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Dyplomatyczny szczyt
podziêkowaæ za wszystko, co w 
tej dziedzinie zosta³o wspólnym 
wysi³kiem zrobione, jak po-
wiedzia³ „na rzecz oddawania ho-
noru ludziom poleg³ym”. 
Kolejny wa¿ny goœæ to konsul 
Republiki Federalnej Niemiec 
w Krakowie dr Thomas Glaser. 
W spotkaniu uczestniczyli: staro-

rzedstawiciele Czech sta Miros³aw Wêdrychowicz, 
i Niemiec zawitali do wicestarosta Witold Kochan, 
Starostwa Powiatowego P cz³onek zarz¹du powiatu Roman 

w Gorlicach. Trojanowicz (który pe³ni³ tak¿e 
Najpierw z po¿egnaln¹ wizyt¹ funkcjê t³umacza) oraz burmistrz 
przyjecha³ attache wojskowy Gorlic Kazimierz Sterkowicz. 
ambasady Republiki Czeskiej Konsul RFN z³o¿y³ wieñce na 
w Polsce pu³kownik Miros³aw cmentarzach z I wojny œwiatowej - 
Slivka. Jako orêdownik wspó³- Nr 91 w Gorlicach i Nr 60 na 
pracy w sprawie renowacji Magurze Ma³astowskiej oraz 
cmentarzy z I wojny œwiatowej odwiedzi³ Muzeum PTTK w Go-
w po³udniowo-wschodniej Pol- rlicach i Gorlick¹ Stref¹ Gospo-
sce przyjecha³ do Gorlic darcz¹.

Presti¿owe wyró¿nienie „Liœæ klonu” odebra³ wice-
starosta Witold Kochan od Banku Ochrony Œrodowiska 
w Tarnowie za realizacjê przedsiêwziêæ o charakterze 
termomodernizacyjnym w powiecie gorlickim na 
wartoœæ ponad 15,5 mln z³. Uroczystoœæ wrêczenia 
dorocznych wyró¿nieñ „KLON '07” odby³a siê w 
tarnowskim ratuszu. cd. str.5

Klonowy laur dla Powiatu

Akademia Ekonomiczna i Akademia Górniczo-Hutnicza, 
renomowane uczelnie krakowskie, po raz kolejny 
zapraszaj¹ absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych do 
skorzystania z coraz bogatszej oferty studiów zaocznych 
w Gorlicach.
Akademia Ekonomiczna prowadzi nabór na kierunki: 
„Zarz¹dzanie” oraz „Turystyka i Rekreacja”. 
Akademii Górniczo - Hutnicza proponuje studia na Wy-
dziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu; kierunek Górnictwo 
i Geologia; specjalnoœæ Zagospodarowanie i Ochrona 
Wód oraz Geoin¿ynieria. cd. str. 3

Dziêki staraniom Zarz¹du Powiatu zostaliœmy zakwa-
lifikowani do programu osuwiskowego wspomaganego 
œrodkami bud¿etu pañstwa i Unii Europejskiej. 
W bie¿¹cym roku otrzymaliœmy ju¿ z MSWiA  promesê 
na 3,161 mln z³, - mówi starosta Miros³aw Wêdry-
chowicz. cd. str.4

onad stu piêædziesiêciu uczniów z dziesiêciu szkó³ podstawowych 
z terenu powiatu gorlickiego uczestniczy³o w II Powiatowej PSpartakiadzie Ma³ych Szkó³. Z inicjatyw¹ takich spotkañ wysz³a 

w 2005 roku radna Rady Powiatu Gorlickiego, przewodnicz¹ca Komisji 
Edukacji, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszoœci Narodowej 
oraz dyrektor Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Sitnicy Zofia 
Kamiñska. Do jej organizacji w³¹czy³ siê dyrektor Miêdzyszkolnego 
Oœrodka Sportu w Gorlicach Jerzy Bugno. Tegoroczna impreza odby³a sie 
w Stadninie Koni Huculskich w Regetowie.
W ramach Spartakiady dzieci uczestniczy³y w ró¿nego typu konku-
rencjach sportowych oraz korzysta³y z licznych atrakcji typu: jazda na 
koniach oraz bryczkami, jazda samochodem terenowym  czy pokaz pracy 
psów stra¿y granicznej z Koniecznej.
Wœród goœci spartakiady byli m.in.: starszy wizytator Kuratorium Jerzy 
Kamiñski i starosta Miros³aw Wêdrychowicz, który pogratulowa³ i po-
dziêkowa³ zarówno uczestnikom jak i organizatorom tak udanej imprezy 
rekreacyjno - edukacyjnej. cd. str. 7

Ma³e szko³y w akcji

Pora na studia w Gorlicach!

Powiatowym drogom na ratunek



Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
tel. centrala 018 35 35 380
fax: 018 35 37 545
starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiat.gorlicki.pl 
Godz. urzêdowania:
poniedzia³ek - 8.00 - 16.00
wtorek - pi¹tek - 7.30 - 15.30
Sekretariat: tel. 018 35 48 701
Starosta 
Miros³aw Wedrychowicz
Wicestarosta
Witold Kochan
Etatowy Cz³onek Zarz¹du
Stanis³aw Szura
Sekretarz Powiatu 
Krzysztof Augustyn
Skarbnik Powiatu 
Krystyna Lewek
tel. 018 35 48 704
Wydzia³ Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35 48 750
Wydzia³ Ochrony Œrodowis-
ka, 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 Budo-
wnictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 730
Wydzia³ Rozwoju 
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. Biecka 3
tel. 018 35 48 790
Wydzia³ Geodezji Katastru 
i Gospodarki Nieruchomo-
œciami
Naczelnik-Maria Przyby³o
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
Naczelnik-
Stanis³awa Gêbarowska
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. Orze-
kania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. (0-18) 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 35-36-307
Rzecznik Konsumentów
Krzysztof Majcher
tel (0-18) 35-48-780
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W lipcu prowadzone bêd¹ na terenie powiatu gorlickiego bezp³atne badania profilaktyczne. 
MAMMOGRAFIA dla Pañ w wieku 50  69 lat je¿eli w roku 2006  otrzyma³y wskazania do 
wykonania powtórnych badañ po up³ywie 12 miesiêcy oraz dla kobiet z tego samego przedzia³u 
wiekowego, które nie wykona³y badania w ci¹gu ostatnich 2 lat lub wykonuj¹ badanie po raz 
pierwszy. 
JASKRA - pe³ne badanie okulistyczne dla Pañ i Panów od 35 roku ¿ycia z wy³¹czeniem osób 
leczonych na jaskrê i badanych bezp³atnie, w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy, w ramach programu 
profilaktyki jaskry. Szczegó³y o terminach, zg³oszeniach, wymaganych  dokumentach i miejscu 
badañ na stronie internetowej powiatu www.powiat.gorlicki.pl 

Bezp³atne badania profilaktyczne 

Wstêpne za³o¿enia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestêpczoœci  oraz Ochrony 
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Obywateli na lata 2007-2010   wypracowa³a Komisja Bezpieczeñstwa i 
Porz¹dku Publicznego Powiatu Gorlickiego. Nowy program ma bazowaæ na sprawdzonych 
wzorcach jakimi s¹ realizowane b¹dŸ wdra¿ane do realizacji programy: „Razem bezpieczniej” 
dotycz¹cy zagadnieñ przemocy w rodzinie, „Zero tolerancji” odnosz¹cy siê bezpieczeñstwa w 
szkole oraz program „Gambit” zwi¹zany z bezpieczeñstwem na drogach.
Szczegó³owym opracowaniem programu zajmuj¹ siê cztery zespo³y tematyczne: przeciwdzia³ania 
przemocy w rodzinie, bezpieczeñstwa w szkole, bezpieczeñstwa w ruchu drogowym oraz ochrony 
dziedzictwa narodowego. Na czele trzech pierwszych stan¹ odpowiednio: Romana Gajdek  
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Roman Trojanowicz  cz³onek Zarz¹du i radny 
Rady Powiatu Gorlickiego oraz nauczyciel, Marek Machowski  dyrektor Powiatowego Zarz¹du 
Drogowego. 

Bezpieczny program

Klasa I e z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kromera w Gorlicach zajê³a I miejsce w regionie 
Po³udniowo-Ma³opolskim i siódme miejsce w skali ca³ego kraju w XVII-tej edycji 
Miêdzynarodowego Konkursu „Mathematiques sans frontiers” - „Matematyka bez granic”. Na 
trzecim miejscu w regionie znalaz³a siê kl. I b z tego¿ Liceum. Jest to ogromny sukces uczniów i 
nauczycieli „Kromera”. Gratulujemy!!!

W konkursie ogó³em uczestniczy³o 16931 polskich uczniów, którzy znaleŸli siê wœród 
przedstawicieli 43 krajów z ca³ego œwiata. Konkurs organizowany jest od 1989 r., a jego celem jest 
podniesienie zainteresowania matematyk¹, lepsza znajomoœæ jêzyków obcych, rozwijanie 
inicjatywy w³asnej i twórczej aktywnoœci uczniów oraz rozwój umiejêtnoœci pracy w grupach. 
Jedno z zadañ konkursowych podawane jest w jêzykach: angielskim, francuskim, niemieckim lub 
w³oskim i uczniowie musz¹ je przet³umaczyæ, a rozwi¹zanie podaæ w wybranym jêzyku obcym.

