgodny z życze-
niem podopiecznego. We wszystkich pokojach 
zainstalowany jest także bezprzewodowy system 
przywoławczy, co daje każdemu mieszkańcowi 
poczucie  bezpieczeństwa.  

Na terenie DPS w Makowie Podhalańskim 
znajdują się: dyżurki, gabinet pomocy medycz-
nej, gabinet rehabilitacyjny, wyposażony w od-
powiedni sprzęt, sala do terapii zajęciowej oraz 
kaplica. Dom posiada również własną kuchnię. 
Posiłki spożywane są przez mieszkańców w ja-
dalni lub – jeśli stan zdrowia na to nie pozwala 
– w pokojach. Ponadto w DPS znajdują się po-
koje pobytu dziennego, z dostępem do telewi-
zji cyfrowej, wraz z aneksem kuchennym, gdzie 
samodzielnie można sobie przyrządzać posiłki. 
Mieszkańcy mogą również korzystać z dobrze 
wyposażonej biblioteki, która cieszy się sporym 
zainteresowaniem. Dostępny jest też sprzęt 
komputerowy z połączeniem z internetem. Na 
terenie DPS znajdują się także pomieszczenia do 
prania i suszenia. Od kilku miesięcy budynek jest 
wyposażony w nowoczesny system kolektorów 
słonecznych, zainstalowany w ramach progra-
mu, realizowanego przez Starostwo Powiato-
we w Suchej Beskidzkiej. System ten zapewnia 
częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepłą 

wodę dla mieszkańców oraz do celów gospodar-
czych. Między budynkami usytuowano deptak 
spacerowy, ławeczki i grill, z  którego podopiecz-
ni chętnie korzystają. Cały obiekt jest ogrodzony 
bezpiecznym dla mieszkańców systemem ogro-
dzeniowym, wyposażonym w wideodomofony.

Mieszkańcy DPS mają zapewnioną profesjo-
nalną opiekę medyczną lekarza internisty, psy-
chiatry, psychologa, a także opiekę pielęgnacyj-
no-opiekuńczą i terapeutyczno-rehabilitacyjną. 
Jednym z najważniejszych elementów leczenia 
psychiatrycznego w warunkach DPS jest wspo-
mniana terapia zajęciowa. Ma ona na celu włą-
czenie mieszkańca w normalny nurt życia Domu 
i społeczeństwa, stwarzając szansę wyrażenia sie-
bie w indywidualnej formie twórczości, określonej 
wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami, 
która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom 
i możliwościom mieszkańca. Zajęcia prowadzone 
i inspirowane są przez zespół terapeutów. Do-
bierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie 
usprawniało uszkodzoną czynność organizmu 
lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny. 
W tej materii stosuje się świadomy dobór różnych 
zajęć typu manualnego, intelektualnego i roz-
rywkowego. Są systematycznie stosowane spo-
soby postępowania prowadzące do założonego 
wyniku. W Domu Pomocy Społecznej w Mako-
wie Podhalańskim terapia zajęciowa czynna jest 
codziennie. Mieszkańcy posiadają odpowiednio 
wyposażone, przestronne pomieszczenie. Pen-
sjonariusze mają możliwość uczestnictwa we 
wszystkich formach terapii zajęciowej, prowadzo-
nej na terenie DPS, takich jak: arteterapia - szeroko 
pojęta sztuka oraz ergoterapia. W ciągu tygodnia 
podopieczni biorą udział w stałych zajęciach tera-
peutycznych, wyznaczonych w danym dniu o sta-
łych porach. Są to muzykoterapia, biblioterapia, 
zajęcia kulinarne, klub filmowy, spotkania grup te-
rapeutycznych, prowadzonych przez psychologa. 
Od kilkunastu lat na terenie DPS aktywnie działa 
zespół artystyczny „Krokus”, który bierze udział 
w licznych przeglądach artystycznych. Ponadto 
wykonywane są prace różnymi technikami, takie 
jak: gobeliny, hafty, malarstwo olejne, wyroby 
z drewna, wyroby ze sznurka, gliny, kartki okolicz-
nościowe, stroiki i szereg innych.

W ramach zajęć organizowane są często wyj-
ścia na różne imprezy poza DPS, np. do kin, teatru, 
muzeów, jak również liczne wycieczki, ogniska, 
bale. Dom organizuje również cykliczne imprezy, 
które odbywają się corocznie. Zapraszani na nie są 
zarówno goście z innych placówek pomocy spo-
łecznej, jak i lokalna społeczność, z którą terapeuci 
starają się integrować mieszkańców i aktywnie 
uczestniczyć w jej życiu.

Obserwując wzrost długości życia ludzkiego, 
można wnioskować, iż osoby starsze stają się 
istotną częścią naszej codziennej rzeczywistości. 
Ważne, abyśmy wszyscy potrafili stworzyć im wa-
runki do życia i do leczenia godne Człowieka. Tak 
stara się działać DPS w Makowie Podhalańskim.

dom pomocy społecznej w łĘtowni
34-242 Łętownia 353
tel./fax 18 277 30 10
e-mail: dpsroman@pro.onet.pl
www.dpsroman.republika.pl

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni jest do-
mem pobytu stałego, zapewnia całodobową opie-
kę i zaspokaja niezbędne potrzeby swoich miesz-
kańców. Jest domem przeznaczonym dla osób 
w podeszłym wieku, malowniczo położonym we 
wsi Łętownia, oddalonej o około 7 km od miasta 
Jordanowa. Położenie z dala od miejskiego zgiełku, 
posiadanie własnego parku, bliskie sąsiedztwo lasu 
oraz brak barier architektonicznych idealnie pre-
dysponują tę placówkę dla pełnienia swojej funkcji. 
DPS w Łętowni działa od 1993 r. i obecnie spełnia 
wszystkie wymagane prawem standardy. 

