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WYDAWNICTWO BEZP£ATNE

Dotkn¹æ historii

VIII Ma³opolskie Dni
Dziedzictwa Kulturowego 20 - 21 maja 2006
Zdziwienie, niedowierzanie a zaraz
potem zachwyt malowa³ siê na
twarzach uczestników wycieczek tras¹ cerkwi i koœcio³ów drewnianych w
Powiecie Gorlickim. Uwaga i skupienie towarzyszy³a zwiedzaj¹cym królewskie miasto Biecz oraz nekropoliê
z I wojny œwiatowej w £u¿nej na
Pustkach. Wszystko to za spraw¹
VIII Ma³opolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego, które odbywa³y siê w
dniach 20-21 maja 2006 roku.
G³ównym organizatorem Dni jest
Urz¹d Marsza³kowski. Koordynatorem programowym jest Ma³opolski Instytutu Kultury. Koordynacj¹ ca³ego przedsiêwziêcia na terenie Powiatu Gorlickiego zajmowa³ siê Komitet Organizacyjny w sk³adzie: Ma³gorzata
Ma³uch, Maria Tarczyñska, Krzysztof Mikruta i Henryk Wal¹g.
Celem Dni Dziedzictwa jest ukazanie bogactwa kulturowego i duchowego Ma³opolski, poprzez
nieodp³atne udostêpnianie zabytków oraz specjalnie przygotowany program imprez
towarzysz¹cych i szerok¹ promocjê w prasie, radiu i telewizji jak równie¿ foldery, plakaty i
ulotki.
Ten cel zosta³ w pe³ni zrealizowany na terenie Powiatu Gorlickiego. Wœród czternastu obiektów z
Ma³opolski, a¿ cztery znajdowa³y siê na Ziemi Gorlickiej. By³y to: zabytkowa zabudowa centrum
Biecza ze szczególnym uwzglêdnieniem odrestaurowanej wie¿y ratuszowej oraz klasztor oo.
Reformatów, cmentarz z I wojny œwiatowej w £u¿nej na Pustkach, koœció³ pw. œw. Filipa i Jakuba
w Sêkowej wpisany na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz cerkiew w
Owczarach.
cd. str.4

Wiadukt jak marzenie

Zakoñczy³a siê budowa wiaduktu
nad torami kolejowymi w Bobowej.
Nowe oblicze przybra³a tak¿e droga
wojewódzka 981. Oczekiwana od lat inwestycja kosztowa³a 28 mln z³, z czego UE
dofinansowa³a 20 milionów, tj. 75% kosztów kwalifikowanych. 18 maja nast¹pi³o
uroczyste otwarcie obiektu z udzia³em min.: marsza³ka Ma³opolski Janusza Sepio³a,
starosty Miros³awa Wêdrychowicza i wójta Bobowej Wac³awa Ligêzy.
Wiadukt to nowoczesny obiekt o d³ugoœci 162
metrów i rozpiêtoœci 10 metrów. Nowa droga
ma 7 metrów szerokoœci, chodnik i tzw.
bezpiecznik, co daje w sumie szerokoœæ 10
metrów. Nowy wiadukt zast¹pi³ ponad 100letni obiekt z drewnianym pomostem.
Inwestycja realizowana by³a w ramach
Kontraktu „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice-Grybów-Krzy¿ówka”,
wspó³finasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie od marca 2005 r. do maja 2006 r.
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Dramat powodzi
Bardzo intensywne opady deszczu w nocy z 3/4
czerwca spowodowa³y, ¿e wiele rzek i potoków w
powiecie gorlickim wyst¹pi³o z brzegów
zalewaj¹c okoliczne tereny. Na ostateczny bilans
strat jest jeszcze zbyt wczeœnie, ale z ca³¹ pewnoœci¹ s¹ one ogromne. Zniszczeniu w wielu miejscach uleg³a infrastruktura drogowa, podtopione
zosta³y budynki mieszkalne i u¿ytecznoœci publicznej, zalanych zosta³o wiele hektarów pól.
cd. str.5

Szkolne planowanie
Ponad 2 tys. miejsc przygotowano w szko³ach
ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego na rok
szkolny 2006/2007 dla tegorocznych absolwentów gimnazjów. Jest to liczba w zupe³noœci
zabezpieczaj¹ca zapotrzebowanie i dla nikogo
nie powinno zabrakn¹æ miejsca. Nowoœci¹ jest
wprowadzony po raz pierwszy w tym roku system elektronicznej rekrutacji, ale z tym tak¿e nie
powinno byæ problemów, bo m³odzie¿ przesz³a
przeszkolenie i jest przygotowana do tej formy
zg³aszania siê do wybranej szko³y. cd. str.5

Warto wzi¹æ kredyt
Zaci¹gamy kredyty, by dofinansowaæ wa¿ne
zadania z zakresu termomodernizacji mówi
starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Rada Powiatu
wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie czterech kredytów termomodernizacyjnych na ³¹czn¹ kwotê
ponad 1,1 mln z³. Szacowany koszt ca³kowity
wynosi 1,6 mln z³, a œrodki w³asne Powiatu
prawie 480 tys. z³.
cd. str.5

Niesiemy pomoc
Trzy domy pomocy spo³ecznej, Rodzinny Dom
Dziecka, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuñczo - Wychowawcza „Razem” , trzy warsztaty
terapii zajêciowej oraz Oœrodek Wsparcia
Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - to ró¿nego typu placówki nios¹ce pomoc i sprawuj¹ce opiekê nad dzieæmi, ludŸmi
starszymi, osobami chorymi oraz ubogimi, które
funkcjonuj¹ w Powiecie Gorlickim, a ich dzia³alnoœæ jest koordynowana i nadzorowana przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Z codziennej opieki instytucjonalnej korzysta
prawie 500 osób potrzebuj¹cych pomocy.
cd. str.6

BIULETYN

Informator Starostwa
Powiatowego
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
centrala 018 35-35-380
fax 018 35-37-545
e-mail:starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiat.gorlicki.pl

Godz. urzêdowania:
poniedzia³ek 8.00 - 16.00
wtorek pi¹tek 7.30 - 15.30
Starosta
Miros³aw Wedrychowicz
Wicestarosta
Stanis³aw Szura
Sekretarz Powiatu
Krzysztof Augustyn
Sekretariat
tel. 018 35-48-701
Skarbnik Powiatu
Krystyna Lewek
tel. 018 35-48-704
Wydzia³ Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35-48-750
Zespó³ ds. Promocji
Koordynator -Krzysztof
Mikruta - tel. 018 35-48-784
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna Syc
tel.018 35-48-761
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35-48-770
Wydzia³ Architektury i Budownictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-730
Wydzia³ Inwestycji
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-790
Wydzia³ Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
Naczelnik-Bogdan Wojnarski
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-324
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-25-380
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 018 35-36-307
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SERWIS POWIATOWY
NA SPOTKANIE Z PAPIE¯EM