Gratulujemy tak¿e Piotrowi Wójcikowi, który jako wybitny matematyk i informatyk 
zosta³ stypendyst¹ „Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci” dziêki czemu korzysta z 
indywidualnych zajêæ na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prorektora prof. Jana 
Madeya.

Matematycy z Kromera

Wdziêczne nazwy: Szlak Królewski, Winny, Transgraniczny, S¹decki, Wielokulturowy 
sk³adaæ siê bêd¹ na 800 km Karpacki Szlak Rowerowy powstaj¹cy od Limanowej przez Nowy S¹cz 
po Gorlice. G³ównym realizatorem projektu jest S¹decka Organizacja Turystyczna. Przyst¹pi³ do 
niego tak¿e powiat gorlicki oraz wszystkie gminy Ziemi Gorlickiej, które partycypowaæ bêd¹ w 
kosztach wytyczenia nowych b¹dŸ oznakowania wytyczonych w ubieg³ym roku szlaków 
proporcjonalnie do ich d³ugoœci na swoim terenie, przy czym 75% ca³oœci kosztów pokrytych bêdzie 
ze œrodków Ministerstwa Gospodarki i Urzêdu Marsza³kowskiego oraz powiatu nowos¹deckiego, 
który tak¿e jest uczestnikiem projektu.

„Karpacki Szlak Rowerowy”

W dwusetn¹ rocznicê urodzin Wincentego Pola w Zespole Szkó³ Technicznych w Gorlicach odby³a 
siê okolicznoœciowa akademia przypominaj¹ca dorobek poetycki oraz naukowy patronuj¹cego od 
23 lat szkole poety i geografa. Uroczystoœæ po³¹czona by³a z podsumowaniem konkursu wiedzy 
„Czy znasz patrona swej szko³y”, gdzie laureatami zostali uczniowie kl.III technikum oraz 
konkursu plastycznego na plakat ph. „Wincenty Pol  poeta, geograf, krajoznawca”, w którym 
I miejsce uzyskali Andrzej Haluch i Wojciech Kulka. Obecny na uroczystoœci starosta Miros³aw 
Wêdrychowicz wrêczy³ Justynie P³aczek i Dariuszowi Napierale stypendia starosty za bardzo dobre 
wyniki w nauce. By³a to tak¿e okazja do prezentacji dnia dzisiejszego ZST z uwzglêdnieniem 
szerokiej oferty edukacyjnej skierowana do m³odzie¿y gimnazjalnej. 
Goœcie uroczystoœci, wœród których byli tak¿e wizytator Jerzy Stochel i burmistrz Gorlic Kazimierz 
Sterkowicz, ods³onili przed szko³¹ pami¹tkow¹ tablicê i zasadzili symboliczne drzewo roku 
jubileuszu urodzin Wincentego Pola, które podarowa³ Tadeusz Kosturski. 

Wincenty Pol w ZST 

 Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom VII edycji Miêdzynarodowego 
Konkursu Grafiki Komputerowej ph. „Wspólna Europa”. Dyplomy oraz nagrody ufundowa³ i wrêczy³ starosta Miros³aw WWêdrychowicz, który podkreœli³ rosn¹cy z roku na rok poziom prac konkursowych oraz zainteresowanie t¹ form¹ 

prezentacji artystycznej otaczaj¹cego nas œwiata. 
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Wanda Fik-Pa³kowa - artysta malarz, scenograf, Kraków oraz cz³onkowie: Vasil Hudák - 
nauczyciel, Bardejov; Slavka Muzeláková - nauczyciel, Bardejov; Zdzis³aw Tohl - artysta rzeŸbiarz, dyrektor Galerii Sztuki, Gorlice; 
Tadeusz Mikrut - naczelnik Wydz. Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa, w Gorlicach; Marek Kretowicz - artysta plastyk, 
grafik z Gorlic i Bart³omiej Belniak - artysta plastyk, grafik z Gorlic oceni³o blisko 300 prac, które  zosta³y nades³ane na konkurs 
z Niemiec, S³owacji i Polski.
Nagrody i wyró¿nienia otrzymali: 
Kategoria wiekowa do 16 lat - temat „Wspólna Europa” 
1.RASTILAV MADERA ŽUS M.Vileca, Bardejov, S³owacja, 
2.SARA CZESZYK Gimnazjum im. Jana Paw³a II, Stró¿ówka, Polska 
3.JOANNA WOJNARSKA Gimnazjum im. Jana Paw³a II, Stró¿ówka, Polska 
Kategoria wiekowa do 16 lat - temat dowolny 
1.EVA GROHOÅOVÁ ZŠ Hažlin, S³owacja 
2.ANDREJ LEŠKANIÈ ZŠ Hažlin, S³owacja 
3.MARIA LAZOROVÁ ZŠ Malcov, S³owacja 
Kategoria wiekowa 16 -19 lat - Wspólna Europa 
1.PIOTR RUSIN ZS nr 1 im. I. £ukasiewicza, Gorlice, Polska 
2.PAVOL BEZEG SOU Služieb SZVD, Bardejov, S³owacja 
3.WALDEMAR SAWSKI ZST im. W. Pola, Gorlice, Polska 
Kategoria wiekowa 16 -19 lat - temat dowolny 
1.ARTUR BATORY ZS nr 1 im. I. £ukasiewicza, Gorlice, Polska 
2.MACIEJ KARPIÑSKI ZS nr 1 im. I. £ukasiewicza, Gorlice, Polska 
3.MARTIN URBAN Gimnazjum L. Stöckcla, Bardejov, S³owacja 
Wyró¿nienia: OLIWIA MOSOÑ SP i Gimnazjum, Szalowa, Polska; JACEK ŒLIWA ZS nr 1, Bobowa, Polska; VERONIKA 
MAJDOVÁ ZŠ Kamenskeho, Bardejov, S³owacja; .MILOŠ GROBAR SŠ J. Henischa, Bardejov, S³owacja; MANUEL 
PAULFEUERBORN Ems  Berufkolleg, Rheda-Wiedenbrück, Niemcy; ERIK RICHVALSKÝ ZSŠ J. Andrašèika, Bardejov, 
S³owacja.
Nagrodê im. prof. W³odzimierza Kunza otrzyma³ MARTIN URBAN Gimnazjum L. Stöckcla, Bardejov, S³owacja, a  nagrodê 
Naczelnika Wydzia³u Edukacji Bogus³aw D¹browski ZS Nr 1 Gorlice.

VII Miêdzynarodowy 
Konkurs Grafiki KomputerowejWspólna Europa

Zarz¹dzanie sprzeda¿¹ w produkcji w Zamiejscowym Oœrodku Dydakty-
i handlu, Zarz¹dzanie turystyk¹ cznym w Zespó³ Szkó³ nr 1 w Go-
i hotelarstwem, Zarz¹dzanie zasobami rlicach (tzw. Górka) proponuje studia 
ludzkimi. Nowy kierunek Turystyka na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Ga-
i Rekreacja oferuje studentom dwie zu; kierunek Górnictwo i Geologia; 
specjalnoœci: Turystyka miêdzyna- sp ec ja ln oœ æ Z ag os po da ro wa ni e 
rodowa, Hotelarstwo i gastronomia. i Ochrona Wód oraz Geoin¿ynieria. 
Kompleksowa informacja, sprzeda¿ te- To jedyny tego typu wydzia³ w Polsce, 
czek na dokumenty i przyjmowanie a jego absolwenci s¹ wysokiej klasy 
dokumentów odbywa siê w sekretaria- specjalistami w zakresie ochrony zaso-
cie Zamiejscowego Oœrodka Dydakty- bów wodnych i znajduj¹ zatrudnienie 
cznego w Gorlicach w Zespole Szkó³ w stacjach sanitarno-epidemiologi-

kademia Ekonomiczna i jej Zamie- Zawodowych im Kazimierza Pu³askie- cznych, wodoci¹gach, administracji 
jscowy Oœrodek Dydaktyczny go w Gorlicach, przy ul. Niepodleg³o- pañstwowej i samorz¹dowej. Mog¹ 
prowadzi nabór na dwa kierunki: œci 5; tel.: (018) 353-50-19. tak¿e prowadziæ w³asne firmy zajmu-A

d o t y c h c z a s o w y  „ Z a r z ¹ d z a n i e ”  o r a z  Sekretariat czynny do 31 lipca, od j¹ce siê wykorzystaniem i ochron¹ 
nowoutworzony i jedyny poza siedzib¹ poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8,00 - wód.
Akademii „Turystyka i Rekreacja”. Z t¹ - 14,00. Rekrutacjê tradycyjnie prowadzi 
wiadomoœci¹ przyby³ do Starostwa Powiato- Informacje uzyskaæ mo¿na równie¿ sekretariat Zespo³u Szkó³ nr 1 w Go-
wego w Gorlicach kierownik Oœrodka dr Leszek bezpoœrednio w Dziale Nauczania rlicach (tzw. Górka), ul. Wyszyñskiego 
Strzembicki (na zdjêciu  wicestarost¹ Witoldem Akademii Ekonomicznej w 18, tel. 0-18 353-60-40. 
Kochanem). Obecnie na kierunku Zarz¹dzanie Krakowie: tel.: 012 293- 56 -28, Bli¿szych informacji mo¿na tak¿e szu-
AE proponuje osiem specjalnoœci: Controlling 012 293- 54 -25 lub na stronie kaæ na stronie internetowej Akademii 
i zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw, Euro- internetowej: www.ae.krakow.pl Górniczo-Hutniczej  w Krakowie 
marketing, Funkcjonowanie i rozwój przedsiê- Akademii Górniczo - Hutnicza, która www.wnig.agh.edu.pl 
biorstw, Rachunkowoœæ, Zarz¹dzanie firm¹, od dwóch lat prowadzi zajêcia 

Pora na studia w Gorlicach!
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wzorcach jakimi s¹ realizowane b¹dŸ wdra¿ane do realizacji programy: „Razem bezpieczniej” 
dotycz¹cy zagadnieñ przemocy w rodzinie, „Zero tolerancji” odnosz¹cy siê bezpieczeñstwa w 
szkole oraz program „Gambit” zwi¹zany z bezpieczeñstwem na drogach.
Szczegó³owym opracowaniem programu zajmuj¹ siê cztery zespo³y tematyczne: przeciwdzia³ania 
przemocy w rodzinie, bezpieczeñstwa w szkole, bezpieczeñstwa w ruchu drogowym oraz ochrony 
dziedzictwa narodowego. Na czele trzech pierwszych stan¹ odpowiednio: Romana Gajdek  
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Roman Trojanowicz  cz³onek Zarz¹du i radny 
Rady Powiatu Gorlickiego oraz nauczyciel, Marek Machowski  dyrektor Powiatowego Zarz¹du 
Drogowego. 