Budynek posiada nowoczesny system sygna-
lizacji przeciwpożarowej, który umożliwia szybkie 
i dokładne zlokalizowanie ewentualnych ognisk 
pożaru. Klatki schodowe są wyposażone w auto-
matyczny system oddymiania, zapobiegający za-
dymieniu dróg ewakuacyjnych budynku. Do dys-
pozycji mieszkańców są oddane 1-, 2- i 3-osobowe 
pokoje z dostępem do toalet i łazienek. Pokoje są 
wyposażone w szafy ubraniowe, szafki wiszące 
i przyłóżkowe, stoliki, krzesła oraz tapczany, a w ra-
zie konieczności także specjalistyczne łóżka szpi-
talne. Każdy pokój ma swój indywidualny wystrój, 
zgodny z życzeniami mieszkańców. We wszystkich 
pokojach zainstalowany jest bezprzewodowy sys-
tem przywoławczy, dzięki któremu każdy miesz-
kaniec w razie potrzeby może ze swojego pokoju 
w łatwy sposób powiadomić personel. Wszystkie 
łazienki i ubikacje dostosowane są do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, m.in. posiadają szerokie drzwi, 
brodziki prysznicowe bez progów,  specjalne porę-
cze, regulowane lustra itp. Dodatkowo dla miesz-
kańców poruszających się na wózkach inwalidz-
kich DPS dysponuje łazienką rehabilitacyjną z wan-
ną z dostępem z trzech stron oraz specjalistycznym 
podnośnikiem do podnoszenia tych osób.

Placówka w Łętowni zapewnia całodobową 
opiekę pielęgniarską. Każdy mieszkaniec objęty jest 
opieką lekarską. W razie potrzeby dyżurka pielę-
gniarska pełni rolę gabinetu lekarskiego. W dyżurce 
pielęgniarskiej znajduje się tablica sygnalizacyjna 
bezprzewodowego systemu przywoławczego oraz 
tablica systemu sygnalizacji pożaru. Na konsultacje 

lekarskie do przychodni specjalistycznych miesz-
kańcy dowożeni są dwoma samochodami, przy-
stosowanymi do przewozu osób niepełnospraw-
nych na wózkach inwalidzkich.

DPS zapewnia mieszkańcom 4 posiłki dziennie. 
Dodatkowo przez całą dobę dostępne są podsta-
wowe produkty spożywcze. W razie konieczności, 
po zaleceniu przez lekarza, mieszkańcy otrzymują 
posiłki dietetyczne. Do dyspozycji mieszkańców 
jest także pomieszczenie kuchni, wyposażonej 
w meble kuchenne, stolik, lodówkę, czajnik i ku-
chenkę elektryczną. Mieszkańcy mogą tam odgrze-
wać sobie posiłki lub przyrządzać dodatkowe.

W DPS w Łętowni znajduje się także kaplica pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kaplicę poświęcił 
4 czerwca 1994 r. ks. Kardynał Franciszek Machar-
ski. Dom zatrudnia kapelana, który odprawia msze 
święte w każdą niedzielę i święta. Kaplica jest cały 
czas otwarta do dyspozycji mieszkańców, mogą 
oni w dowolnej chwili spędzać w niej czas.

DPS posiada ponadto obszerną świetlicę, 
wyposażoną w duży telewizor z dostępem do 
kanałów telewizji satelitarnej, a wygodne fotele 
zachęcają mieszkańców do oglądania ulubionych 
programów telewizyjnych i filmów. Ogród zimo-
wy to duży, zadaszony i przeszklony taras. Znajdu-
ją się w nim fotele, stoliki oraz biblioteczka. Służy 
on mieszkańcom do spędzania wolnego czasu 
w deszczowe dni.

Jedną z form aktywizacji mieszkańców Domu 
jest terapia zajęciowa. Daje ona szansę wyrażenia 
siebie w indywidualnej formie określonej jego 
wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami. 
Pozwala na wybór takiej formy twórczości, która 
odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możli-
wościom mieszkańca. 

Formy terapii zajęciowej prowadzonej w DPS 
w Łętowni:
•	 rękodzieło artystyczne: haft, bibułkarstwo, szy-

dełkowanie, robótki na drutach,
•	 zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie, wyci-

nanie, wyklejanie,
•	 biblioterapia: punkt biblioteczny oraz dostęp 

do bieżącej prasy,

•	 przygotowanie i udział w spektaklach teatral-
nych,

•	 zajęcia krawieckie: szycie ręczne.
Równocześnie z tymi metodami prowadzona 

jest ergoterapia – terapia pracą:
•	 praca w ogrodzie: pielęgnacja rabat kwiato-

wych, uprawa ogródka warzywnego, czynności 
porządkowe w ogrodzie,

•	 zajęcia kulinarne: pieczenie ciast, przetwory, 
gotowanie.

W obszernej i dobrze wyposażonej sali fizjote-
rapii wykonywane są zabiegi z zakresu fizjoterapii, 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi oraz z progra-
mem aktywizacji ruchowej mieszkańców. Miesz-
kańcy mogą skorzystać z następujących zabie-
gów rehabilitacyjnych:
•	 laseroterapii,
•	 ultradźwięków,
•	 elektroterapii: TENS, elektrostymulacja, galwa-

nizacja, prądy interferencyjne,
•	 fonoforezy,
•	 ćwiczeń UGUL,
•	 inhalacji,
•	 naświetleń lampą Solux,
•	 masażu klasycznego,
•	 kinezyterapii: gimnastyki przyłóżkowej, ćwi-

czeń czynnych z oporem, ćwiczeń czynnych 
w odciążeniu z oporem i w odciążeniu.
Fizjoterapeuta wykonuje zabiegi zarówno 

w sali fizjoterapii, jak i w pokojach mieszkańców, 
prowadzi także gimnastykę ogólnousprawniającą 
oraz zajęcia na świeżym powietrzu w parku znaj-
dującym się na terenie domu.

DPS w Łętowni posiada nowoczesną kotłow-
nię, wyposażoną w piece gazowe oraz automa-
tykę pogodową. Dodatkowo do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej wykorzystywany jest 
system kolektorów słonecznych, zainstalowany 
w ramach programu solarnego, realizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. 
W skład systemu wchodzi 37 kolektorów płaskich 
o łącznej powierzchni 67 m² i mocy 55,5 kW oraz 
4 zbiorniki po 1000 l każdy.
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środowiskowy dom samopomocy w jordanowie
ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów
tel. 18 267 47 74
e-mail: st-dom@o2.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jorda-
nowie funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Trzeźwo-
ści „Dom”. Oficjalne otwarcie nastąpiło 14 stycznia 
2003 roku. Od tej pory placówka zajmuje się  tera-
pią osób niepełnosprawnych intelektualnie i cho-
rych psychicznie. W ośrodku jest miejsce dla 30 
osób, które przebywając pod opieką wykwalifiko-
wanej kadry realizują odpowiedni, indywidualny 
dla każdego, program terapeutyczny. Prowadzo-
ne zajęcia mają na celu pomoc w przystosowaniu 
do radzenia sobie w życiu codziennym i aktywiza-
cję w życiu społecznym. 