K

ilkadziesi¹t
pielgrzymek
zorganizowa
nych i setki wiernych indywidualnie z
terenu powiatu gorlickiego pojecha³o do
Krakowa, by w dniach 26-28 maja
br. spotkaæ siê z Papie¿em Benedyktem XVI. Witali go w dniu
przyjazdu na krakowskim rynku,
byli pod papieskim oknem na
ul. Franciszkañskiej 3, na wieczornym spotkaniu z m³odzie¿¹ i z uwag¹ oraz wzruszeniem s³uchali wezwania „B¹dŸcie mocni w wierze”.
STUDIUJ W GORLICACH!
Akademia Ekonomiczna zaprasza do nowego zamiejscowego Oœrodka Dydaktycznego w Gorlicach na studia zaoczne na Wydziale Zarz¹dzania. Rekrutacjê prowadzi Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Gorlicach ul. Niepodleg³oœci 5, tel. 0-18 353-50-19. Informacje na stronie www.ae.krakow.pl .
Akademia organizuje w Gorlicach tak¿e studia podyplomowe z zakresu Zarz¹dzanie
regionem (z uwzglêdnieniem wykorzystania funduszy UE). Wstêpne deklaracje uczestnictwa
prosimy kierowaæ na adres sekretariatu ZSZ w Gorlicach (adres jw.). Zg³oszenia przyjmowane
bêd¹ do koñca czerwca br.
Na studia zaoczne zaprasza równie¿ Akademia Górniczo-Hutnicza na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Rekrutacjê prowadzi Zespó³ Szkó³ nr 1 w Gorlicach, ul. Wyszyñskiego 18,
tel. 0-18 353-60-40. Informacje na stronie www.wnig.agh.edu.pl
Planowane s¹ tak¿e, wspólnie z PWSZ w Nowym Targu, licencjackie studia pomostowe
dla pielêgniarek czynnych zawodowo, które maj¹ obowi¹zek uzupe³nienia wykszta³cenia do
wymaganego w UE poziomu do 2010 roku. Studia skierowane bêd¹ do pielêgniarek, które maj¹
wykszta³cenie œrednie lub pomaturalne.
Z£OTY WIEK INACZEJ
Osoby w jesieni ¿ycia, emeryci i renciœci oraz wszyscy zainteresowani bêd¹ mia³y niezwyk³¹
okazjê ciekawego i nowatorskiego spêdzania czasu wolnego. 29 czerwca otwiera w Gorlicach
swoje podwoje Uniwersytet Z³otego Wieku. Inauguracyjny wyk³ad pod has³em „Europejski model
spo³eczny” wyg³osi prof. Jerzy Hausner.
POKAZAÆ UZDROWISKO WYSOWA ZDRÓJ
Z inicjatywy Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Gorlickiej, pod patronatem starosty Miros³awa
Wêdrychowicza, przy wspó³udziale organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gorlicach,
odbêdzie siê 24 czerwca w Wysowej konferencja pod has³em „Wysowa per³¹ uzdrowisk w Polsce”.
Wœród prelegentów spodziewani s¹ przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Gospodarki,
a tak¿e Urzêdu Marsza³kowskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia i uczelni wy¿szych.
RAJD GRODZKI
9 lipca kolejna atrakcja dla amatorów rajdów samochodowych. Automobilklub w Bieczu przy
wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym oraz gminami Biecz i Gorlice organizuj¹ Rajd Grodzki.
Patronat nad rajdem obj¹³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Ma on formu³ê konkursu dla
kierowców, którzy walcz¹ o punkty do licencji rajdowej. 100-kilometrowa trasa rajdu poprowadzi
z Biecza przez Gorlice do Sêkowej z met¹ w Bieczu. Sponsorem Rajdu jest Firma KIA.
FESTIWAL MUZYKI CERKIEWNEJ
Pomys³ Festiwalu zrodzi³ siê w Warszawie, ale ma szansê byæ zrealizowany w obiektach na terenie
powiatu gorlickiego i nowos¹deckiego w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Gorlice, Wysowa,
Klimkówka, Kwiatoñ, G³adyszów, Bartne, Nowy S¹cz, Krynica i Tylicz. Wykonawcami ma byæ
chór cerkiewny Cappella Musicae Antiquae Orientalis z Poznania. O szczegó³ach na pewno
poinformujemy.
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“¯YWE DZIEDZICTWO
HERITAGE ALIVE!”
PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥

Odkryæ dla Europy i œwiata dwa
niezwyk³e obiekty sakralne drewniane koœcio³y w Sêkowej i Binarowej wpisane na Listê
Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO - to cel programu
unijnego do którego przyst¹pi³ Powiat Gorlicki. Jako jedyny
przedstawiciel z Polski, wraz z 8 partnerami z Europy Centralnej i
Po³udniowej, Powiat z³o¿y³ wniosek do Programu INTERREG III B
CADSES pod nazw¹ „¯YWE DZIEDZICTWO” (Heritage Alive!”). W
dniach 29-30 maja w Salzburgu (na zdjeciu) dosz³o do pierwszego
roboczego spotkania partnerów projektu.
Partnerem wiod¹cym ca³oœæ projektu jest organizacja Salzburg Research z
Austrii. Pozostali partnerzy to: Departament Ochrony Starego Miasta w
Salzburgu, gmina miejska Urbino z W³och, gmina miejska Holloko z Wêgier, Region Wysp Joñskich z Grecji, Centrum Analiz i
Strategii Ekonomiczno-Spo³ecznych z Bu³garii oraz gmina miejska Kardjali z Bu³garii, Stowarzyszenie “Mioritics” z Rumunii.
Ca³kowita wartoœæ projektu jest naprawdê imponuj¹ca i przekracza 1 mln euro. Podstawowym celem projektu jest podniesienie rangi
regionów, na których terenie znajduj¹ siê obiekty wpisane na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Powiat Gorlicki ma to
szczêœcie, ¿e mo¿e pochwaliæ siê a¿ dwoma takimi obiektami koœcio³em Œw. Œw. Filipa i Jakuba w Sêkowej (gmina Sêkowa) oraz
koœcio³em Œw. Micha³a Archanio³a w Binarowej (gmina Biecz).
Pierwsze kontakty z Powiatem Gorlickim organizacja z Salzburga nawi¹za³a ju¿ w 2004 r. Ówczesny starosta gorlicki, a dzisiejszy
wojewoda ma³opolski Witold Kochan uzna³ projekt za bardzo wartoœciowy i doskonale wpasowuj¹cy siê w potrzeby Ziemi Gorlickiej.
Pod koniec roku 2005, w czwartym naborze projektów do programu INTERREG, ponownie z³o¿ono wspólny wniosek. Decyzj¹
Komitetu Steruj¹cego w ramach Programu S¹siedztwa INTERREG III B CADSES z dnia 22 marca 2006 r., projekt “¯ywe
dziedzictwo” zosta³ zaakceptowany i uzyska³ dofinansowanie z Unii Europejskiej.
W dniach 29-30 maja w Salzburgu dosz³o do pierwszego roboczego spotkania partnerów projektu „¯ywe dziedzictwo”.
Powiat Gorlicki reprezentowali Daniel Markowicz i Andrzej Wojciechowski, pracownicy Zespo³u Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Gorlicach.
Spotkanie rozpoczê³o siê od prezentacji ka¿dego partnera i jego regionu powiedzia³ Daniel Markowicz Z tego wzglêdu bez cienia
przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e promocja naszego regionu, a szczególnie naszych niezwyk³ych obiektów o statusie UNESCO, zaczê³a
siê natychmiast. Dodatkowo przekazaliœmy naszym partnerom tradycyjne oraz multimedialne materia³y promocyjne. Nakreœlony
plan pracy jest niezwykle napiêty. Wspólnie z Urbino we W³oszech realizujemy czêœæ dotycz¹c¹ wspó³pracy dzieci i m³odzie¿y.
Zaanga¿owane w ni¹ zostan¹ szko³y z terenu gminy Biecz i gminy Sêkowa. Odpowiadamy tak¿e za organizacjê warsztatów na temat
miejsc œwiatowego dziedzictwa oraz opracowanie programu pilota¿owego. Dok. str. 6