Bezpieczny program

Klasa I e z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kromera w Gorlicach zajê³a I miejsce w regionie 
Po³udniowo-Ma³opolskim i siódme miejsce w skali ca³ego kraju w XVII-tej edycji 
Miêdzynarodowego Konkursu „Mathematiques sans frontiers” - „Matematyka bez granic”. Na 
trzecim miejscu w regionie znalaz³a siê kl. I b z tego¿ Liceum. Jest to ogromny sukces uczniów i 
nauczycieli „Kromera”. Gratulujemy!!!

W konkursie ogó³em uczestniczy³o 16931 polskich uczniów, którzy znaleŸli siê wœród 
przedstawicieli 43 krajów z ca³ego œwiata. Konkurs organizowany jest od 1989 r., a jego celem jest 
podniesienie zainteresowania matematyk¹, lepsza znajomoœæ jêzyków obcych, rozwijanie 
inicjatywy w³asnej i twórczej aktywnoœci uczniów oraz rozwój umiejêtnoœci pracy w grupach. 
Jedno z zadañ konkursowych podawane jest w jêzykach: angielskim, francuskim, niemieckim lub 
w³oskim i uczniowie musz¹ je przet³umaczyæ, a rozwi¹zanie podaæ w wybranym jêzyku obcym.

Gratulujemy tak¿e Piotrowi Wójcikowi, który jako wybitny matematyk i informatyk 
zosta³ stypendyst¹ „Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci” dziêki czemu korzysta z 
indywidualnych zajêæ na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prorektora prof. Jana 
Madeya.

Matematycy z Kromera

Wdziêczne nazwy: Szlak Królewski, Winny, Transgraniczny, S¹decki, Wielokulturowy 
sk³adaæ siê bêd¹ na 800 km Karpacki Szlak Rowerowy powstaj¹cy od Limanowej przez Nowy S¹cz 
po Gorlice. G³ównym realizatorem projektu jest S¹decka Organizacja Turystyczna. Przyst¹pi³ do 
niego tak¿e powiat gorlicki oraz wszystkie gminy Ziemi Gorlickiej, które partycypowaæ bêd¹ w 
kosztach wytyczenia nowych b¹dŸ oznakowania wytyczonych w ubieg³ym roku szlaków 
proporcjonalnie do ich d³ugoœci na swoim terenie, przy czym 75% ca³oœci kosztów pokrytych bêdzie 
ze œrodków Ministerstwa Gospodarki i Urzêdu Marsza³kowskiego oraz powiatu nowos¹deckiego, 
który tak¿e jest uczestnikiem projektu.

„Karpacki Szlak Rowerowy”

W dwusetn¹ rocznicê urodzin Wincentego Pola w Zespole Szkó³ Technicznych w Gorlicach odby³a 
siê okolicznoœciowa akademia przypominaj¹ca dorobek poetycki oraz naukowy patronuj¹cego od 
23 lat szkole poety i geografa. Uroczystoœæ po³¹czona by³a z podsumowaniem konkursu wiedzy 
„Czy znasz patrona swej szko³y”, gdzie laureatami zostali uczniowie kl.III technikum oraz 
konkursu plastycznego na plakat ph. „Wincenty Pol  poeta, geograf, krajoznawca”, w którym 
I miejsce uzyskali Andrzej Haluch i Wojciech Kulka. Obecny na uroczystoœci starosta Miros³aw 
Wêdrychowicz wrêczy³ Justynie P³aczek i Dariuszowi Napierale stypendia starosty za bardzo dobre 
wyniki w nauce. By³a to tak¿e okazja do prezentacji dnia dzisiejszego ZST z uwzglêdnieniem 
szerokiej oferty edukacyjnej skierowana do m³odzie¿y gimnazjalnej. 
Goœcie uroczystoœci, wœród których byli tak¿e wizytator Jerzy Stochel i burmistrz Gorlic Kazimierz 
Sterkowicz, ods³onili przed szko³¹ pami¹tkow¹ tablicê i zasadzili symboliczne drzewo roku 
jubileuszu urodzin Wincentego Pola, które podarowa³ Tadeusz Kosturski. 

Wincenty Pol w ZST 

 Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród laureatom VII edycji Miêdzynarodowego 
Konkursu Grafiki Komputerowej ph. „Wspólna Europa”. Dyplomy oraz nagrody ufundowa³ i wrêczy³ starosta Miros³aw WWêdrychowicz, który podkreœli³ rosn¹cy z roku na rok poziom prac konkursowych oraz zainteresowanie t¹ form¹ 

prezentacji artystycznej otaczaj¹cego nas œwiata. 
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca - Wanda Fik-Pa³kowa - artysta malarz, scenograf, Kraków oraz cz³onkowie: Vasil Hudák - 
nauczyciel, Bardejov; Slavka Muzeláková - nauczyciel, Bardejov; Zdzis³aw Tohl - artysta rzeŸbiarz, dyrektor Galerii Sztuki, Gorlice; 
Tadeusz Mikrut - naczelnik Wydz. Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa, w Gorlicach; Marek Kretowicz - artysta plastyk, 
grafik z Gorlic i Bart³omiej Belniak - artysta plastyk, grafik z Gorlic oceni³o blisko 300 prac, które  zosta³y nades³ane na konkurs 
z Niemiec, S³owacji i Polski.
Nagrody i wyró¿nienia otrzymali: 
Kategoria wiekowa do 16 lat - temat „Wspólna Europa” 
1.RASTILAV MADERA ŽUS M.Vileca, Bardejov, S³owacja, 
2.SARA CZESZYK Gimnazjum im. Jana Paw³a II, Stró¿ówka, Polska 
3.JOANNA WOJNARSKA Gimnazjum im. Jana Paw³a II, Stró¿ówka, Polska 
Kategoria wiekowa do 16 lat - temat dowolny 
1.EVA GROHOÅOVÁ ZŠ Hažlin, S³owacja 
2.ANDREJ LEŠKANIÈ ZŠ Hažlin, S³owacja 
3.MARIA LAZOROVÁ ZŠ Malcov, S³owacja 
Kategoria wiekowa 16 -19 lat - Wspólna Europa 
1.PIOTR RUSIN ZS nr 1 im. I. £ukasiewicza, Gorlice, Polska 
2.PAVOL BEZEG SOU Služieb SZVD, Bardejov, S³owacja 
3.WALDEMAR SAWSKI ZST im. W. Pola, Gorlice, Polska 
Kategoria wiekowa 16 -19 lat - temat dowolny 
1.ARTUR BATORY ZS nr 1 im. I. £ukasiewicza, Gorlice, Polska 
2.MACIEJ KARPIÑSKI ZS nr 1 im. I. £ukasiewicza, Gorlice, Polska 
3.MARTIN URBAN Gimnazjum L. Stöckcla, Bardejov, S³owacja 
Wyró¿nienia: OLIWIA MOSOÑ SP i Gimnazjum, Szalowa, Polska; JACEK ŒLIWA ZS nr 1, Bobowa, Polska; VERONIKA 
MAJDOVÁ ZŠ Kamenskeho, Bardejov, S³owacja; .MILOŠ GROBAR SŠ J. Henischa, Bardejov, S³owacja; MANUEL 
PAULFEUERBORN Ems  Berufkolleg, Rheda-Wiedenbrück, Niemcy; ERIK RICHVALSKÝ ZSŠ J. Andrašèika, Bardejov, 
S³owacja.
Nagrodê im. prof. W³odzimierza Kunza otrzyma³ MARTIN URBAN Gimnazjum L. Stöckcla, Bardejov, S³owacja, a  nagrodê 
Naczelnika Wydzia³u Edukacji Bogus³aw D¹browski ZS Nr 1 Gorlice.