Do dyspozycji podopiecznych są cztery świet-
nie wyposażone pracownie, na których od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7 do 15 prze-
prowadzane są różnorodne zajęcia, uczestnicy 
zajęć mogą także korzystać z kawiarenki i „pokoju 
wyciszeń”. 

Pracownia komputerowa dysponuje 7 kompu-
terami, na których mieszkańcy Domu uczą się ob-
sługi programów, korzystają z gier edukacyjnych 
oraz doskonalą wiadomości za pomocą internetu. 
Z kolei w pracowni kulinarnej uczą się gotowania 
i pieczenia, korzystania i obsługi urządzeń AGD, 
przystrajania stołu na różne okazje. Ponadto ŚDS 

codziennie oferuje uczestnikom swoich zajęć je-
den ciepły posiłek.

Pracownia rzeźby i ceramiki pozwala pod-
opiecznym ŚDS poznać różnorodne techniki rzeź-
biarskie oraz nauczyć się wypalania w drewnie 

i lepienia z gliny; placówka dysponuje również 
formami do odlewów ceramicznych i gipsowych 
oraz piecem do ich wypalania.

W pracowni plastycznej uczestnicy zajęć uczą 
się szyć i haftować, poznają różne techniki pla-
styczne, takie jak: malarstwo na szkle, decoupage, 
mozaika, tkactwo oraz rysunek. 

W ŚDS znajduje się ponadto „pokój wyciszeń”, 
w którym podopieczni Domu mogą odpocząć, 
zrelaksować się, posłuchać muzyki oraz skorzystać 
z kącika higieniczno-kosmetycznego. 

Oprócz codziennej terapii w pracowniach 
ŚDS w Jordanowie organizuje różnego rodzaju 
wycieczki, spotkania tematyczne, przedstawienia 
i imprezy integracyjne, z których najbardziej znaną 
jest odbywający się cyklicznie Piknik Integracyjny 
Osób Niepełnosprawnych z całej Małopolski.

Informacje  dotyczące funkcjonowania Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy oraz zasady 
przyjmowania nowych uczestników można uzy-
skać pod numerem telefonu 18 26 74 774 lub 
osobiście w siedzibie Domu przy ul. Banacha 1 
w Jordanowie (budynek internatu LO – I piętro). 
Oferta Domu skierowana jest do wszystkich nie-
pełnosprawnych mieszkańców powiatu suskiego.

warsztaty terapii zajĘciowej
w kukowie i zemBrzycach
Warsztat Terapii Zajęciowej – jednostka organizacyjna Gminy Stryszawa
34-206 Kuków 157, tel. 33 874 80 01
e-mail: wtzkukow@neostrada.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
34-210 Zembrzyce 1, tel. 33 874 67 37
e-mail: wtz.zembrzyce@caritas.pl
www.zembrzyce.caritas.pl
www.facebook.com/WTZ.ZEMBRZYCE

W powiecie suskim funkcjonują dwa Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Są to placówki pobytu dzien-
nego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
lub psychicznie. Głównym celem Warsztatów jest 
rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników, 
a także poprawa ogólnego funkcjonowania, któ-
re to sfery są potrzebne do prowadzenia przez 
osobę niepełnosprawną samodzielnego i aktyw-

nego życia na miarę jej indywidualnych możli-
wości. Obecnie do Warsztatów uczęszcza łącznie 
75 osób. Środki na działalność Warsztatów są 
przekazywane  przez Powiat w ramach środków 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (w 2012 r. środki przekazane na 
bieżącą działalność Warsztatów wynosiły łącznie 
1.035.720,00 zł). 

Placówki działają od poniedziałku do piątku. 
Rehabilitacja uczestników Warsztatów opiera się 
na indywidualnym programie rehabilitacji, w ra-
mach którego uczestnicy biorą udział w zajęciach 
w różnych pracowniach, np.: gospodarstwa do-
mowego, muzycznej, plastycznej z elementami 
origami, krawiecko-dziewiarskiej, ogrodniczej, 
komputerowej, stolarskiej oraz w zajęciach w ga-
binecie fizykoterapii. Uczestnicy mają również 
wsparcie psychologa. Wszyscy uczestnicy także 
biorą udział w wycieczkach plenerowych, wy-
jazdach do kina, na basen itp. Kadra Warsztatów 
współpracuje ściśle ze środowiskiem lokalnym, 
z rodzicami i opiekunami.

dom pomocy społecznej w jordanowie
Rynek 45, 34-240 Jordanów
tel. 18 267 5536
e-mail: dps.jordanow@gmail.com
www.dps-jordanow.pl

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny (popularnie zwanych siostrami 
Prezentkami – od łac. słowa „praesentatio” czyli 
„ofiarowanie”) z siedzibą w Krakowie  prowadzi na 
zlecenie Powiatu Suskiego Dom Pomocy Społecz-
nej w Jordanowie. Dom ten powstał w 1966 roku 
jako placówka Caritas dla dzieci niepełnospraw-
nych. Wcześniej, bo od 1946 roku, siostry prowa-
dziły w tym miejscu Dom Dziecka. W 1994 roku 
placówka Caritas została przekształcona w Dom 
Pomocy Społecznej. 

Bardzo ważnym dniem dla Sióstr Prezentek 
był 9 czerwca 2013 r. Wtedy to w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach 
odbyła się uroczystość beatyfikacji Zofii Czeskiej. 
Uczestniczył w niej m.in. starosta suski Tadeusz 
Gancarz. Błogosławiona Zofia z Maciejowskich 
Czeska (1584-1650) była założycielką Zgromadze-
nia, a działalność w zakresie opieki nad niepełno-
sprawnymi kobietami jest w pełni zgodna z Jej 
misją. To właśnie Ona otwarła w Krakowie dom, 
w którym ubogie dziewczęta, często osierocone 
i pochodzące z ubogich rodzin, mogły nie tylko 
zamieszkać i otrzymać opiekę, ale także uczyć się 
w pierwszej w Polsce formalnie zorganizowanej 
szkole dla dziewcząt.

Od 1999 roku Dom Pomocy Społecznej pro-
wadzi swoją działalność na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Zgromadzeniem a Powiatem 
Suskim.