Powiatowa Rada
Zatrudnienia

Wieœci z PUP

Zmianami planu finansowego Funduszu Pracy na 2006 rok oraz
uruchomieniem nowych kierunków kszta³cenia w szko³ach policealnych
prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe zajmowa³a siê na swym majowym
posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia, pod przewodnictwem
Sekretarza Powiatu Krzysztofa Augustyna.
Zmiany planu finansowego Funduszu Pracy wynikaj¹ z przyznania przez
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej dodatkowych œrodków w
wysokoœci:
908,8 tys. z³ na realizacjê projektów w ramach SPO RZL w
tym: 447 tys. z³ na sta¿e, 297,6 tys. z³ na przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy, 110 tys. z³ to œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
a 37,4 tys. z³ na szkolenia
410,7 tys. z³ na realizacje programu „Szansa”, tj. 330 tys. z³
jako œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, 80,7 tys. z³
na sta¿e
116,6 tys. z³ na realizacje programu „Konserwator”, tj. 97,5
tys. z³ na roboty publiczne, 19,1 tys. z³ na prace interwencyjne
Dodatkowe œrodki pozwol¹ na zwiêkszenie planu finansowego Funduszu
Pracy, a co za tym idzie tak¿e zwiêkszenie liczby osób bezrobotnych
korzystaj¹cych z w/w œwiadczeñ, w zwi¹zku z tym Rada zatrudnienia
pozytywnie zaopiniowa³a zmiany planu.
Zaakceptowa³a równie¿ propozycjê uruchomienia w roku szkolnym
2006/2007 nowych kierunków kszta³cenia w szko³ach policealnych
prowadzonych przez Powiat Gorlicki, tj.:
technik bhp w Zespole Szkó³ Technicznych w Gorlicach
technik informatyk, technik hotelarstwa w Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych z Bobowej
technik obs³ugi turystycznej w Zespole Szkó³ Zawodowych w
Bobowej

35 osób bezrobotnych zdobêdzie doœwiadczenie zawodowe
oraz 30 osób bezrobotnych rozpocznie w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W maju br. Powiatowy Urz¹d Pracy w Gorlicach rozpocz¹³ realizacjê
Programu „Szansa” finansowanego ze œrodków Funduszu Pracy
pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Jest to
program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, skierowany w
szczególnoœci do m³odzie¿y oraz osób zainteresowanych rozpoczêciem
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
W ramach realizacji Programu „Szansa” planuje siê uruchomiæ 35 miejsc
odbywania sta¿u oraz udzieliæ 30 dotacji w wysokoœci 11 tys. z³ na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
W zale¿noœci od zdiagnozowanych potrzeb, osoby bezrobotne bêd¹
mog³y byæ objête szkoleniem lub doradztwem z zakresu przedsiêbiorczoœci.
Partnerami niniejszego przedsiêwziêcia bêd¹ pracodawcy chc¹cy
pozyskaæ i przygotowaæ w ramach organizacji miejsc sta¿u pracowników
o kwalifikacjach i umiejêtnoœciach zgodnych z ich oczekiwaniami oraz
instytucja szkoleniowa w zakresie realizacji szkolenia „ABC przedsiêbiorcy”. Wsparcie finansowe w postaci udzielenia bezrobotnym dotacji
na podjecie dzia³alnoœci gospodarczej umo¿liwi osobom bezrobotnym
podjêcie samozatrudnienia - rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, a tym samym przyczyni siê do rozwoju przedsiêbiorczoœci w
powiecie gorlickim.
Odpowiadaj¹c na inicjatywê grupy bezrobotnych
dotycz¹c¹ za³o¿enia spó³dzielni socjalnej Starosta Gorlicki
zadecydowa³ o przeznaczeniu œrodków na szkolenie dla za³o¿ycieli
spó³dzielni socjalnej w Gorlicach. PUP natomiast przygotowuje
wyst¹pienie do Ministra Pracy z aplikacj¹ o œrodki z rezerwy
Ministra na dotacje dla cz³onków tworzonej spó³dzielni.
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VIII Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 20 - 21 maja 2006

J

ednym z najciekawszych elementów tegorocznych Dni Dziedzictwa by³y wycieczki szlakiem
architektury drewnianej. Przez dwa dni na trasach: Gorlice - Owczary - Pêtna - G³adyszów Nowica - Bielanka - Gorlice oraz Gorlice - Bielanka - £osie - Uœcie Gorlickie - G³adyszów - Pêtna Owczary Gorlice, kilkadziesi¹t osób mia³o mo¿liwoœæ podziwiania niezwyk³ych, na co dzieñ
niedostêpnych zabytków. Pod okiem znawców tematu przewodników: Andrzeja Piecucha, Rafa³a
Linkowskiego ogl¹dali cerkwie, koœcio³y i wstêpowali na cmentarze, zg³êbiaj¹c tajniki historii i
odkrywaj¹c znan¹ prawdê „cudze chwalicie swojego nie znacie”. Zauroczeni mówili: „Mieszkam w
Gorlicach ale nie zdawa³am sobie sprawy, ¿e tak wspania³e rzeczy kryj¹ siê w naszych lasach, na
wyci¹gniêcie rêki...”, „...Po raz pierwszy by³em wewn¹trz cerkwi te malowid³a, ornamenty to robi
wra¿enie...”, „...Przyjechaliœmy z Krakowa, bo us³yszeliœmy w radio, ¿e jest mo¿liwoœæ darmowego
zwiedzania cerkwi. W Krakowie nie brakuje zabytków, ale to co zobaczyliœmy tutaj ma niespotykany,
niezwyk³y urok, klimat... w dodatku to wyjœcie na ³ono natury, wyj¹tkowo piêknej na wiosnê...”.
Z satysfakcj¹ przyznajê, i¿ pomys³ darmowych wycieczek szlakiem architektury drewnianej
by³ bardzo udany mówi koordynator Zespo³u ds. promocji Starostwa Powiatowego Krzysztof
Mikruta. Wspólnie z pe³nomocnikiem ds. mniejszoœci narodowych Piotrem Morochem
przyjmowaliœmy zg³oszenia od osób chêtnych do udzia³u w tych wycieczkach, zabezpieczyliœmy dwa
autokary, przewodników oraz to, by wszystkie obiekty by³y otwarte i dostêpne do zwiedzania.
Zainteresowanie by³o bardzo du¿e, a goœcie przyjechali a¿ z Krakowa, Katowic a nawet £odzi. To tak¿e
doskona³a forma promocji tych miejsc wœród lokalnej spo³ecznoœci, która nie zawsze ma mo¿liwoœæ
zajrzeæ do wnêtrza tych unikatowych œwi¹tyñ. Znacznie szerszy wymiar promocyjny dodaje Krzysztof
Mikruta mia³o otwarte studio Telewizji Polskiej, która zainstalowa³a swój wóz transmisyjny na rynku
w Bieczu, nadaj¹c relacje na ¿ywo z miejsc objêtych tras¹ Dni Dziedzictwa.
Gorliczanin redaktor Dariusz Bohatkiewicz prowadzi³ widzów TVP3 po uliczkach i najciekawszych miejscach w Bieczu, zagl¹da³ do drewnianych
koœció³ków i cerkwi oraz na cmentarz w £u¿nej na Pustkach. W tej podró¿y towarzyszyli mu min. starosta Miros³aw Wêdrychowicz, burmistrz
Biecza Kazimierz Grzesiak, wójt gminy £u¿na Kazimierz Krok, sekretarz gminy
Sêkowa Ma³gorzata Ma³uch, historyk Daniel Markowicz oraz przedstawiciele
muzeów, oœrodków kultury, którzy opowiadali o historii i dniu dzisiejszym Ziemi
Gorlickiej.
Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedna z ciekawszych form propagowania
nieznanych szerszemu odbiorcy dóbr kultury mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
W tym roku mogliœmy zaprezentowaæ w ramach Dni a¿ cztery miejsca i zrobiliœmy
wszystko, by w pe³ni zajaœnia³y swoim blaskiem, by jak najwiêcej osób o ich istnieniu,
wielkiej wartoœci oraz niezwyk³ym piêknie siê dowiedzia³o. By³o to mo¿liwe dziêki
dobrej wspó³pracy i finansowemu wsparciu ca³ego przedsiêwziêcia przez wójtów gmin
£u¿na i Sêkowa oraz burmistrza Biecza, który osobiœcie, ubrany w staropolski strój,
oprowadza³ turystów po wie¿y ratuszowej. Wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w
organizacjê tegorocznych Dni serdecznie dziêkujê mówi starosta Wêdrychowicz.