VII Miêdzynarodowy 
Konkurs Grafiki KomputerowejWspólna Europa

Zarz¹dzanie sprzeda¿¹ w produkcji w Zamiejscowym Oœrodku Dydakty-
i handlu, Zarz¹dzanie turystyk¹ cznym w Zespó³ Szkó³ nr 1 w Go-
i hotelarstwem, Zarz¹dzanie zasobami rlicach (tzw. Górka) proponuje studia 
ludzkimi. Nowy kierunek Turystyka na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Ga-
i Rekreacja oferuje studentom dwie zu; kierunek Górnictwo i Geologia; 
specjalnoœci: Turystyka miêdzyna- sp ec ja ln oœ æ Z ag os po da ro wa ni e 
rodowa, Hotelarstwo i gastronomia. i Ochrona Wód oraz Geoin¿ynieria. 
Kompleksowa informacja, sprzeda¿ te- To jedyny tego typu wydzia³ w Polsce, 
czek na dokumenty i przyjmowanie a jego absolwenci s¹ wysokiej klasy 
dokumentów odbywa siê w sekretaria- specjalistami w zakresie ochrony zaso-
cie Zamiejscowego Oœrodka Dydakty- bów wodnych i znajduj¹ zatrudnienie 
cznego w Gorlicach w Zespole Szkó³ w stacjach sanitarno-epidemiologi-

kademia Ekonomiczna i jej Zamie- Zawodowych im Kazimierza Pu³askie- cznych, wodoci¹gach, administracji 
jscowy Oœrodek Dydaktyczny go w Gorlicach, przy ul. Niepodleg³o- pañstwowej i samorz¹dowej. Mog¹ 
prowadzi nabór na dwa kierunki: œci 5; tel.: (018) 353-50-19. tak¿e prowadziæ w³asne firmy zajmu-A

d o t y c h c z a s o w y  „ Z a r z ¹ d z a n i e ”  o r a z  Sekretariat czynny do 31 lipca, od j¹ce siê wykorzystaniem i ochron¹ 
nowoutworzony i jedyny poza siedzib¹ poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8,00 - wód.
Akademii „Turystyka i Rekreacja”. Z t¹ - 14,00. Rekrutacjê tradycyjnie prowadzi 
wiadomoœci¹ przyby³ do Starostwa Powiato- Informacje uzyskaæ mo¿na równie¿ sekretariat Zespo³u Szkó³ nr 1 w Go-
wego w Gorlicach kierownik Oœrodka dr Leszek bezpoœrednio w Dziale Nauczania rlicach (tzw. Górka), ul. Wyszyñskiego 
Strzembicki (na zdjêciu  wicestarost¹ Witoldem Akademii Ekonomicznej w 18, tel. 0-18 353-60-40. 
Kochanem). Obecnie na kierunku Zarz¹dzanie Krakowie: tel.: 012 293- 56 -28, Bli¿szych informacji mo¿na tak¿e szu-
AE proponuje osiem specjalnoœci: Controlling 012 293- 54 -25 lub na stronie kaæ na stronie internetowej Akademii 
i zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw, Euro- internetowej: www.ae.krakow.pl Górniczo-Hutniczej  w Krakowie 
marketing, Funkcjonowanie i rozwój przedsiê- Akademii Górniczo - Hutnicza, która www.wnig.agh.edu.pl 
biorstw, Rachunkowoœæ, Zarz¹dzanie firm¹, od dwóch lat prowadzi zajêcia 

Pora na studia w Gorlicach!



B I U L E T Y N    S A M O R Z ¥ D O W Y    P O W I A T U    G O R L I C K I E G O

STR 4 CZERWIEC   2007 STR 5CZERWIEC   2007

B I U L E T Y N    S A M O R Z ¥ D O W Y    P O W I A T U    G O R L I C K I E G O

W biegu na 10 km zwyciêzcami znanego komentatora sporto-
zostali: Pawe³ Zima z Krosna w e g o  T V P P r z e m y s ³ a w a  
i Marta Czubska z Krosna. Babiarza (na zdjêciu), który 
Najlepsi na 5 km byli: Konrad nastêpnie poprowadzi³ uroczy-
Rembisz z Krakowa i Danuta stoœæ wrêczenia nagród. 
Zatorska z Ropczyc. Organizatorami tej cyklicznej 
Bieg rozgrywany by³ na bardzo i niezwykle udanej imprezy byli: 
malowniczej trasie z Owczar, Lekkoatletyczne Stowarzyszenie 
przez Sêkow¹,  Dominikowice Ziemi Gorlickiej "Maraton" na 

ko³o 1000 osób wziê³o udzia³ w V Biegu i Kobylankê do Gorlic, obfituj¹cej czele z prezesem Krzysztofem 
Naftowym. Zawodnicy mieli do poko- w wiele unikatowych zabytków Zagórskim i dyrektorem Biegu 
nania trzy trasy o zró¿nicowanej  d³u-O jak: drewniane cerkwie i koœcio³y Januszem Sobczykiem, a tak¿e 

goœci: 5, 10 lub 21 kilometrów. oraz szyby naftowe i pierwsze Starostwo Powiatowe w Gorli-
W pó³maratonie na podium stanêli kolejno: kopanki ropy naftowej. cach, które udzieli³o wsparcia 
- wœród mê¿czyzn: Aleksander Nikalayuk z Bia- W tym roku po raz pierwszy finansowego oraz Gminy Gorlice 
³orusi, Andrzej D³ugosz z Muszyny, Jacek zosta³a przeprowadzona kwali- i Sêkowa. S³owa podziêkowania 
Kasprzyk z Krakowa  fikacja biegaczy w I Mistrzo- nale¿¹ siê ponadto stra¿akom, 
wœród kobiet: Julia Arhipowa z Kirgistanu, stwach Polski w pó³maratonie policji, s³u¿bom medycznym, 
Ludmila Melicherova ze S³owacji, Mariya pracowników bran¿ zwi¹zanych z którzy zabezpieczali trasê i czu-
Ostrowska z Ukrainy. W pierwszej dziesi¹tce przemys³em naftowym, gazo- wali nad zawodnikami.
znalaz³y siê dwie gorliczanki: na 9 miejscu wym i paliwowym. Wielk¹ atra-
Joanna Stech a na 10 Magdalena Zalesko. kcj¹ by³ udzia³ w biegu na 5 km 

Bieg z lamp¹ naftow¹ w tle

Kilkadziesi¹t osób wyruszy³o na trasy Beskidu 
Niskiego w ramach II Pikniku Rowerowego. Do 
Radocyny, gdzie by³a baza Pikniku,  przyjechali 
cykliœci z ca³ej Polski, nawet z Warszawy i Bia-
³egostoku. Uczestnicy rajdu mieli mo¿liwoœæ 
wyboru trzech tras rowerowych o ró¿nym 
stopniu trudnoœci, ale wszystkie niezmiernie 
atrakcyjne turystycznie.
Na dystansie 5 km (mê¿czyŸni) i 3 km (kobiety) 
walczyli o  Puchar Prezesa Klubu Cyklistów, 
a tak¿e tytu³ najlepszego znawcy Beskidu 
Niskiego i Szlaku Architektury Drewnianej.
Puchary wywalczyli: £ukasz Kwaœniak (16.28), 
Rafa³ Dychtonia (17.27) i Jakub Lewek (17.52).
Wœród kobiet najlepsza by³a Izabela Lewek (11 
minut 54 sekundy), przed  Ma³gorzat¹ ̄ erañsk¹ - 
Lewek (12.44) i Bogumi³¹ Burkot (13.08).
Konkurs wiedzy o Beskidzie i Szlaku 
Architektury Drewnianej wygra³ Tomasz 
Piecuch (22 pkt.),  przed  Ma³gorzat¹ Lewek (21 
pkt.) oraz Wand¹ Barszcz i Jakubem Koniecznym 
(po 19 pkt.).
Po trudach rowerowych wspinaczek mogli 
obserwowaæ prace przedstawicieli gin¹cych 
zawodów snycerza, garncarza i ³y¿karza, za-
bawiæ siê po przewodem dru¿bów weselnych 
braci Matu³ów z Brunar z kapel¹ czy bluesowego 
zespo³u The dollars brothers band.
G³ównym organizatorem Pikniku by³a Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony”, 
a powiat gorlicki udzieli³ wsparcia finansowego.

II Piknik Rowerowy w Beskidzie Niskim

Dziêki  s ta ran iom Zarz¹du Powia tu  zos ta l i œmy 
zakwalifikowani  do programu osuwiskowego wspomaganego 
œrodkami bud¿etu pañstwa i Unii Europejskiej. W bie¿¹cym 
roku otrzymaliœmy ju¿ z MSWiA promesê na 3,161 mln z³, 
z czego na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 1,15 mln z³, 
a 2,011 mln z³ na os³onê przeciwosuwiskow¹ - mówi starosta 
Miros³aw Wêdrychowicz
W ramach usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych zostanie 
przeprowadzona modernizacja nastêpuj¹cych dróg: Biecz-
Grudna Kêpska-G³êboka, Bobowa-Brzana, Ciê¿kowice-
Moszczenica, Gorlice-Dominikowice, Jankowa-Stró¿na-
Szalowa, Ropa-Brunary, Siary-Owczary, ul. 11 Listopada 
w Gorlicach, Uœcie Gorlickie-Œnietnica.
Z kolei w ramach os³ony przeciwosuwiskowej - mówi starosta  
zostan¹ wykonane nastêpuj¹ce zadania na drogach 
powiatowych: stabilizacja osuwiska wraz z odbudow¹ drogi 
Sêkowa  Rozdziele, dokumentacja projektowo budowlana dla 
8 osuwisk i 2 mostów w ci¹gu drogi Szymbark - Bystra  
Szalowa oraz dokumentacja geologiczno-in¿ynierska 
i projektowo-budowlana na stabilizacjê osuwiska wraz 
z odbudow¹ drogi Strzeszyn-Sitnica- Turza.
Nie lekcewa¿ymy tematu modernizacji i naprawy dróg 
powiatowych - dodaje starosta M. Wêdrychowicz. To jeden 
z naszych priorytetów inwestycyjnych. Jako Zarz¹d Powiatu 
przeprowadzamy wizje lokalne w terenie, rozmawiamy 
z przedstawicielami samorz¹dów gmin, by wspólnie 
znajdowaæ jak najbardziej optymalne rozwi¹zania, przy jak¿e 
ograniczonych œrodkach finansowych. 