DPS w Jordanowie jest placówką stałego poby-
tu, obecnie dysponuje 50 miejscami dla dzieci i mło-
dzieży płci żeńskiej, niepełnosprawnej intelektualnie. 
Należy podkreślić, że w DPS przebywają również 
starsze mieszkanki, które ze względu na małą zdol-
ność adaptacji nie mogą zostać przeniesione do 
innej placówki. Dom spełnia wszystkie przewidziane 
przepisami prawa standardy świadczonych usług, 
co zostało potwierdzone bezterminową zgodą Wo-
jewody Małopolskiego na prowadzenie placówki. 
Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomaga-
jące i edukacyjne na poziomie obowiązującego 
standardu, w zakresie i formach wynikających z in-
dywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając 
ich wolność, intymność, godność i poczucie bezpie-
czeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej spraw-
ności. Zapewnia mieszkankom właściwą opiekę 

medyczną. Celem funkcjonowania Domu jest stwo-
rzenie mieszkankom warunków do bezpieczeństwa 
i godnego życia oraz umożliwienia rozwoju osobo-
wości i usamodzielnienia na miarę ich możliwości 
i potrzeb. DPS zapewnia swoim mieszkankom róż-
ne formy aktywizacji poprzez udział w imprezach, 
przedstawieniach teatralnych, wycieczkach, spotka-
niach z młodzieżą z okolicznych szkół oraz z miesz-
kańcami z innych Domów. W placówce urządza się 
imieniny, mikołajki, zabawy integracyjne. 

DPS zatrudnia odpowiednio wyspecjalizo-
waną kadrę, która wywiązuje się sumiennie ze 

swoich obowiązków, jest uczynna i rzetelna w co-
dziennej posłudze wśród dzieci i młodzieży. Nie-
pełnoletnie mieszkanki Domu są objęte obowiąz-
kiem szkolnym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Makowie Podhalańskim. Część 
jest dowożonych do szkoły w Makowie, nato-
miast uczennice niepełnosprawne intelektualnie 
w stopniu znacznym i głębokim są objęte indy-
widualnym tokiem nauczania, a zajęcia odbywają 
się na terenie DPS. Aby poprawić jakość świadczo-
nych usług, Zgromadzenie dokonało rozbudowy 
obiektu, współfinansowanej z funduszy europej-
skich dla Małopolski. W nowej części znajdują się 
pomieszczenia przeznaczone na prace z miesz-
kankami, służące ich rozwojowi. W jednym z ta-
kich pomieszczeń organizowane są wszelkiego 
rodzaju formy teatralne, przedstawienia, akade-
mie. W rozbudowanej części budynku znajduje 
się również sala przeznaczona do prowadzenia in-
dywidualnych zajęć edukacyjnych. Podopieczne, 
które nie zakończyły jeszcze obowiązkowej edu-
kacji, a nie są w stanie uczęszczać do szkoły, mają 
możliwość nauki w specjalnie dostosowanej do 
ich potrzeb i drogi kształcenia sali. Ponadto w DPS 
znajduje się Sala Doświadczania Świata, w której 
często prowadzone są zajęcia. Dzięki odpowied-
nio wyposażonym pomieszczeniom nauczyciele 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego mają większe możliwości i pole manewru 
w kształceniu niepełnosprawnych dzieci.

Bł. Zofia Czeska (1584-1650)
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidz-
kiej prowadzi działalność w zakresie lecznictwa 
szpitalnego, specjalistycznej opieki ambulatoryj-
nej, pomocy doraźnej, świadczeń rehabilitacyj-
nych oraz usług diagnostycznych. Usługi te świad-
czone są w budynkach zlokalizowanych w Suchej 
Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim i Jordanowie.

W zakresie lecznictwa szpitalnego ZOZ w Su-
chej Beskidzkiej dysponuje bazą 443-łóżkową, 
w poszczególnych oddziałach. Rocznie hospitali-
zowanych jest ponad 15 tys. pacjentów.

Oddziały Szpitala w Suchej Beskidzkiej: 
•	 Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
•	 Reumatologiczny, 
•	 Pediatryczny, 
•	 Wewnętrzny z Pododdziałem Nefrologicznym, 
•	 Kardiologiczny, 
•	 Urologiczny, 

•	 Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, 
•	 Ginekologiczno-Położniczy wraz z Blokiem Po-

rodowym, 
•	 Neonatologiczny, 
•	 Urazowo-Ortopedyczny, 
•	 Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Onko-

logicznej, 
•	 Blok Operacyjny, 
•	 Szpitalny Oddział Ratunkowy, 
•	 Dzienny Oddział Rehabilitacyjny, 
•	 Oddział Dzienny Chemioterapii Onkologicz-

nej,
•	 Stacja Dializ. 

Oddziały Szpitala w Makowie Podhalańskim: 
•	 Obserwacyjno-Zakaźny, 
•	 Medycyny Paliatywnej, 
•	 Wewnętrzny, 
•	 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 

W zakresie ambulatoryjnego lecznictwa spe-
cjalistycznego ZOZ w Suchej Beskidzkiej dyspo-
nuje 22 poradniami specjalistycznymi. Rocznie 
udzielanych jest ponad 100 tys. porad.

W zakresie pomocy doraźnej funkcjonują trzy 
Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz działa 
nocna i świąteczna opieka medyczna. Zespół dys-
ponuje nowoczesnym zapleczem kompleksowej 
diagnostyki w zakresie badań laboratoryjnych, 
obrazowych, endoskopowych i innych specjali-
stycznych.

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wyko-
nywane są badania m.in. w zakresie: hematologii, 
analityki ogólnej, immunologii, serologii, marke-
rów nowotworowych. Zakład przeszedł gruntow-
ny remont wraz z wymianą analizatorów w 2005 
i 2010 roku. Średnio rocznie wykonywanych jest 
prawie 500 tys. badań laboratoryjnych.

zespół opieki zdrowotnej w suchej Beskidzkiej
szpital rejonowy im. dr jana Gawlika w suchej Beskidzkiej 
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. centrala 33 872 31 00, fax 33 872 31 01
e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl
www.zozsuchabeskidzka.pl

szpital w makowie podhalańskim 
im. ks. stanisława czartoryskiego
Al. Kasztanowa 17, 34-220 Maków Podhalański
tel. 33 877 10 01, fax 33 877 10 23

zespół wyjazdowy „p” – podstawowy w jordanowie 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Jordanowie
ul. Piłsudskiego 79,  34-240 Jordanów, 
tel. 18 267 55 26

Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada pra-
cownie: radiologiczną, ultrasonograficzną, tomo-
grafii komputerowej oraz mammograficzną. W la-
tach 2010–2012 zmodernizowano ww. pracow-
nie, kupując nowy sprzęt diagnostyczny. Średnio 
rocznie wykonywanych jest ponad 50 tys. badań 
obrazowych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidz-
kiej cały czas dąży do podnoszenia poziomu 
świadczonych usług. To zasługa profesjonalnej 
i wysoko wykwalifikowanej kadry oraz sprawnego 
zarządzania Dyrekcji Zespołu. Dzięki temu speł-
nia suska placówka spełnia standardy krajowe 
i europejskie. Wiele oddziałów szpitala otrzymało 
akredytacje do prowadzenia szkoleń specjaliza-
cyjnych. Personel medyczny pracujący w struk-
turach ZOZ posiada wysokie kwalifikacje zawo-
dowe. W jego skład wchodzi prawie 200 lekarzy, 
ponad 340 pielęgniarek i położnych oraz ponad 
300 osób pozostałego personelu medycznego 
i niemedycznego. 