ŒWIÊTOWALI

Dotkn¹æ historii
Ludowcy
Pod zielonymi sztandarami przybyli 4 czerwca
na mszê œw. do koœcio³a
pw. NNMP w Gorlicach
cz³ onk owi e Pol -sk ieg o
Stronnictwa Ludowego z
terenu ca³ego powiatu
gorlickiego, by spotkaæ siê
na kolejnym Œwiêcie
Ludowym. Ze œpiewem,
tañcem i muzyk¹, w
kolorowych regionalnych
strojach prezentowali siê
go dn ie i od œw iê tn ie
mieszkañcom miasta
Gorlice. Prezes Zarz¹du
Powiatowego PSL
Czes³aw K³apsa powiedz ia ³ d o u cz es tn ik ów
uroczystoœci:„...Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest jednoœæ ruchu ludowego, o
kt ór ej g³ oœ no mó wi ³
Wincenty Witos. Jednoœæ
ta jest szczególnie konieczna teraz w
zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych. Aktualnie udzia³ ludowców w samor z¹dzie powiatowym jest zna cz¹cy. Po tego-
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rocznych wyborach chcemy ten
udzia³ utrzymaæ lub nawet zwiêkszyæ go zarówno w gminach jak i
powiecie...”.
Nastêpnie prezes Czes³aw K³apsa
wysoko oceni³ pracê samorz¹dów
gminnych i powiatowego ze znacz¹cym udzia³em ludowców, wskazuj¹c na rozwój gospodarczy szczególnie w zakresie poprawy stanu
dróg, budowy obiektów oœwiatowych, kanalizacji, oczyszczalni
œcieków itp. Z odpowiednim
wykorzystaniem œrodków unijnych.
G³os zabrali tak¿e licznie obecni
goœcie m.in. pose³ na Sejm RP Bronis³aw Dutka i starosta Powiatu
Miros³aw Wêdrychowicz.
Niestety ulewne deszcze popsu³y
nastrój tego jak¿e wa¿nego dla
mieszkañców wsi œwiêta, przenosz¹c uroczystoœci z gorlickiego
rynku do Domu Nauczyciela.
Bibliotekarze
Z okazji Dnia Bibliotekarza w
Powiatowej Bibliotece Publicznej
odby³o siê ur oczyst e spot kanie
starosty Miros³awa Wêdrychowicza
z bibliotekarzami z ca³ego powiatu

gorlickiego. Wyró¿niaj¹cy siê
pra cow nic y otr zym ali oko lic znoœciowe dyplomy pami¹tkowe
albumy.
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz
powiedzia³ min.: „...Bibliotekarze to
bardzo aktywna grupa zawodowa.
Trudno jest teraz funkcjonowaæ na
rynku, trudno o "klienta" na piêkno
s³owa pisanego. Dochodzi do tego
dzia³alnoœæ kulturotwórcza, któr¹
prowadz¹ z powodzeniem bibliotek i. To met afi zyc zny zaw ód,
szukacie wartoœci niematerialnych i
za to Wam dziêkujê. ¯yczê równoczeœnie, by zrealizowa³y siê tak¿e
wartoœci materialn e zarówno w
odniesieniu do prowadzonych przez
Was placówek jak i w sferze p³acowej. ¯yczê du¿o zdrowia i radoœci
z tego co robicie...".
Stra¿acy
Z „pomp¹” i uroczyœcie obchodzili
swoje œwiêto stra¿acy zawodowcy z
Powiat owej Pa ñstwow ej Stra ¿y
Po¿arnej w Gorlicach na czele z
komendantem Andrzejem Stafiejem
oraz druhowie-ochotnicy z jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

z ca³ego powiatu gorlickiego ze
swoim prezesem Józefem Janikiem.
W powiecie gorlickim s³u¿bê pe³ni
62 zawodowych stra¿aków i 2150
stra¿aków ochotników. Z okazji
œwiêta kilkunastu z nich otrzyma³o
medale za zas³ugi dla po¿arnictwa
oraz awanse na stopnie stra¿ackie.
Pogranicznicy
Na co d zie ñ pi lnu j¹ g ran icy,
uczestnicz¹ w patrolach, prowadz¹
akcje profilaktyczne i pomagaj¹ w
potrzebie to Stra¿ Graniczna w
Koniecznej. 16 maja po raz 15-ty
obchodzi³a swoje œwiêto. Z tej
okazji gratulacje i ¿yczenia na rêce
komendanta Jana Œlusarza przekaz a³ min . sta ros ta Mir os³ aw
Wêdrychowicz.
Œwiêto by³o tak¿e okazj¹ do
organizacji zawodów strze-leckich o
Puchar Komendanta Stra¿y
Granicznej w Koniecz-nej, który
otrzyma³a dru¿yna LOK Glimar.
Drugie miejsce przypad³o Pañstwowej Stra¿y Granicznej w Koniecznej, a trzecie zajê³a dru¿yna
Komendantów.
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powodzi
Z pracy Zarz¹du Powiatu Dramat
kutki powodzi odczuli mieszkañcy