Powiatowym drogom na ratunek

resti¿owe wyró¿nienie 
„Liœæ klonu” odebra³ wice-
starosta Witold Kochan od P

Banku Ochrony Œrodowiska 
w Tarnowie za realizacjê prze-
dsiêwziêæ o charakterze termo-
modernizacyjnym w powiecie 
gorlickim na wartoœæ ponad 15,5 
mln z³.

Od 2005 roku wdro¿yliœmy do 
realizacji  program termo-
modernizacji obiektów oœwiato-
wych, korzystaj¹c z korzystnych 
kredytów z BOŒ na wspieranie tego typu przedsiêwziêæ - mówi 
wicestarosta Witold Kochan.
W roku 2005 termomodernizacji poddano nastêpuj¹ce obiekty:
- budynek Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bieczu           
       - 491 795 z³
- budynek Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej - 

315 000 z³
- budynek Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach - 543 

603 z³
- budynek Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Kobylance - 491 795 z³
       a w roku 2006 obiekty:
- budynek Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Bobowej -    
       333 906 z³
- budynek dydaktyczny warsztatów szkolnych Zespo³u 

Szkó³ Zawodowych w Bieczu -244 899 z³
- budynek Zespo³u Szkó³ Technicznych w Gorlicach 

zakoñczony w 2007 r. - 627 999 z³
W trakcie realizacji jest tak¿e - mówi wicestarosta gigantyczne 
zadanie czyli termomodernizacja gorlickiego szpitala o 
wartoœci oko³o 12 mln z³. 
Wykonaliœmy równie¿ termomodernizacjê budynków 
Starostwa przy ul. 11 Listopada  385096 z³ oraz przy ul. 
S³onecznej na kwotê 239929 z³.
Nie poprzestajemy na tym, lecz dalej bêdziemy kontynuowaæ 
termomodernizacjê obiektów oœwiatowych i innych 
powiatowych obiektów u¿ytecznoœci publicznej - mówi 
wicestarosta Witold Kochan. W planach jest wiêc termomo-
dernizacja ZS Nr 1 w Gorlicach wraz z internatem, internat 
ZSO w Bieczu, ZSZ w Gorlicach, dwa budynki SOSW 
w Szymbarku, budynek Powiatowego Centrum Edukacji oraz 
budynek administracyjny PUP, pogotowie przy ul. Michalusa 
w Gorlicach oraz obiekty szpitalne. 
Wszystkie te inwestycje nie by³yby mo¿liwe bez niezwykle 
korzystnych, preferencyjnych kredytów i po¿yczek dostê-
pnych za poœrednictwem Banku Ochrony Œrodowiska, który 
wychodzi naprzeciw ze swoja ofert¹, rozumiej¹c nasze potrze-
by termomodernizacyjne. Mamy nadziejê tak¿e na pozyskanie 
œrodków na zadania termomodrnizacyjne z Funduszu Spójno-
œci - dodaje wicestarosta.

 Wyró¿nione zosta³y 
ponadto: powiat d¹browski, gmi-
ny:¯abno, Szczurowa i Bochnia 
oraz 2 spó³dzielnie.

Klonowy laur dla Powiatu
rwaj¹ intensywne przygotowania do kolejnego 
n a b o r u  w n i o s k ó w  w  r a m a c h  TMA£OPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007 - 2013. 
Powiat gorlicki zamierza aplikowaæ o œrodki na zadania 
w priorytecie 3. Infrastruktura dla rozwoju gospo-
darczego, Dzia³anie 3.1. Rozwój infrastruktury 
drogowej. Nasze potrzeby w tym wzglêdzie s¹ 
ogromne - mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz. 
Jesteœmy w stanie przygotowaæ projekty na ³¹czn¹ 
wartoœæ oko³o 95 mln z³ w temacie inwestycji 
drogowych i na oko³o 16 mln z³ na zadania z zakresu 
termomodernizacji i budowy obiektów oœwiatowych. 
Zarz¹d Powiatu w najbli¿szym czasie dokona analizy 
opracowanej ju¿ listy propozycji konkretnych zadañ 
inwestycyjnych do MRPO i podejmie decyzjê, które 
z nich bêd¹ opracowane w formie ostatecznych 
wniosków - mówi starosta.
Wœród propozycji zadañ drogowy w ramach MRPO s¹ 
m.in.:
- Odbudowa dróg powiatowych do uzdrowisk
- Po³¹czenie autostrady A4 z Bieszczadami z wy-

korzystaniem dróg powiatowych 
- Zwiêkszenie bezpieczeñstwa ruchu i polepszenia 

dostêpu do obiektów infrastruktury spo³ecznej dla 
mieszkañców powiatu gorlickiego

- Budowa mostów i poprawa dostêpnoœci do obsza-
rów aktywnoœci  gospodarczej.

Z zakresu zadañ oœwiatowych bêdzie to m.in. budowa 
hali sportowej dla Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Bie-
czu i Gminy Biecz - koszt 7,1mln z³.
Musimy jednak mieæ œwiadomoœæ tak naprawdê bardzo 
ograniczonych œrodków na modernizacjê dróg 
i ogromnych potrzeb gmin, powiatu i województwa 
w tym zakresie - mówi starosta. Na pocz¹tku roku 
bardzo rozbudzone zosta³y spo³eczne nadzieje w tym 
wzglê-dzie, a teraz okazuje siê, ¿e pieniêdzy bêdzie sto-
sunkowo niewiele, a bior¹c pod uwagê organizacjê 
EURO 2012 to na lokalne drogi gminne i powiatowe 
mo¿e ich nie byæ wcale.

Tym bardziej cieszy nas fakt, i¿ coraz bardziej 
realne kszta³ty przybiera koncepcja budowy „Po³¹-
czenia drogowego: Krynica - Zdrój -  Wysowa - Zdrój - 
Blechnarka granica pañstwa - Stebnická Huta - Zborov 
- Bardejovské Kúpele“ mo¿liwa do sfinansowania z zu-
pe³nie innych Ÿróde³. Podpisane ju¿ zosta³o poro-
zumienie, miêdzy Marsza³kiem Województwa 
Ma³opolskiego Markiem Nawar¹ a Peterem Chudikiem 
Przewodnicz¹cym Samorz¹dowego Kraju Preszo-
wskiego, w sprawie wspó³pracy przy budowie tej drogi.
Podobne porozumienie dotycz¹ce wspó³finansowania 
przygotowania tego zadania inwestycyjnego po stronie 
polskiej jest w trakcie uzgodnieñ przez samorz¹dy: 
powiatu nowos¹deckiego, gorlickiego oraz gmin 
Krynica i Uœcie Gorlickie. Projekt przyczyni siê do 
gruntownej przebudowy kilkudziesiêciu kilometrów 
dróg powiatowych w naszym regionie, a
droga ta ma szansê staæ siê niezwykle atrakcyjn¹, 
miêdzynarodow¹ tras¹ turystyczn¹ dla naszego 
powiatu  dodaje starosta.

Z myœl¹ o przysz³oœci
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W biegu na 10 km zwyciêzcami znanego komentatora sporto-
zostali: Pawe³ Zima z Krosna w e g o  T V P P r z e m y s ³ a w a  
i Marta Czubska z Krosna. Babiarza (na zdjêciu), który 
Najlepsi na 5 km byli: Konrad nastêpnie poprowadzi³ uroczy-
Rembisz z Krakowa i Danuta stoœæ wrêczenia nagród. 
Zatorska z Ropczyc. Organizatorami tej cyklicznej 
Bieg rozgrywany by³ na bardzo i niezwykle udanej imprezy byli: 
malowniczej trasie z Owczar, Lekkoatletyczne Stowarzyszenie 
przez Sêkow¹,  Dominikowice Ziemi Gorlickiej "Maraton" na 

ko³o 1000 osób wziê³o udzia³ w V Biegu i Kobylankê do Gorlic, obfituj¹cej czele z prezesem Krzysztofem 
Naftowym. Zawodnicy mieli do poko- w wiele unikatowych zabytków Zagórskim i dyrektorem Biegu 
nania trzy trasy o zró¿nicowanej  d³u-O jak: drewniane cerkwie i koœcio³y Januszem Sobczykiem, a tak¿e 

goœci: 5, 10 lub 21 kilometrów. oraz szyby naftowe i pierwsze Starostwo Powiatowe w Gorli-
W pó³maratonie na podium stanêli kolejno: kopanki ropy naftowej. cach, które udzieli³o wsparcia 
- wœród mê¿czyzn: Aleksander Nikalayuk z Bia- W tym roku po raz pierwszy finansowego oraz Gminy Gorlice 
³orusi, Andrzej D³ugosz z Muszyny, Jacek zosta³a przeprowadzona kwali- i Sêkowa. S³owa podziêkowania 
Kasprzyk z Krakowa  fikacja biegaczy w I Mistrzo- nale¿¹ siê ponadto stra¿akom, 
wœród kobiet: Julia Arhipowa z Kirgistanu, stwach Polski w pó³maratonie policji, s³u¿bom medycznym, 
Ludmila Melicherova ze S³owacji, Mariya pracowników bran¿ zwi¹zanych z którzy zabezpieczali trasê i czu-
Ostrowska z Ukrainy. W pierwszej dziesi¹tce przemys³em naftowym, gazo- wali nad zawodnikami.
znalaz³y siê dwie gorliczanki: na 9 miejscu wym i paliwowym. Wielk¹ atra-
Joanna Stech a na 10 Magdalena Zalesko. kcj¹ by³ udzia³ w biegu na 5 km 