Od 2003 roku działa Szpitalny Oddział Ratun-
kowy. W latach 2011–2012 w ramach projektu 
„Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców poprzez budowę lądowiska i dopo-
sażenie SOR ZOZ w Suchej Beskidzkiej” zakupiono 
nowoczesny sprzęt medyczny, przeprowadzono 
modernizację, a także wybudowano lądowisko 
dla śmigłowców. 

W 2004 roku oddano po kapitalnym remoncie 
Blok Operacyjny z charakterystycznym dobudo-
wanym przeszklonym korytarzem, widocznym 
z zewnątrz. W latach 2006-2007 wykonano termo-
modernizację obiektów ZOZ: budynków w Su-
chej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim i w Jor-
danowie wraz z wymianą okien. W wyniku ter-
momodernizacji uzyskano zmniejszenie kosztów 
ogrzewania oraz poprawę estetyki budynków.

W latach 2009-2011 zrealizowano Projekt „Mo-
dernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii, Bloku Operacyjnego oraz Centralnej 
Sterylizacji wraz z zakupem aparatury medycz-
nej”. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
został zmodernizowany i wyposażony w sprzęt 
medyczny. Działania te pozwoliły na zwiększenie 
bezpieczeństwa opieki nad pacjentem w stanach 
bezpośredniego zagrożenia życia, wymagających 
intensywnej terapii. Centralną Sterylizatornię cał-
kowicie przebudowano i wyposażono w nowy 
sprzęt. Jej unowocześnienie pozytywnie wpły-
nęło na bezpieczeństwo procesu sterylizacji. 
Kolejnym etapem ww. projektu było zakupienie 
sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego, co 
również poprawiło bezpieczeństwo wykonywa-
nych zabiegów i podniosło efektywność pracy.

Aktualnie wdrażany jest program „Moderniza-
cja Systemu Zarządzania ZOZ w Suchej Beskidz-
kiej z wykorzystaniem technologii informatycznej 
wraz z wdrożeniem e-usług”. W wyniku wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego (część 
administracyjna i medyczna) ulegnie poprawie 
dostępność do pełnego zakresu informacji o prze-
biegu leczenia pacjenta, usprawniony zostanie 
obieg dokumentów medycznych i administracyj-
nych, a także poprawiona komunikacja (e-usługi).

Od grudnia 2012 roku w Szpitalu w Suchej 
Beskidzkiej pracuje system solarny, co pozwoli za-
oszczędzić na kosztach gazu, wykorzystywanego 
do ogrzewania wody. Przedsięwzięcie związane 
z wykonaniem instalacji solarnej zostało zainicjo-
wane i przeprowadzone przez Starostwo Powia-
towe w Suchej Beskidzkiej, które pozyskało środki 
finansowe na realizację zadania.

Nadrzędnym celem działania ZOZ w Suchej 
Beskidzkiej jest zapewnienie wszystkim pacjen-
tom świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym 

poziomie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu 
i profesjonalizmowi zatrudnionych w nim pra-
cowników oraz umiejętności wykorzystywania 
nowoczesnego sprzętu przy zachowaniu odpo-
wiednich procedur i metod zabiegowych. Je-
steśmy szczególnie wrażliwi na bezpieczeństwo 
i komfort pacjenta. Cele te udaje się realizować, 
o czym świadczą pozytywne opinie wyrażane 
w corocznej ankiecie satysfakcji pacjenta.

W celu utrzymania wysokich standardów ja-
kości świadczonych usług prowadzone są ciągłe 
inwestycje. Modernizujemy i poprawiamy este-
tykę budowlaną szpitala, uzupełniamy aparaturę 
i sprzęt medyczny, wykorzystujemy najnowszą 
wiedzę i technikę. Środki na ten cel pozyskujemy 
głównie z funduszy unijnych.

ZOZ w Suchej Beskidzkiej posiada następujące 
certyfikaty: Akredytacyjny Ministra Zdrowia, Sys-
temu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i Sys-
temu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004, 
WHO, „Szpital Przyjazny Dziecku”, „Szpital bez bólu”.

Dział Marketingu ZOZ Sucha Beskidzka

Pierwszą część spotkania wypełniła prezenta-
cja, ukazująca historię szpitala. Można było zoba-
czyć wiele archiwalnych fotografii, przedstawiają-
cych postępy w budowie obiektów szpitalnych, 
pierwsze wyposażenie sal operacyjnych oraz 
personel, który rozpoczął tam pracę. Prezentację 

uświetnił swoimi komentarzami i anegdotami Ja-
cek Bednarz – pierwszy dyrektor szpitala, którego 
budowę rozpoczęto w 1976 r. 25 października 
1982 r. rozpoczęły swoją działalność dwa pierwsze 
oddziały nowej placówki, a od 2 stycznia 1983 r. 
działał już cały szpital.

W trakcie uroczystości wręczono również od-
znaczenia państwowe dla zasłużonych pracowni-
ków ZOZ. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wojewoda małopolski Jerzy Miller od-
znaczył Złotym Krzyżem Zasługi dyrektora Marka 
Habera i jego zastępcę, Janusza Baczewskiego. 
Następnie złote Medale za Długoletnią Służbę 
odebrało z rąk wojewody 14 osób, a srebrny me-
dal 1 osoba.

Trzydziestu pracowników szpitala zostało wy-
różnionych odznakami ministra zdrowia za zasługi 
dla ochrony zdrowia, które wręczył starosta suski 
Tadeusz Gancarz.