Zarz¹d Powiatu w okresie od 26 kwietnia do 23 maja br. miêdzy innymi:
Przyj¹³ harmonogram remontu dróg powiatowych na 2006 rok
Przyj¹³ sprawozdania jednostek organizacyjnych powiatu z dzia³alnoœci
merytorycznej za I kwarta³ 2006 r.
Powo³a³ Komisjê ds. rozpatrzenia i oceny ofert w ramach otwartego konkursu na
zlecenie zadañ publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz
promocji zdrowia i prewencji schorzeñ cywilizacyjnych organizacjom pozarz¹dowym i
innym podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego.
Zobowi¹za³ dyrektora szpitala do sporz¹dzenia wykazu nieruchomoœci
gruntowych do ewentualnego zbycia
Przeprowadzi³ wizje lokaln¹ otoczenia budynku ARiMR w zwi¹zku z wnioskiem
Wspólnoty Mieszkañców w zakresie ograniczenia ruchu na odcinku drogi wewnêtrznej i
wyst¹pi³ do kierownika Agencji z propozycj¹ zorganizowania parkingu dla klientów na
wyznaczonym przez Powiat terenie oraz do burmistrza Gorlic z proœb¹ o zainteresowanie siê
przedmiotow¹ spraw¹
Ustali³ kwotê dotacji na 1 ucznia dla szkó³ niepublicznych w 2006 roku
Postanowi³ zorganizowaæ spotkanie z dyrektorami szkó³ ponadgimnazjalnych,
pracodawcami, stowarzyszeniami gospodarczymi oraz Powiatowym Urzêdem Pracy w celu
wypracowania optymalnej relacji pomiêdzy potrzebami rynku pracy a kierunkami
kszta³cenia m³odzie¿y
Postanowi³ wyst¹piæ do burmistrza Gorlic z propozycj¹ partycypacji w kosztach
budowy chodnika ul. Biecka ul. Michalusa, celem wykorzystania dawnej ulicy Bieckiej na
parking.
Ustali³ warunki do og³oszenia przetargu na wy³onienie wykonawcy do realizacji
zadania pn. „Powiatowy program usuwania odpadów zawieraj¹cych azbest 2006 r.”.
Program bêdzie realizowany na terenie tych gmin, które wspó³finansuj¹ wykonanie zadania.
Ca³kowity koszt zadania wynosi 34620 z³ w tym dofinansowanie gmin w kwocie 14620 z³.
Postanowi³ obni¿yæ o 50% tj. do kwoty 207 tys. z³ wartoœæ szacunkow¹
nieruchomoœci po³o¿onej na terenie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej i og³osiæ
drugi przetarg.
Postanowi³ og³osiæ konkurs celem wy³onienia kandydata na dyrektora Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bieczu.

Warto wzi¹æ kredyt

Naszym zamiarem jest mówi starosta
wykonanie termomodernizacji nastêpuj¹cych budynków: ZSZ w Bieczu,
ZSZ w Bobowej, ZST w Gorlicach oraz
Starostwa Powiatowego przy ul. 11
Listopada 6 w Gorlicach.
Termomodernizacja to szansa na nowy
wizerunek dla tych kilkudziesiêcioletnich ju¿ obiektów. To nie tylko nowe
ocieplone elewacje, ale tak¿e nowe
okna i tam, gdzie to jest potrzebne,
tak¿e nowe kot³ownie i instalacje
grzewcze. To wszystko sprawia, i¿
placówki poddane „zabiegowi” termomodernizacji s¹ tañsze w eksploatacji oraz wygl¹daj¹ jak œwie¿o oddane
do u¿ytku.
Na tym nie zamierzamy poprzestaæ dodaje starosta Miros³aw
Wêdrychowicz. W kolejce do termomodernizacji czeka 11 obiektów,
g³ównie oœwiatowych, a szacunkowa
wartoœæ robót wyniesie ponad 6,2 mln
z³. Bêdziemy starali siê skorzystaæ z
mo¿liwoœci sfinansowania tych zadañ
w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
przy czym udzia³ œrodków w³asnych
Powiatu bêdzie wynosi³ od 15 - 25%
kosztów.
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ca³ego powiatu. PowódŸ nie
ominê³a tak¿e miasta Gorlice, gdzie
potok Stró¿owianka zala³ le¿¹ce w
pobli¿u budynki mieszkalne i obiekty
handlowe.
Straty szczególnie widoczne s¹ na
drogach. Po raz kolejny zniszczonych
zosta³o wiele kilometrów nawierzchni,
zarówno na drogach powiatowych jak i
gminnych. Z powodu nagromadzonej
wody zasz³a koniecznoœæ przekopania
drogi powiatowej Zagórzany Dominikowice w rejonie Szko³y
Podstawowej w Kobylance.
Nap³ywaj¹ca woda uszkodzi³a drogi
m.in. w Ropie, Œnietnicy, Bodakach,
Sêdziszowej. Uszkodzona zosta³a
droga wojewódzka w Binarowej.
Zerwaniu lub uszkodzeniu uleg³y
tak¿e mosty: na rzece £u¿niance, na
drodze Biesna - Siedliska, Œnietnica
Banica, w Szymbarku, Szalowej,
Bodakach, Dragaszowie.
Wszêdzie trwa usuwanie skutków
powodzi i szacowanie strat.

Szkolne planowanie
Szko³y ponadgimnazjalne powiatu gorlickiego przygotowa³y bardzo bogat¹ i ró¿norodn¹
ofertê edukacyjn¹, modyfikuj¹c swoj¹ ofertê kszta³cenia
zawodowego oraz
wprowadzaj¹c nowe kierunki. Do ciekawszych nale¿¹ propozycje: ZSZ w Gorlicach,
gdzie prowadzony bêdzie nabór do technikum drogownictwa, ZSZ w Bobowej z
technikum us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych oraz ZSA w Bystrej z kierunkiem
technik architektury krajobrazu. Z pewnoœci¹ jest w czym wybieraæ, a szczegó³y na temat
kierunków kszta³cenia w poszczególnych szko³ach mo¿na znaleŸæ na portalu
internetowym http://gorlice.edu.com.pl ; bezpoœrednio w szko³ach oraz w Wydziale
Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach mówi
naczelnik Wydzia³u Tadeusz Mikrut.
Warto tak¿e zauwa¿yæ dodaje T. Mikrut, i¿ w roku szkolnym 2006/2007 w
szko³ach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gorlicki wiedzê zdobywaæ
bêdzie ponad 6,5 tysi¹ca uczniów i s³uchaczy. Przygotowano dla nich miejsca w 216
oddzia³ach liceów ogólnokszta³c¹cych, liceów profilowanych, techników, szkó³
zawodowych oraz szkó³ policealnych. I tak najwiêcej, bo 41 oddzia³ów liczyæ bêdzie
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. K. Pu³askiego w Gorlicach. Na drugim miejscu jest
Zespó³ Szkó³ nr.1 im. I. £ukasiewicza w Gorlicach z 27 oddzia³ami, a w dalszej
kolejnoœci: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. M. Kromera w Gorlicach, ZSE im. Jana
Paw³a II w Gorlicach i Zespó³ Szkó³ Technicznych im. W. Pola w Gorlicach z 25
oddzia³ami. Ogólna liczba godzin zajêæ dydaktycznych, opiekuñczych i ustawowych
przekroczy 10 tys. tygodniowo. Ponadto ponad 2200 godzin tygodniowo realizowaæ bêd¹
pedagodzy i wychowawcy w Specjalnych Oœrodkach Szkolno-Wychowawczych,
Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych i placówkach oœwiatowowychowawczych.
To tylko niektóre cyfry z zestawieñ zbiorczych projektów arkuszy organizacyjnych na
kolejny rok szkolny z jakimi zapozna³ siê Zarz¹d Powiatu Gorlickiego, a które zosta³y
przygotowane przez nasz Wydzia³ koñczy naczelnik.
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Niesiemy pomoc
W zakresie opieki nad ludŸmi starszymi,
samotnymi i chorymi wa¿n¹ rolê do spe³nienia maj¹ domy
pomocy spo³ecznej. Spoœród trzech DPS najistotniejsze
przeobra¿enia w zakresie oferty w 2005 roku przeszed³
Dom w Klimkówce, gdzie staraniem dyrektorki Ewy
Pacak, przy zaanga¿owaniu personelu oraz akceptacji
Zarz¹du Powiatu, uruchomiono oddzia³ dla osób
przewlekle psychicznie chorych. Dziêki temu w DPS,
oprócz 35 osób przewlekle somatycznie chorych, swoj¹ bezpieczn¹ przystañ znalaz³o 27 osób
chorych psychicznie.
DPS przy ul. Michalusa w Gorlicach ma 125 mieszkañców przewlekle somatycznie chorych, z
czego wiêkszoœæ wymaga sta³ej pomocy przy spo¿ywaniu posi³ków oraz przy poruszaniu siê. W
DPS przy ul. Sienkiewicza przebywa 88 pensjonariuszy, którzy, oprócz opieki, korzystaj¹ tak¿e
z bogatej oferty opiekuñczo-rehabilitacyjno-kulturalnej.
Wszystkie DPS prowadzi³y znacz¹ce modernizacje swoich obiektów, na które ³¹cznie
wydatkowano z bud¿etu Powiatu w 2005 roku ponad 0,5 mln z³.
Wa¿n¹ funkcjê spe³niaj¹ placówki dla dzieci i m³odzie¿y, tj. Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuñczo- Wychowawcza „Razem” w Gorlicach oraz Rodzinny Dom Dziecka w
Strzeszynie, w których ze sta³ej opieki korzysta 39 dzieci.
Bogat¹ ofert¹ edukacyjno-terapeutyczn¹ skierowan¹ do dzieci, m³odzie¿y i osób
doros³ych z ró¿nym stopniem upoœledzenia umys³owego oraz schorzeniami narz¹du ruchu,
s³uchu i wzroku, dysponuj¹ Warsztaty Terapii Zajêciowej w Dominikowicach i Gorlicach oraz
przy DOR „Caritas” w Gorlicach.
Szczególn¹ rolê do spe³nienia ma Oœrodek Dziennego Wsparcia dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach z Fili¹ w Bobowej, który prowadzony jest przez
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z Biecza. Z pomocy Oœrodka korzysta
67 osób, które uczestnicz¹ w terapii indywidualnej i grupowej oraz treningach umiejêtnoœci
samoobs³ugi i zaradnoœci ¿yciowej, spo³ecznej i interpersonalnej.