Bieg z lamp¹ naftow¹ w tle

Kilkadziesi¹t osób wyruszy³o na trasy Beskidu 
Niskiego w ramach II Pikniku Rowerowego. Do 
Radocyny, gdzie by³a baza Pikniku,  przyjechali 
cykliœci z ca³ej Polski, nawet z Warszawy i Bia-
³egostoku. Uczestnicy rajdu mieli mo¿liwoœæ 
wyboru trzech tras rowerowych o ró¿nym 
stopniu trudnoœci, ale wszystkie niezmiernie 
atrakcyjne turystycznie.
Na dystansie 5 km (mê¿czyŸni) i 3 km (kobiety) 
walczyli o  Puchar Prezesa Klubu Cyklistów, 
a tak¿e tytu³ najlepszego znawcy Beskidu 
Niskiego i Szlaku Architektury Drewnianej.
Puchary wywalczyli: £ukasz Kwaœniak (16.28), 
Rafa³ Dychtonia (17.27) i Jakub Lewek (17.52).
Wœród kobiet najlepsza by³a Izabela Lewek (11 
minut 54 sekundy), przed  Ma³gorzat¹ ̄ erañsk¹ - 
Lewek (12.44) i Bogumi³¹ Burkot (13.08).
Konkurs wiedzy o Beskidzie i Szlaku 
Architektury Drewnianej wygra³ Tomasz 
Piecuch (22 pkt.),  przed  Ma³gorzat¹ Lewek (21 
pkt.) oraz Wand¹ Barszcz i Jakubem Koniecznym 
(po 19 pkt.).
Po trudach rowerowych wspinaczek mogli 
obserwowaæ prace przedstawicieli gin¹cych 
zawodów snycerza, garncarza i ³y¿karza, za-
bawiæ siê po przewodem dru¿bów weselnych 
braci Matu³ów z Brunar z kapel¹ czy bluesowego 
zespo³u The dollars brothers band.
G³ównym organizatorem Pikniku by³a Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony”, 
a powiat gorlicki udzieli³ wsparcia finansowego.

II Piknik Rowerowy w Beskidzie Niskim

Dziêki  s ta ran iom Zarz¹du Powia tu  zos ta l i œmy 
zakwalifikowani  do programu osuwiskowego wspomaganego 
œrodkami bud¿etu pañstwa i Unii Europejskiej. W bie¿¹cym 
roku otrzymaliœmy ju¿ z MSWiA promesê na 3,161 mln z³, 
z czego na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 1,15 mln z³, 
a 2,011 mln z³ na os³onê przeciwosuwiskow¹ - mówi starosta 
Miros³aw Wêdrychowicz
W ramach usuwania skutków klêsk ¿ywio³owych zostanie 
przeprowadzona modernizacja nastêpuj¹cych dróg: Biecz-
Grudna Kêpska-G³êboka, Bobowa-Brzana, Ciê¿kowice-
Moszczenica, Gorlice-Dominikowice, Jankowa-Stró¿na-
Szalowa, Ropa-Brunary, Siary-Owczary, ul. 11 Listopada 
w Gorlicach, Uœcie Gorlickie-Œnietnica.
Z kolei w ramach os³ony przeciwosuwiskowej - mówi starosta  
zostan¹ wykonane nastêpuj¹ce zadania na drogach 
powiatowych: stabilizacja osuwiska wraz z odbudow¹ drogi 
Sêkowa  Rozdziele, dokumentacja projektowo budowlana dla 
8 osuwisk i 2 mostów w ci¹gu drogi Szymbark - Bystra  
Szalowa oraz dokumentacja geologiczno-in¿ynierska 
i projektowo-budowlana na stabilizacjê osuwiska wraz 
z odbudow¹ drogi Strzeszyn-Sitnica- Turza.
Nie lekcewa¿ymy tematu modernizacji i naprawy dróg 
powiatowych - dodaje starosta M. Wêdrychowicz. To jeden 
z naszych priorytetów inwestycyjnych. Jako Zarz¹d Powiatu 
przeprowadzamy wizje lokalne w terenie, rozmawiamy 
z przedstawicielami samorz¹dów gmin, by wspólnie 
znajdowaæ jak najbardziej optymalne rozwi¹zania, przy jak¿e 
ograniczonych œrodkach finansowych. 

Powiatowym drogom na ratunek

resti¿owe wyró¿nienie 
„Liœæ klonu” odebra³ wice-
starosta Witold Kochan od P

Banku Ochrony Œrodowiska 
w Tarnowie za realizacjê prze-
dsiêwziêæ o charakterze termo-
modernizacyjnym w powiecie 
gorlickim na wartoœæ ponad 15,5 
mln z³.

Od 2005 roku wdro¿yliœmy do 
realizacji  program termo-
modernizacji obiektów oœwiato-
wych, korzystaj¹c z korzystnych 
kredytów z BOŒ na wspieranie tego typu przedsiêwziêæ - mówi 
wicestarosta Witold Kochan.
W roku 2005 termomodernizacji poddano nastêpuj¹ce obiekty:
- budynek Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bieczu           
       - 491 795 z³
- budynek Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej - 

315 000 z³
- budynek Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach - 543 

603 z³
- budynek Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Kobylance - 491 795 z³
       a w roku 2006 obiekty:
- budynek Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Bobowej -    
       333 906 z³
- budynek dydaktyczny warsztatów szkolnych Zespo³u 

Szkó³ Zawodowych w Bieczu -244 899 z³
- budynek Zespo³u Szkó³ Technicznych w Gorlicach 

zakoñczony w 2007 r. - 627 999 z³
W trakcie realizacji jest tak¿e - mówi wicestarosta gigantyczne 
zadanie czyli termomodernizacja gorlickiego szpitala o 
wartoœci oko³o 12 mln z³. 
Wykonaliœmy równie¿ termomodernizacjê budynków 
Starostwa przy ul. 11 Listopada  385096 z³ oraz przy ul. 
S³onecznej na kwotê 239929 z³.
Nie poprzestajemy na tym, lecz dalej bêdziemy kontynuowaæ 
termomodernizacjê obiektów oœwiatowych i innych 
powiatowych obiektów u¿ytecznoœci publicznej - mówi 
wicestarosta Witold Kochan. W planach jest wiêc termomo-
dernizacja ZS Nr 1 w Gorlicach wraz z internatem, internat 
ZSO w Bieczu, ZSZ w Gorlicach, dwa budynki SOSW 
w Szymbarku, budynek Powiatowego Centrum Edukacji oraz 
budynek administracyjny PUP, pogotowie przy ul. Michalusa 
w Gorlicach oraz obiekty szpitalne. 
Wszystkie te inwestycje nie by³yby mo¿liwe bez niezwykle 
korzystnych, preferencyjnych kredytów i po¿yczek dostê-
pnych za poœrednictwem Banku Ochrony Œrodowiska, który 
wychodzi naprzeciw ze swoja ofert¹, rozumiej¹c nasze potrze-
by termomodernizacyjne. Mamy nadziejê tak¿e na pozyskanie 
œrodków na zadania termomodrnizacyjne z Funduszu Spójno-
œci - dodaje wicestarosta.

 Wyró¿nione zosta³y 
ponadto: powiat d¹browski, gmi-
ny:¯abno, Szczurowa i Bochnia 
oraz 2 spó³dzielnie.

Klonowy laur dla Powiatu
rwaj¹ intensywne przygotowania do kolejnego 
n a b o r u  w n i o s k ó w  w  r a m a c h  TMA£OPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007 - 2013. 
Powiat gorlicki zamierza aplikowaæ o œrodki na zadania 
w priorytecie 3. Infrastruktura dla rozwoju gospo-
darczego, Dzia³anie 3.1. Rozwój infrastruktury 
drogowej. Nasze potrzeby w tym wzglêdzie s¹ 
ogromne - mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz. 
Jesteœmy w stanie przygotowaæ projekty na ³¹czn¹ 
wartoœæ oko³o 95 mln z³ w temacie inwestycji 
drogowych i na oko³o 16 mln z³ na zadania z zakresu 
termomodernizacji i budowy obiektów oœwiatowych. 
Zarz¹d Powiatu w najbli¿szym czasie dokona analizy 
opracowanej ju¿ listy propozycji konkretnych zadañ 
inwestycyjnych do MRPO i podejmie decyzjê, które 
z nich bêd¹ opracowane w formie ostatecznych 
wniosków - mówi starosta.
Wœród propozycji zadañ drogowy w ramach MRPO s¹ 
m.in.:
- Odbudowa dróg powiatowych do uzdrowisk
- Po³¹czenie autostrady A4 z Bieszczadami z wy-

korzystaniem dróg powiatowych 
- Zwiêkszenie bezpieczeñstwa ruchu i polepszenia 

dostêpu do obiektów infrastruktury spo³ecznej dla 
mieszkañców powiatu gorlickiego

- Budowa mostów i poprawa dostêpnoœci do obsza-
rów aktywnoœci  gospodarczej.