T. Gancarz przekazał również w imieniu Za-
rządu i Rady Powiatu specjalne podziękowanie 
dla dyrekcji i całego personelu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz życzenia 
dalszych sukcesów w trudnej i wymagającej wielu 
poświęceń służbie.

30 lat suskiego szpitala
7 czerwca 2013 r. w sali rycerskiej suskiego zamku odbyła się uroczystość związana z trzy-
dziestą rocznicą funkcjonowania szpitala rejonowego im. dr jana Gawlika w suchej Be-
skidzkiej. licznie przybyłych gości powitali: dyrektor zoz marek haber i starosta suski 
tadeusz Gancarz, który sprawował honorowy patronat nad uroczystością.
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W ramach projektu zostały opracowane i wy-
dane następujące materiały promocyjne:

1. Szczegółowa mapa turystyczna powiatu 
suskiego, zawierająca m.in. informacje na temat 
atrakcji turystycznych Podbabiogórza, szlaków 

turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych), 
bazy noclegowej, w tym gospodarstw agrotu-
rystycznych oraz poszczególnych gmin z terenu 
powiatu (mapa opracowana została w języku pol-
skim i angielskim), nakład 6.000 szt.

2. Seria pięciu folderków-ulotek promocyjnych 
o Podbabiogórzu: „Baza noclegowa”, „Turystyka 
i rekreacja”, „Przyroda”, „Tradycje i folklor”, „Zabytki”, 
zawierające skondensowane informacje na temat 
poszczególnych zagadnień i opatrzone odpo-
wiednimi mapkami, nakład 5 x 3000 szt.

3. Multimedialna prezentacja Powiatu Suskie-
go, w skład której weszło ponad 50 panoram 
najciekawszych miejsc i obiektów na Podbabio-
górzu. Prezentacja ta wkrótce dostępna będzie ze 
strony internetowej starostwa.

Publikacje, które ukazały się dzięki realizacji 
projektu wykorzystywane będą głównie podczas 
targów turystycznych i imprez promujących po-
wiat suski. Część nakładu trafi również do punk-
tów informacji turystycznej.

nowe materiały promocyjne powiatu
„opracowanie i wydanie materiałów promujących podbabiogórze” – taki tytuł 
miał projekt zakończony 30.06.2013 r. Był on realizowany przez wydział kultu-
ry, kultury Fizycznej, turystyki i promocji starostwa powiatowego w suchej Be-
skidzkiej w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały 
projekt programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 12  
grup śpiewaczych, 2 śpiewaków solistów, 11 instru-
mentalistów i 12 gawędziarzy, ocenianych w trzech 
kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli) 
przez komisję konkursową w składzie: dr Bożena 
Lewandowska – etnomuzykolog, Dorota Majer-
czyk – etnolog, Regina Wicher – etnolog. Wyniki 
konkursu przedstawiają się nastepująco:

GRUPY ŚPIEWACZE
kategoria - dzieci: I miejsce – Dziecięcy Zespół 

Folklorystyczny „Kojszowiacy” (Kojszówka); II miej-
sce – nie przyznano; III miejsce – grupa śpiewacza 
ze Stryszawy

kategoria - młodzież: I miejsce ex aequo – 
grupa śpiewacza żeńska zespołu regionalnego 
„Zbójnik” (Skawica) i grupa śpiewacza męska ze-
społu regionalnego „Juzyna” (Zawoja); II miejsce – 

nie przyznano; III miejsce – Dziecięcy Zespół Folk-
lorystyczny „Kojszowiacy” (Kojszówka)

kategoria - dorośli: I miejsce ex aequo – grupa 
śpiewacza męska zespołu regionalnego „Zbyrcok” 
(Juszczyn) i grupa śpiewacza żeńska zespołu regio-
nalnego „Zbyrcok” (Juszczyn); II miejsce ex aequo –  
grupa śpiewacza KGW „Zawojanki” (Zawoja) i grupa 
śpiewacza żeńska zespołu regionalnego „Zbójnik” 
(Skawica); III miejsce ex aequo – grupa śpiewacza 
żeńska Stowarzyszenia „Nasza Skawica” (Skawica) 
i grupa śpiewacza żeńska zespołu regionalne-
go „Babiogórzanie – Polana Makowska” (Maków 
Podhalański); wyróżnienie – grupa śpiewacza żeń-
ska Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” 
w Zembrzycach

SOLIŚCI
kategoria - dzieci: I miejsce – Adrianna Basiura 

(zespół regionalny „Juzyna” z Zawoi)
kategoria - młodzież: I miejsce – nie przyzna-

no; II miejsce – Joanna Master (Sucha Beskidzka)

INSTRUMENTALIŚCI
kategoria - dzieci: I miejsce ex aequo – Woj-

ciech Marek (Skawica) i Samuel Guzik (Juszczyn); 
II miejsce – Gabriel Woźny (Juszczyn); III miejsce 
– Karol Zajda (Juszczyn); wyróżnienia – Monika 
Radwan (Kojszówka), Julia Borys (Kojszówka), Julia 
Grzechynia (Kojszówka)

kategoria - młodzież: I miejsce – Kacper Cere-
muga (Juszczyn)

kategoria - dorośli: I miejsce – Jakub Guzik 
(Juszczyn); II miejsce – Jan Ryt (Sucha Beskidzka); 
III miejsce – Angelika Kaczmarczyk (Skawica)

GAWĘDZIARZE
kategoria - dzieci: I miejsce – nie przyznano; 

II miejsce ex aequo – Marcin Sroka (Bystra) i Natalia 
Ceremuga (Juszczyn)

kategoria - młodzież: I miejsce – Szymon Gi-
goń (Zawoja); II miejsce – nie przyznano; III miejsce 
ex aequo – Joanna Woźny (Juszczyn) i Marzena 
Marfiak (Bystra); wyróżnienia – Angelika Figura (By-
stra) i Anna Cyganik (Zembrzyce) oraz Sebastian 
Parzygnat (Bystra – za udział)

kategoria – dorośli: I miejsce – nie przyznano; 
II miejsce ex aequo – Maria Heldt (Zembrzyce), He-
lena Wojtanek (Jordanów) i Józef Krzak (Śleszowi-
ce); III miejsce – Irena Stopa (Jordanów)

Wśród gości, którzy licznie przybyli na imprezę 
i z zainteresowaniem śledzili prezentowane wystę-
py, znaleźli się m.in. przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego na czele z wicestarostą suskim Janem 
Woźnym, który wręczał nagrody laureatom, wójt 
gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, wicewójt gmi-
ny Zawoja, Alina Kuś i senator RP Andrzej Pająk.