Jak pracuje Rada?
Na to pytanie starali siê odpowiedzieæ goœcie XL sesji Rady Powiatu
Gorlickiego. Przyjechali na posiedzenie z Ro¿nowic. Kilkudziesiêciu
uczniów gimnazjum w Ro¿nowicach, pod opiek¹ wychowawczyni Marii
Wszo³ek przygl¹da³o siê i przys³uchiwa³o pracy radnych Powiatu.
Uroczyœcie powitani przez przewodnicz¹cego Rady Czes³awa K³apsê
zobaczyli jak w praktyce wygl¹da otwarcie sesji, przekonali siê có¿ to
takiego jest porz¹dek obrad oraz co oznaczaj¹ interpelacje. Mieli tak¿e
niezwyk³¹ okazje obejrzeæ w tak szacownym gronie uroczystoœæ
powitania Papie¿a Benedykta XVI, gdy¿ na ten czas obrady zosta³y
zawieszone.
Trochê speszeni ale zaciekawieni odbyli cenn¹ lekcjê wychowania
obywatelskiego i poznali smak samorz¹dnoœci.
Mo¿e w ich œlady pójd¹ tak¿e inne szko³y i inni nauczyciele? Mo¿e na
sesje zechc¹ tak¿e przychodziæ mieszkañcy powiatu gorlickiego, którzy
zdaj¹ siê nie pamiêtaæ, ¿e s¹ to ogólnie dostêpne i otwarte debaty.

“¯ywe dziedzictwo Heritage Alive!”
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
To jest naprawdê bardzo interesuj¹cy program dla naszych wspania³ych ale ma³o
znanych obiektów mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz. To ogromna szansa,
by o tych niezwyk³ych, drewnianych koœcio³ach us³ysza³a ca³a Europa a mo¿e
nawet œwiat. Trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e zaistnienie Ziemi Gorlickiej w tym
projekcie mo¿liwe by³o dziêki ¿yczliwoœci i owocnej wspó³pracy z gmin¹ Biecz i
Sêkowa. Dziêki temu, w drodze monta¿u finansowego z udzia³em powiatu, uda³o
siê zebraæ wk³ad w³asny niezbêdny dla realizacji projektu. Program ma charakter
badawczo edukacyjno promocyjny. Jego efektem bêdzie utworzenie biblioteki i
platformy cyfrowej na temat obiektów zwi¹zanych z projektem, powstanie
wielojêzycznych materia³ów drukowanych, intensywna promocja obiektów o
statusie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO, wspó³praca dzieci i m³odzie¿y z
wykorzystaniem internetu. To jeszcze nie wszystko
mówi starosta
Wêdrychowicz. Partner wiod¹cy z Salzburga stawia sobie za celzainteresowanie
miejscami dziedzictwa organizacje turystyczne, biura podró¿y, hotele, tour
operatorów, czyli doprowadzenie do sytuacji, i¿ informacje o naszych koœcio³ach
bêdzie mo¿na znaleŸæ np. w hotelach Urbino czy Holloko.
Program jest realizowany od 1 kwietnia 2006 roku do 31 marca 2008 roku.
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Rok 2005 w liczbach
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
-103 rodziny zastêpcze
-1 mln z³ pomoc dla rodzin zastêpczych
-13 usamodzielnionych wychowanków
-293 tys. z³ pomoc dla usamodzielniaj¹cych siê wychowanków
-119 porad prawnych i psychologicznych
-27 tys. z³ dotacje na rzecz niepublicznych placówek opiekuñczowycho-wawczych
-471 tys. z³ dotacja dla Dziennego
Oœrodka Wsparcia
-20 tys. z³ dotacja dla Oœrodka
Interwencyjno-Mediacyjnego z
Hotelikiem dla Osób Doznaj¹cych
Przemocy
-375 tys. z³ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
-123 tys. z³ dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu siê
-55,8 tys. z³ dofinansowanie
likwidacji barier technicznych
-339 tys. z³ dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
-68 tys. z³ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny
w Powiatowym Zespole ds.
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci
-3258 suma wniosków o przebadanie i orzeczenie o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci
do rozpatrzenia
-1044 wnioski o wydanie legitymacji
-138 odwo³añ od wydanych orzeczeñ
-221 posiedzeñ sk³adów orzekaj¹cych
-2818 wydanych orzeczeñ
-60,45 z³ koszt jednostkowy orzeczenia (najni¿szy w województwie)

Czekamy na absolwentów „KROMERA”
Do koñca czerwca zosta³ przed³u¿ony termin przyjmowania
zg³oszeñ do udzia³u w obchodach 100-lecia dzia³alnoœci
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kromera w Gorlicach.
Jubileuszowe uroczystoœci odbêd¹ siê 30 wrzeœnia 2006 roku,
ale organizatorzy apeluj¹ do wszystkich absolwentów, by ju¿
teraz zg³aszali swój akces udzia³u w tym niecodziennym
spotkaniu. Koszt uczestnictwa w ZjeŸdzie wynosi 50,00 z³, a
dla par ma³¿eñskich absolwentów 80,00 z³. Wp³at prosimy
dokonywaæ na konto bankowe Komitetu Organizacyjnego
Obchodów Jubileuszu 100-lecia Gimnazjum i Liceum 30300 Gorlice ul. Kromera 1 do 31 maja 2006. Numer konta:
26 8795 0005 2001 0021 1259 0001
Prosimy o podanie przy wp³acie, oprócz swoich danych,
rocznika matury oraz nazwiska panieñskiego absolwentki.
Rejestracja uczestników w dniu Zjazdu w budynku szko³y od
godz. 8.00. Uczestnicy Zjazdu otrzymaj¹ "Suplement" do
"Ksiêgi Pami¹tkowej", okolicznoœciowe wydawnictwa i
pami¹tki.
30 wrzeœnia 2006 „Kromer” czeka
na swoich
absolwentów! Nie mo¿e Was zabrakn¹æ!
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Z pracy Komisji Rady