Z zakresu zadañ oœwiatowych bêdzie to m.in. budowa 
hali sportowej dla Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Bie-
czu i Gminy Biecz - koszt 7,1mln z³.
Musimy jednak mieæ œwiadomoœæ tak naprawdê bardzo 
ograniczonych œrodków na modernizacjê dróg 
i ogromnych potrzeb gmin, powiatu i województwa 
w tym zakresie - mówi starosta. Na pocz¹tku roku 
bardzo rozbudzone zosta³y spo³eczne nadzieje w tym 
wzglê-dzie, a teraz okazuje siê, ¿e pieniêdzy bêdzie sto-
sunkowo niewiele, a bior¹c pod uwagê organizacjê 
EURO 2012 to na lokalne drogi gminne i powiatowe 
mo¿e ich nie byæ wcale.

Tym bardziej cieszy nas fakt, i¿ coraz bardziej 
realne kszta³ty przybiera koncepcja budowy „Po³¹-
czenia drogowego: Krynica - Zdrój -  Wysowa - Zdrój - 
Blechnarka granica pañstwa - Stebnická Huta - Zborov 
- Bardejovské Kúpele“ mo¿liwa do sfinansowania z zu-
pe³nie innych Ÿróde³. Podpisane ju¿ zosta³o poro-
zumienie, miêdzy Marsza³kiem Województwa 
Ma³opolskiego Markiem Nawar¹ a Peterem Chudikiem 
Przewodnicz¹cym Samorz¹dowego Kraju Preszo-
wskiego, w sprawie wspó³pracy przy budowie tej drogi.
Podobne porozumienie dotycz¹ce wspó³finansowania 
przygotowania tego zadania inwestycyjnego po stronie 
polskiej jest w trakcie uzgodnieñ przez samorz¹dy: 
powiatu nowos¹deckiego, gorlickiego oraz gmin 
Krynica i Uœcie Gorlickie. Projekt przyczyni siê do 
gruntownej przebudowy kilkudziesiêciu kilometrów 
dróg powiatowych w naszym regionie, a
droga ta ma szansê staæ siê niezwykle atrakcyjn¹, 
miêdzynarodow¹ tras¹ turystyczn¹ dla naszego 
powiatu  dodaje starosta.

Z myœl¹ o przysz³oœci



B I U L E T Y N    S A M O R Z ¥ D O W Y    P O W I A T U    G O R L I C K I E G O

STR 6 CZERWIEC   2007

B I U L E T Y N    S A M O R Z ¥ D O W Y    P O W I A T U    G O R L I C K I E G O

STR 7CZERWEIC   2007

Nie sposób jednak¿e uto¿samiæ siê z form¹ protestu nios¹c¹ 
bezpoœrednie zagro¿enie dla bezpieczeñstwa Szpitala i jego pacjentów. 
Rada Powiatu odpowiedzialna za zabezpieczenie nale¿ytego poziomu 
opieki zdrowotnej Mieszkañców wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie i ape-
luje o zmianê formy protestu. 

W konkretnej sytuacji gorlickiego szpitala nie sposób nie 
dostrzec dorobku ostatnich lat, w tym nade wszystko faktu tak d³ugo 
oczekiwanego dodatniego wyniku i wzglêdnej p³ynnoœci finansowej. 
Obok tych¿e, ma miejsce w miarê rytmiczna sp³ata zaci¹gniêtych kredy-
tów. 

ada Powiatu Gorlickiego podczas VIII Zatrzymanie pozytywnego trendu jest jednak nader ³atwe. 
sesji w dniu 31 maja 2007r. w obliczu Drastyczne zmniejszenie przychodów szpitala wskutek d³ugotrwa³ego 
trwaj¹cego w gorlickim szpitalu strajku R strajku skutkowaæ musi za³amaniem p³ynnoœci finansowej, a tym samym 

lekarzy podjê³a stanowisko, w którym stwierdzi³a, brakiem mo¿liwoœci bie¿¹cej sp³aty kredytów. Te zaœ  przejête przez 
¿e: powiat zablokuj¹ mo¿liwoœæ przekazania œrodków dotacji na udzia³ 

„Rada Powiatu Gorlickiego z uwag¹ w³asny do Funduszu Norweskiego, na którego wsparcie wszyscy liczy-
i trosk¹ postrzega z³o¿on¹ sytuacjê systemu my.
ochrony zdrowia, istniej¹c¹ wobec wci¹¿ Kolejny skutek pogorszenia wskaŸników ekonomicznych, to 
nierozwi¹zanych problemów natury systemowej, zwiêkszaj¹ca siê niepewnoœæ co do mo¿liwoœci wejœcia szpitala do sieci, 
nie pozwalaj¹cych na w pe³ni efektywne zarz¹- a tym samym rzeczywista utrata zdolnoœci rozwojowych, a najprawdo-
dzanie, zw³aszcza specjalistyczn¹ opiek¹ zdro- podobniej równie¿ mo¿liwoœci funkcjonowania w dotychczasowym 
wotn¹. St¹d te¿ czêstokroæ znacz¹cy wysi³ek zakresie. 
i zaanga¿owanie pracowników, zarz¹dzaj¹cych Lêkiem i obaw¹ napawa perspektywa redukcji zatrudnienia, zmniejsze-
a tak¿e organów za³o¿ycielskich nie przynosz¹ nia zakresu œwiadczonych us³ug, a tym samym poziomu bezpieczeñstwa 
oczekiwanych efektów ekonomicznych, które po- pacjentów. 
zwoli³yby na dalej id¹ce dzia³ania na rzecz po- Rada Powiatu apeluje zatem do ca³ego œrodowiska medycznego 
prawy jakoœci us³ug medycznych , jak równie¿ po- o racjonalne spojrzenie na przytoczon¹ argumentacjê i jej uwzglêdnienie 
prawy warunków pracy, zw³aszcza personelu me- w toku dalszego postêpowania zwi¹zanego z prowadzon¹ akcj¹ protesta-
dycznego. cyjn¹.”
W tym rozumieniu Rada podziela racje artyku³o- Rozmowy z lekarzami na temat zmiany formy protestu oraz 
wane przez œrodowisko lekarskie i inne zawody zagro¿eñ jakie dla gorlickiego szpitala niesie dalsza akcja protestacyjna 
medyczne. prowadzi Zarz¹d Powiatu oraz dyrekcja szpitala.

Z apelem do lekarzy

- W³¹czenie powiatu gorlickiego do udzia³u w 
miêdzynarodowym projekcie „Strada per L'autonomia” 
s³u¿¹cemu integracji i wyrównywaniu szans osób z ró¿nymi 
rodzajami niepe³nosprawnoœci realizowanego przez samorz¹d 
w³oskiego miasta Ladispoli za poœrednictwem Fundacji dla 
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Trwaj¹ prace nad projektem. 
Szerzej o wizycie w³oskiej delegacji w nastêpnym numerze.
- Wyznaczono przebieg transgranicznej drogi Krynica  
Wysowa - Barejovskie Kupele. Wybrano wariant z Krynicy 
Zdroju przez: Mochnaczkê - Czyrn¹ - Œnietnicê - Stawisze  
Hañczow¹ - Wysow¹ Zdrój - Blechnarkê. Rozwa¿ano tak¿e 
budowê tunelu lub nowej drogi przez Izby, lecz te propozycje by³y 
zbyt kosztowne. Wybrana koncepcja umo¿liwia podzielenie siê 
prawie po równo kosztami budowy drogi przez oba powiaty i jako 
najbardziej trafiona zosta³a zaakceptowana przez obecnych na 
rekonesansie:  wicestarostê gorlickiego Witolda Kochana, dyre-
ktora Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg w Krakowie - Grzegorza 
Stecha, starostê nowos¹deckiego Jana Golonkê, wójta gminy 
Uœcie Gorlickie Dymitra Rydzanicza i burmistrza Krynicy Emila 
Bodzionego. 
- Próba przejêcie przez Powiat terenu nale¿¹cego do PKP na 
odcinku Gorlice-Glinik w celu reorganizacji i usprawnienia ruchu 
samochodowego w tym rejonie. Zarz¹d skierowa³ wyst¹pienia do 
Oddzia³u Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie oraz Zarz¹du 
Województwa Ma³opolskiego w tej sprawie.

Inicjatywy Zarz¹du Powiatu

ieuzasadnione okaza³y siê wnioski Radnej Powiatu 
Barbary Bartuœ w sprawie uchylenia uchwa³ Rady o Npowo³aniu Komisji Rewizyjnej oraz  o udzieleniu 

absolutorium Zarz¹dowi Powiatu przez  Wydzia³ Prawny i 
Nadzoru  Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego i Regionaln¹ 
Izbê Obrachunkow¹ w Krakowie.
Nadzór prawny Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego po 
przeprowadzeniu postêpowania legislacyjnego stwierdzi³, ¿e 
uchwa³a Rady Powiatu w sprawie powo³ania Komisji 
Rewizyjnej jest zgodna z przepisami prawa i zosta³a 
zalegalizowana.
Z kolei Kolegium Regionalnej Izby w Krakowie nie stwierdzi³o 
naruszenia prawa przy podejmowaniu przez Radê Powiatu 
uchwa³y absolutoryjnej, nie znajduj¹c podstaw formalno-
prawnych do jej uchylenia.
Tym samym, w sposób jednoznaczny, rozstrzygniête zosta³y 
w¹tpliwoœci radnych PiS na temat trybu i wyboru sk³adu 
Komisji Rewizyjnej oraz prawomocnoœci jej dzia³ania. 
Rozstrzygniêcia w tej sprawie zosta³y przedstawione radnym 
podczas sesji majowej. 
Podczas tej¿e sesji Klub Radnych PiS zg³osi³ Edwarda Jamro i 
Marka Wa³êgê do pracy w Komisji Rewizyjnej. Tym samym w 
sk³ad Komisji oprócz w.w wchodz¹: Czes³aw Marsza³  
przewodnicz¹cy oraz  Zofia Kamiñska, Kazimierz ¯egleñ, Jan 
Przybylski, Grzegorz Kosiñski  oraz Rafa³ Kukla.