Decyzją komisji konkursowej do występu na 
imprezie XLVII „Sabałowe Bajania” w Bukowinie 
Tatrzańskiej zakwalifikowani zostali następujący 
wykonawcy: grupy śpiewacze – zespołu regional-
nego „Zbyrcok” z Juszczyna, zespołu regionalnego 
„Zbójnik” ze Skawicy i KGW „Zawojanki” z Zawoi, 
solistka Adrianna Basiura z Zawoi, instrumentaliści 
– Wojciech Marek ze Skawicy, Kacper Ceremuga 
z  Juszczyna i Angelika Kaczmarczyk ze Skawicy 
oraz gawędziarz Szymon Gigoń z Zawoi.

podbabiogórskie posiady
24 maja 2013 r. w zawoi odbył się powiatowy konkurs Gawędziarzy, śpiewaków 
i instrumentalistów ludowych „podbabiogórskie posiady”, organizowany przez 
miejscowe Babiogórskie centrum kultury i starostwo powiatowe w suchej Be-
skidzkiej. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Europa Inwestująca w obszary wiejskie. 

Ulotka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Ulotka opracowana i wydana jest przez Powiat Suski.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Głównym celem powstania sieci było umoż-
liwienie całodobowego dostępu do informacji, 
przydatnych zwłaszcza dla turystów przejeż-
dżających przez ten teren, jak i odwiedzających 
miejscowości położone pod Babią Górą, po obu 
stronach granicy.

Sieć będzie przydatna również dla mieszkań-
ców Podbabiogórza. Poprzez portal będzie się 
można łączyć m.in. ze stronami lokalnych urzę-
dów miast i gmin oraz placówek i instytucji.

Infokioski zapewniają szeroki dostęp m.in. do 
informacji o regionie, jego walorach, atrakcjach, 
zabytkach, szlakach turystycznych, bazie noc-
legowej i gastronomicznej, kalendarzu imprez, 
infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej, komuni-
kacji, adresach i godzinach otwarcia placówek 
i instytucji itp. Wszystkie te informacje przygoto-
wane zostały w 3 wersjach językowych: polskiej, 
słowackiej i angielskiej. Portal informacyjny dzia-
łający w systemie umożliwia też dostęp do map, 
zdjęć, panoram i wybranych stron internetowych. 
Wszystkie dane dostępne na portalu będą na bie-
żąco uzupełniane i rozbudowywane.

Na terenie naszego powiatu infokioski zostały 
zlokalizowane w: Budzowie (obok Urzędu Gmi-
ny), Bystrej (przed Urzędem Gminy), Jordanowie 
(rynek, obok przystanku busów), Makowie Podha-
lańskim (rynek), Osielcu (przy budynku GOKSiP, 
remiza OSP), Stryszawie (plac przed Szkołą Pod-
stawową nr 2), Suchej Beskidzkiej (rynek), Zawoi 
(przed Urzędem Gminy), Zembrzycach (rynek). 
Jeden wewnętrzny infokiosk zainstalowany został 
w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Be-
skidzkiej przy ul. Kościelnej 5b (ten punkt dostęp-
ny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  
7.00–16.00). Sprawne działanie infokiosków uza-
leżnione jest od stałego, niezakłóconego dostę-
pu do sieci i przepustowości łącz intenetowych. 
Po wstępnym okresie pracy infokiosków, który 
potraktujemy jako testowy, może okazać się ko-
nieczne zwiększenie szybkości transferu danych, 
w niektórych lokalizacjach, zwłaszcza tam gdzie 
sygnał dostarczany jest bezprzewodowo. 

Portal informacyjny dostępny jest również 
w internecie pod adresem: visit.powiatsuski.pl

Sieć została oficjalnie otwarta 30.07.2013 r. 
podczas konferencji podsumowującej projekt, 
która odbyła się w budynku Starostwa Powiato-
wego w Suchej Beskidzkiej. Wzięli w niej udział m. 
in.: starosta suski Tadeusz Gancarz, wicestarosta 
suski Jan Woźny, burmistrzowie i wójtowie gmin 
z terenu powiatu suskiego oraz pracownicy urzę-
dów gmin i ośrodków kultury. Na sali byli obecnie 
także przedstawiciele samorządów ze Słowacji, 
członków stowarzyszenia Združenie Babia Hora, 
wśród których znaleźli się m.in.: przewodniczący 
Združenia i wójt Oravskej Polhory Peter Horváth, 
burmistrz Namestova Ján Kadera, wójt Bobrova 
Anton Grobarčík, wójt Klina Štefan Peňák i wójt 
Zubrohlavy Pavol Bugeľ.

W trakcie konferencji starosta suski T. Gancarz 
oraz przewodniczący ZBH P. Horváth dokonali 
oficjalnego otwarcia sieci, naczelnik Wydziału Kul-
tury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powia-
tu, Janusz Kociołek, zaprezentował system i jego 
możliwości, Michal Strnál przedstawił stan prac 

nad analogicznym projektem sieci infokiosków po 
słowackiej stronie Babiej Góry, a Tomasz Ostrow-
ski, specjalista od wdrażania nowych technologii 
mobilnych, wygłosił wykład na temat: „Nowe me-
dia w informacji turystycznej i promocji regional-
nej”. Rozmawiano również o dalszej współpracy 
samorządów z obu stron Babiej Góry.

sieć podbabiogórskich infokiosków it
podbabiogórska sieć infokiosków powstała w ramach transgranicznego projek-
tu, zrealizowanego przez powiat suski wspólnie ze słowackim združeniem Babia 
hora. projekt wspierały również wszystkie gminy z powiatu suskiego. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

50 m
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System współzawodnictwa sportowe-
go szkół organizowany jest przez Starostwo 
Powiatowe, przy współpracy z Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym w Suchej 
Beskidzkiej, od ponad dziesięciu lat. W ramach 
systemu współzawodnictwa sportowego dzie-
ci i młodzieży w roku szkolnym 2012/2013 na 
terenie powiatu rozegranych zostało 95 im-
prez sportowych, w których wzięło udział 3973 
uczniów. Na pierwszych miejscach znalazły się 
trzy szkoły z Suchej Beskidzkiej. 