Komisja Bud¿etowa, pod przewodnictwem Bronis³awy Szpotowicz,
dokona³a analizy Powiatowego Programu
Wspó³pracy z Organizacjami pozarz¹dowymi w kontekœcie bud¿etu Powiatu
na 2006 rok. Zapozna³a siê tak¿e z planem
finansowym I LO im. M. Kromera w
Gorlicach w kontekœcie potrzeb remontowych i zbli¿aj¹cego siê jubileuszu 100lecia szko³y. Komisja zasugerowa³a
potrzebê wyst¹pienia do burmistrza Gorlic
z proœb¹ o przyznanie mieszkañ komunalnych dla dwóch rodzin zajmuj¹cych
mieszkania w siedzibie szko³y, a uwolnione pomieszczenia przeznaczyæ na
potrzeby dydaktyczne szko³y.
Komisja dokona³a tak¿e porównania œrodków bud¿etowych zaanga¿owanych w
2006 r. na realizacjê zadañ z zakresu kultury, sportu i turystyki w porównaniu z
wykonaniem w ubieg³ym roku.
Cz³onkowie Komisji analizowali ponadto funkcjonowanie powiatowych
zak³adów opieki zdrowotnej w aspekcie finansowym, ze szczególnym
uwzglêdnieniem efektów finansowych wdro¿enia Programu Restrukturyzacji
Szpitala.
Komisja systematycznie opiniuje tak¿e projekty uchwa³, które s¹ przedmiotem
obrad sesji Rady Powiatu Gorlickiego, wœród których by³a pozytywna opinia na
temat sprawozdania z wykonania Bud¿etu Powiatu za 2005 rok.
Komisja Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa, pod przewodnictwem Czes³awa Marsza³a, zajmowa³a siê
mo¿liwoœciami zagospodarowania oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych
oraz podjêcia inwestycji w tym zakresie.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele
firmy Ekodrozd” omówili projekt budowy
zak³adu utylizacji odpadów. Zwrócono
uwagê na trudnoœci ze znalezieniem
miejsca na lokalizacjê sk³adowiska i tego
typu zak³adu, podkreœlaj¹c jednoczeœnie
koniecznoœæ tego typu inwestycji, która z
zastosowaniem najnowszej technologii, w
sposób nieszkodliwy dla œrodowiska umo¿liwia³aby skuteczn¹ utylizacjê
odpadów.
Komisja zapozna³a siê równie¿ z informacj¹ Agencji Rolnej na temat
wykorzystania kwot mlecznych na terenie powiatu gorlickiego w latach 20042005 oraz prognozach na 2006 rok i zasadach zagospodarowywania tych kwot.
Stwierdzono, ¿e rolnicy wykorzystali 92% przyznanych limitów, a produkcja
mleka po wejœciu do Unii sta³a siê bardziej op³acalna. Do koñca br. rolnicy maj¹
czas na „dopasowanie” siê do obowi¹zuj¹cych przepisów. Po tym terminie skup
uliczny nie bêdzie mo¿liwy.
Komisja analizowa³a ponadto wykonanie bud¿etu Powiatu w zakresie ochrony
œrodowiska, rolnictwa i leœnictwa. Stwierdzono, ¿e na zalesienia wydatkowano w
ubr. 30388 z³ i zalesiono 16 ha. Na usuwanie azbestu przeznaczono 33635 z³. Na
edukacjê ekologiczn¹ wœród dzieci i m³odzie¿y wydatkowano 8192 z³.
Cz³onkowie Komisji odbyli tak¿e, wspólnie z Komisj¹ Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej, posiedzenie
dokonuj¹c oceny zagospodarowania gruntów porolnych, wykorzystania œrodków z PROW na zalesienia, udzia³ œrodków z Funduszu Leœnego oraz Bud¿etu
Powiatu oraz Programu zadrzewiania œródpolnego w aspekcie zwiêkszenia
lesistoœci powiatu gorlickiego.
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Interpeluj¹ Radni
Karol Tenerowicz - ponownie przeanalizowaæ celowoœæ przekazania pomieszczeñ, sprzêtu i kadry zak³adu diagnostyki obrazowej w szpitalu w prywatne
rêce.
Edward Jamro - sporz¹dziæ i realizowaæ
harmonogram remontu dróg powiatowych
Zygmunt Potok zn iwelowaæ pobocza
przy ul. Stó¿owskiej w Gorlicach, by nie
zatrzymywa³a siê woda
Zofia Kamiñska - wdro¿yæ naprawê dróg
powiatowych w gminie Biecz oraz oznakowaæ szczególnie niebezpieczne miejsca
np. w rejonie szko³y w Sitnicy
Stanis³aw Bystrowicz - przyspieszyæ
przebudowê drogi Bystra Wola £u¿añska
Stefan H³adyk - zwiêkszyæ noœnoœæ
mostów poprzez ich naprawê na drogach
Brunary- Œnietnicy i Brunary Florynka
prowadz¹cych do zak³adów produkcyjnych
Adam Urbanek - szukaæ nabywcy na
dworek D³ugoszowskich w Bobowej
- wywieraæ nacisk na s³u¿by melioracyjne,
by drogi powiatowe by³y prawid³owo odwodnione
Marek Bugno - dokoñczyæ udra¿nianie
rowów w Bielance, a tak¿e pog³êbiæ rowy
przy drodze Zagórzany - Kwiatonowice.

Inicjatywy Radnych
Zofia Kamiñska - po raz kolejny podjê³a
akcjê zbiórki pieniêdzy dla potrzeb
gorlickiego oddzia³u Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci na organizacjê
wypoczynku letniego. Podczas XL sesji
Rady Powiatu zebra³a 565 z³.