W kategorii szkół podstawowych po rocz-
nej przerwie na pierwsze miejsce wraca Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Suchej Beskidzkiej (drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Stry-
szawie, trzecie – Szkoła Podstawowa w Juszczy-
nie). Uczniowie z SP1 w Suchej Beskidzkiej zdo-
byli m.in. dwa medale w zawodach wojewódz-
kich – złoty medal wywalczyła drużyna chłop-
ców w piłkę nożną „siódemek”, a brązowy me-
dal w pływaniu na 50 m stylem motylkowym 
zdobyła Martyna Konderak. Łącznie zawodnicy 
i zawodniczki z powiatu suskiego w zawodach 
wojewódzkich wywalczyli indywidualnie i dru-
żynowo sześć medali. 

Na pierwszym miejscu w kategorii gimna-
zjów znalazło się Gimnazjum w Suchej Beskidz-
kiej (podium uzupełniły jeszcze: Gimnazjum 
nr 1 w Stryszawie – ubiegłoroczny triumfator 
oraz Gimnazjum w Budzowie). Z suskiego gim-
nazjum w zawodach wojewódzkich zwyciężali: 
Sylwia Gorycka (bieg na 600 m), Michał Droń-
ski (pływanie na 50 m stylem klasycznym) oraz 
Izabela Kaczorowska (pływanie na 50 m stylem 
dowolnym). Srebrny medal w biegach przeła-
jowych zdobyła Sylwia Gorycka. Warto zwrócić 
uwagę, że młodzież z naszego powiatu bardzo 

dobrze zaprezentowała się w finałach woje-
wódzkich w ramach gimnazjady, przywożąc 
z tych zawodów czternaście medali! 

W najstarszej grupie wiekowej, czyli szkół 
ponadgimnazjalnych, w klasyfikacji powiatowej 
triumfowali uczniowie i uczennice z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. Warto dodać, że Lice-
aliada to jedyna kategoria, w której prowadzone 
są osobno kategorie dziewcząt i chłopców. Su-
skie LO, które w poprzednim roku zajęło drugie 
miejsce w województwie w kategorii szkół śred-
nich, przywiozło z zawodów wojewódzkich aż 
dziewiętnaście medali! Teraz jest bardzo poważ-
nym kandydatem do wygrania całej klasyfikacji 
w Małopolsce (ostateczny jej kształt zostanie 
podany na przełomie lipca i sierpnia). Mistrzami 
województwa w konkurencjach indywidual-
nych zostali: Aleksandra Luberda (narciarstwo 
alpejskie), Anna Kołata (bieg na 200 m), Joanna 
Master (bieg na 400 m) oraz drużynowo sztafe-
ta żeńska w biegach przełajowych oraz sztafeta 
chłopców na dystansie 4 x 100 m. Uczniowie 
z ZSO wracali z zawodów wojewódzkich także 
ze srebrnymi medalami, po które sięgnęli: Filip 
Sacha (bieg na 200 m), Klaudia Zajda (pływanie 
na 50 m stylem motylkowym), Andrzej Wróbel 
(pływanie na 50 m stylem dowolnym) oraz dru-
żynowo dziewczęta w korespondencyjnej lidze 
LA i sztafeta chłopców 8 x 50 m. Sześć brązo-
wych medali dla ZSO to zasługa: Filipa Sachy 
(skok w dal), Kamila Głuszka (bieg na 100 m), Jana 
Pochopnia (pływanie na 50 m stylem grzbie-
towym), Natalii Rogowskiej (pływanie na 50 m 
stylem grzbietowym), Jakuba Klauznera (bieg 
na 1500 m) i Pawła Rymarczyka (rzut oszcze-
pem). W Licealiadzie na poziomie województwa 
uczniowie z naszego powiatu zdobyli w finałach 

wojewódzkich łącznie 21 medali (osiem złotych, 
sześć srebrnych i siedem brązowych).

Elementami oprawy graficznej wszystkich 
finałów powiatowych były: herb i flaga powia-
tu suskiego, a przy wręczaniu pucharów i na-
gród obecni byli przedstawiciele Starostwa. 
W tym roku szkolnym puchary, medale i dyplo-
my najlepsi zawodnicy i zawodniczki odbierali 
z rąk starosty suskiego Tadeusza Gancarza i wi-
cestarosty suskiego Jana Woźnego. Do dekora-
cji zapraszani byli także, i bardzo chętnie w nich 
uczestniczyli, dyrektorzy szkół, w których akurat 
były rozgrywane finały powiatowe.

Od początku roku dostępna jest także strona 
internetowa sport.powiatsuski.pl, która jest po-
święcona systemowi współzawodnictwa sporto-
wego szkół. Można na niej znaleźć relacje z zawo-
dów, wyniki oraz obszerne fotorelacje z finałów 
powiatowych. Starostwo Powiatowe zapewnia 
także poczęstunek oraz zapas wody mineralnej 
dla uczestników finałów powiatowych. Staro-
stwo wprowadziło indywidualne nagrody dla 
zawodników/zawodniczek startujących w fina-
łach powiatowych w grach zespołowych. Cho-
dzi o statuetki dla MVP (najbardziej wartościowy 
zawodnik) oraz najlepszego bramkarza (piłka 
nożna, piłka ręczna). Wyboru dokonują po zakoń-
czeniu zawodów opiekunowie drużyn, biorących 
udział w zawodach oraz przedstawiciel Starostwa. 
Wypowiedzi laureatów wraz ze zdjęciami można 
znaleźć także na sport.powiatsuski.pl

A czy wraz z nadejściem kolejnego roku 
szkolnego czekać nas będą kolejne niespo-
dzianki? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, 
trzeba po prostu cierpliwie zaczekać do po-
czątku nowego roku szkolnego i pierwszych 
finałów powiatowych!

podsumowanie sportowego roku szkolnego 2012/2013
przez cały rok szkolny 2012/2013 na stadionach, w halach i innych obiektach sportowych trwała rywalizacja w ramach igrzysk 
(szkoły podstawowe), Gimnazjady (gimnazja) oraz licealiady (szkoły ponadgimnazjalne) o miano najbardziej usportowio-
nych szkół w naszym powiecie. zwycięzcy zawodów powiatowych awansowali do zawodów rejonowych czy wojewódzkich, 
aby tam zmierzyć się już z najlepszymi szkołami w małopolsce. patrząc na dorobek medali, jakie szkoły z naszego powiatu 
zdobyły we wspomnianych zawodach, można tylko pogratulować nauczycielom, trenerom, rodzicom, jak również samym 
zawodnikom, że w dobie komputeryzacji świata sportu w naszym powiecie na pewno nie można nazwać wirtualnym.
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