Gdzie szukaæ pomocy...
Podajemy adresy i telefony kilku
instytucji nios¹cych pomoc w sytuacjach kryzysowych:
Komenda Powiatowa Policji
Gorlice, ul. 11 Listopada 56,
tel. 0-18 354-82-15 lub 997
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7,
tel. 0-18 352-53-80
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Rodzinie "Nadzieja"
Biecz, ul. Kazimierza Wielkiego 31,
tel. 0-13 447-15-78, 0-13 447-22-62
E-mail: nadziejabiecz@ poczta.onet.pl
www: nadziejabiecz.republika.pl
Samodzielny Publiczny Oœrodek Terapii
Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia
Gorlice, ul. A. Krajowej 10A,
tel. 0-18 352-77-45
Wielofunkcyjna Placówka OpiekuñczoWychowawcza „Razem”
Gorlice, ul. Skrzyñskich 21,
tel. 0-18 351-13-88
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Praca z sercem na d³oni
XL sesja Rady Powiatu Gorlickiego

J

ak i komu pomagaj¹ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespó³ ds.
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci oraz inne jednostki, instytucje i placówki powo³ane do
tego celu analizowali radni Powiatu Gorlickiego podczas XL sesji Rady Powiatu.
Wys³uchali sprawozdania dyrektor Romany Gajdek z dzia³alnoœci Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie za 2005 r. oraz informacji dyrektor Aliny Kosteckiej dot. funkcjonowania
Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w 2005 r.
Rozpatrzyli równie¿ informacje z zakresu dzia³alnoœci jednostek organizacyjnych powiatu
za 2005r. funkcjonuj¹cych w obszarze pomocy spo³ecznej takich jak.: Dom Pomocy
Spo³ecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa - dyr. Wies³aw Bojkowski, Dom Pomocy Spo³ecznej w Gorlicach
ul. Sienkiewicza - dyr. Andrzej Welc, Dom Pomocy Spo³ecznej w Klimkówce - dyr. Ewa Pacak, Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuñczo - Wychowawcza „Razem” w Gorlicach - Jan Kuk, Rodzinny Dom Dziecka w Strzeszynie.
Radni zapoznali siê ponadto ze sprawozdaniami z pracy: Oœrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Interwencji
Kryzysowej, Placówki opiekuñczo - wychowawczej wsparcia dziennego i dokonali oceny dzia³alnoœci Warsztatów Terapii Zajêciowej.
Bêd¹c pod wra¿eniem ogromu pracy oraz poœwiêcenia i zaanga¿owania personelu wszystkich jednostek i placówek na rzecz osób
niepe³nosprawnych i potrzebuj¹cych radni mówili: „...Dziêkujemy za pracê i serce, rêce sk³adaj¹ siê do oklasków za dokonania,
wieloœæ realizowanych form opieki oraz pomocy....”.
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz powiedzia³: „Dziêkujê wszystkim dyrekto-rom i prezesom stowarzyszeñ, dziêkujê pracownikom
za oddanie i poœwiecenie w tym trudnym i czêsto jak¿e niewdziêcznym obszarze. Czynimy starania, by ogromna praca terapeutyczna
realizowana np. w warsztatach terapii zajêciowej nie sz³a na marne, by osoby niepe³nosprawne mia³y mo¿liwoœæ podjêcia pracy i w
tym celu prowadzimy rozmowy z Wojewod¹, by w Gorlicach mo¿na by³o utworzyæ zak³ad aktywizacji zawodowej.”
Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³ê pozytywnie oceniaj¹c funkcjonowanie pomocy spo³ecznej w Powiecie Gorlickim.
Ponadto Rada podjê³a uchwa³y w sprawie: nabycia na rzecz Powiatu Gorlickiego nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w
Hañczowej, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu Gorlickiego za I pó³rocze oraz zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych zak³adów opieki zdrowotnej i instytucji kultury.

Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Gorlickiego
Marka Bugny

Pytania do...

Red. - Jest Pan radnym powiatu drug¹ kadencjê. Jakie sprawy dziêki Pana staraniom uda³o siê zrealizowaæ, z czego Pan mo¿e byæ dumny?
Marek Bugno - Mija 8 lat mojej pracy jako radnego. Trudno jest oceniaæ samego siebie. Mimo to
jest kilka spraw, które uda³o siê zrealizowaæ dziêki moim stara-niom. Nale¿¹ do nich: usuniêcie
urwiska i zabezpieczenie potoku przy drodze powiatowej w Bielance na wartoœæ oko³o 340 tys. z³,
wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Dominikowice Sêkowa wartoœæ ponad 655 tys. z³,
termomodernizacja SOSW w Kobylance - 570 tys. z³, wykonanie nawierzchni asfaltowej (1300m)
na drodze Gorlice-Bystra-Wola £u¿añska - 530 tys. z³, œciêcie poboczy, wykaszanie rowów,
udra¿nianie przepustów przy drodze Zagórzany-Kwiatonowice. To oczywiœcie tylko czêœæ spraw o
których nale¿a³oby powiedzieæ.
Red. - Które problemy s¹ najtrudniejsze i wzbudzaj¹ wœród radnych najwiêcej kontrowersji?
M. Bugno - Wed³ug mnie najtrudniejszym tematem jest notoryczny brak œrodków finansowych na
remont i modernizacjê dróg powiatowych. Od pewnego czasu jest to tak¿e kilkukrotne rêczenie
kredytów na szpital, przy znacznym wk³adzie w³asnym powiatu na inwestycje szpitala i zerowych
œrodkach finansowych przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie powiatu.
Red. - Jest Pan przewodnicz¹cym Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ na Fabryce Maszyn GLINIK
a w Radzie Powiatu wiceprzewodnicz¹cym czy te role walcz¹cego zwi¹zkowca i dyscyplinuj¹cego
przewodnicz¹cego trochê siê nie k³óc¹?
M. Bugno - Przewodnicz¹cym Zwi¹zku jestem od 10 lat, a wiceprzewodni-cz¹cym Rady prawie 4 lata. Uwa¿am, i¿ obydwie funkcje s¹ bardzo
podobne. W Zwi¹zku oprócz roli partycypacyjnej, walcz¹cej i stanowczej wymagane jest tak¿e tonowanie niektórych zajœæ oraz konsekwentna
dyscyplina. W Radzie Powiatu, oprócz roli dyscyplinuj¹cego i tonuj¹cego radnego, wymagana jest równie¿ w niektórych sytuacjach stanowczoœæ i
walecznoœæ. Jak widaæ obydwie funkcje siê nie k³óc¹, a wrêcz przeciwnie œwietnie siê uzupe³niaj¹.
Red. - Jako wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuje Pan pracê Komisji po co istniej¹ Komisje i jak radni w nich pracuj¹?
M. Bugno - Od pocz¹tku kadencji przysz³o mi koordynowaæ pracê Komisji. Wed³ug mnie Komisje s¹ bardzo potrzebne, zreszt¹ tworzone by³y pod
najwa¿niejsze zagadnienia powiatu jak np.: bud¿et, edukacja, zdrowie, infrastruktura, rozwój i rynek pracy czy te¿ kontrola. Na poszczególnych
posiedzeniach omawiane s¹ tematy z merytorycznie przygotowanymi do tego osobami, opracowywane stosowne opinie i wnioski, które z kolei
wdra¿ane s¹ do realizacji przez Zarz¹d czy te¿ Radê Powiatu. Poza drobnymi uwagami, pracê radnych w Komisjach oceniam dobrze, wiêkszoœæ z
nich posiada 100% obecnoœæ na posiedzeniach.
Red. - Co jest dla Pana najwa¿niejsze w dzia³alnoœci samorz¹dowej?
M. Bugno - Najwa¿niejsz¹ spraw¹, któr¹ sobie postawi³em jako nadrzêdn¹ w mojej dzia³alnoœci samorz¹dowej i nie tylko, jest wszelkiego rodzaju
pomoc dla mieszkañców powiatu. Staram siê, w miarê moich mo¿liwoœci, aby ka¿dy kto zwróci siê do mnie z jakimœ wa¿nym tematem otrzyma³
pomoc o któr¹ prosi, a ka¿da pozytywnie za³atwiona sprawa dla spo³ecznoœci powiatu sprawia mi radoœæ i myœlê, ¿e o to chodzi.

WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
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RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Czes³aw K³apsa
Roman Dziubina
Ewa ¯arnowska

nak³ad: 3000 egz.
sk³ad i druk:
Drukarnia GLINIK
Robert Huk
018 35 39 750
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