Wokó³ Komisji Rewizyjnej

onad 600 tys. z³ pozyska³o Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania P"Beskid Gorlicki" pod przewodnictwem 

Stanis³awa Kaszyka - cz³onka Zarz¹du Powiatu 
i przewodnicz¹cego ko³a Powiatowego 
Ma³opolskiego Stowarzyszenia So³tysów w Go-
rlicach. Wszystko za spraw¹ realizowanego 
drugi rok programu LIDER+. Projekt wspó³-
finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach sektorowego programu operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

2004-2006 dzia³anie 2.7 „PILOTA¯OWY PROGRAM LEADER+” SCHEMAT 
II pt. „ DZIA£ANIA TYPU LEADER + - NASZ¥ SZANS¥”. Swój udzia³ 
w realizacji projektu ma tak¿e Starostwo Powiatowe, które udzieli³o porêczenia 
w pierwszej transzy programu, widz¹c w nim szansê na o¿ywienie i rozwój wsi. 

W ubieg³ym roku pozyskaliœmy 120 tys z³, a w tym do powiatu trafi 
oko³o 500 tys. z³ mówi prezes LGD Stanis³aw Kaszyk. Pieni¹dze te przeznaczone 
bêd¹ w czêœci na promocjê obszarów wiejskich naszego powiatu i na organizacjê 
szkoleñ dla mieszkañców. W najbli¿szym czasie zarz¹d LGD zleci opracowanie 
dokumentacji technicznych  na konkretne zadania inwestycyjne w gminach , 
które udzieli³y nam porêczenia. O œrodki na nie zamierzamy aplikowaæ do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poniewa¿ w³aœnie utworzenie 
Lokalnej Grupy Dzia³ania umo¿liwia nam takie starania. Jest o co walczyæ, bo na 
150 tego typu stowarzyszeñ w Polsce w latach 2007-2013 bêdzie do 
wykorzystania 778,5 mln euro. Jestem przekonany, ¿e czêœæ tych pieniêdzy trafi 
znów na teren dzia³ania LGD „Beskid Gorlicki”, czyli do mieszkañców wsi 
powiatu gorlickiego  mówi Stanis³aw Kaszyk.

Warto dodaæ, ¿e w ramach programu z inicjatywy LGD „Beskid 
Gorlicki” w czerwcu i lipcu odbywa siê „Przegl¹d kultury i dziedzictwa kulturo-
wego” finansowany ze œrodków programu. Ponadto przy wspó³pracy z MRS 
„Ziemia Gorlicka”, Gorlickim Oœrodkiem Wspierania Przedsiêbiorczoœci i LOT 
„Beskid Zielony” Og³oszono równie¿ konkurs na „Produkt Lokalny Ziemi 
Gorlickiej”. Znak Promocyjny „Produkt Lokalny” przyznawany bêdzie na okres 
1 roku towarom, us³ugom b¹dŸ wa¿nym spo³ecznie inicjatywom na mocy decyzji 
Kapitu³y w kategoriach: pami¹tki, rêkodzie³a i inne produkty lokalne, artyku³y 
spo¿ywcze, produkt turystyczny oraz wa¿na inicjatywa spo³eczna.

VII sesja
- Zofia Kamiñska - pilnie wykonaæ 

remont drogi i renowacje rowów w 
Sitnicy,

- podwy¿szyæ wynagrodzenia praco-
wników ekonomiczno-administra-
cyjnych zatrudnionych w szko³ach po-
nadgimnazjalnych,

- Marek Wa³êga - wyremontowaæ 
chodnik przy ul. Bieckiej w Gorlicach 
przed Starostwem i S¹dem Rejono-
wym,

- Czes³aw Marsza³ - przeprowadziæ 
remont drogi £u¿na - Staszkówka,

- Jan Przybylski - kontynuowaæ remont 
drogi Szymbark - Bystra - Szalowa,

- wyremontowaæ, wykonaæ termomo-
dernizacjê oraz rozbudowaæ obiekty 
Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wy-
chowawczego w Szymbarku,

- zorganizowaæ spotkanie z przedstawi-
cielami instytucji i firm w sprawie ich 
partycypacji w kosztach remontu drogi 
Szymbark - Bielanka - £osie, 

- Adam Urbanek - podwy¿szyæ p³ace 
pracownikom administracji szkó³ po-
nadgimnazjalnych

- Rafa³ Kukla - przeanalizowaæ mo¿li-
woœæ przebudowy skrzy¿owania ulic 
Krakowskiej i Podzamcze w ci¹gu 
drogi powiatowej Gorlice - Bystra - 
£u¿na,

VIII sesja
- Karol Górski - rozwa¿yæ mo¿liwoœæ 

zmiany oznakowania pionowego 
skrzy¿owania drogi Ropa - Wysowa 
z drog¹ krajow¹ Wadowice - Przemyœl 
w celu poprawy bezpieczeñstwa,

- Franciszek Rachel - przywróciæ do 
u¿ytku naturalne k¹pielisko na rzece 
Sêkówce w Gorlicach,

- Barbara Bartuœ  wyremontowaæ 
drogê Lipinki - Bednarskie - Pago-
rzyna,

- zmodernizowaæ drogê ³¹cz¹c¹ Wójto-
w¹ z Lipinkami,

- Jan Przybylski - wprowadziæ oznako-
wanie poziome i pionowe a mo¿e na-
wet sygnalizacje œwietln¹ dla przejœcia 
przez drogê krajow¹ w okolicy SOSW 
w Szymbarku,

- Kazimierz ¯egleñ - jak przebiegaj¹ 
prace przy likwidacji niezwykle uci¹-
¿liwego osuwiska w Hañczowej na 
drodze Ropa - Wysowa,

- Adam Urbanek - udro¿niæ rowy przy 
drodze Bobowa - Brzana

- Rafa³ Kukla - uj¹æ w planie remonto-
wym naprawê ulicy Wyszyñskiego,

Interpelacje Radnych

cd. ze str.1
Wszystkich uczestników powita³a serdecznie Zofia 
Kamiñska, podkreœlaj¹c, ¿e ma³e szko³y potrafi¹ 
zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ w œrodowisku lokalnym 
przez aktywn¹ i twórcz¹ pracê, wychodz¹c poza 
obszar wiedzy i nauczania. Podkreœli³a, ¿e tego 
typu spotkania umo¿liwiaj¹ nawi¹zanie kontaktów, 
a nawet przyjaŸni miêdzy uczniami, pozwalaj¹ 
pokazaæ osi¹gniêcia, wymieniæ doœwiadczenia 
oraz wspólne œwiêtowaæ, bawiæ sie i cieszyæ z osi¹-

gniêæ sportowych. 
Zmagania sportowe ozdobione zosta³y programem artystycznym w wykonaniu zespo³u 
tanecznego z M³odzie¿owego Domu Kultury w Gorlicach oraz chóru z Gimnazjum w Uœciu 
Gorlickim, który zaprezentowa³ kilka piosenek turystycznych i pieœni z terenu ³emko-
wszczyzny.
Wszystkie dzieci otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz drobne upominki rzeczowe. Orga-
nizatorzy zapewnili równie¿ gor¹cy poczêstunek, kie³baski z ogniska oraz zimne napoje.
Przyjêto tak¿e zaproszenie radnych powiatu z gminy Gorlice do organizacji III Spartakiady 
w roku przysz³ym w Stró¿ówce. 

Kryptonim LGD

Ma³e szko³y w akcji    

Z pracy Radnych Rady Powiatu
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Nie sposób jednak¿e uto¿samiæ siê z form¹ protestu nios¹c¹ 
bezpoœrednie zagro¿enie dla bezpieczeñstwa Szpitala i jego pacjentów. 
Rada Powiatu odpowiedzialna za zabezpieczenie nale¿ytego poziomu 
opieki zdrowotnej Mieszkañców wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie i ape-
luje o zmianê formy protestu. 

W konkretnej sytuacji gorlickiego szpitala nie sposób nie 
dostrzec dorobku ostatnich lat, w tym nade wszystko faktu tak d³ugo 
oczekiwanego dodatniego wyniku i wzglêdnej p³ynnoœci finansowej. 
Obok tych¿e, ma miejsce w miarê rytmiczna sp³ata zaci¹gniêtych kredy-
tów. 

ada Powiatu Gorlickiego podczas VIII Zatrzymanie pozytywnego trendu jest jednak nader ³atwe. 
sesji w dniu 31 maja 2007r. w obliczu Drastyczne zmniejszenie przychodów szpitala wskutek d³ugotrwa³ego 
trwaj¹cego w gorlickim szpitalu strajku R strajku skutkowaæ musi za³amaniem p³ynnoœci finansowej, a tym samym 

lekarzy podjê³a stanowisko, w którym stwierdzi³a, brakiem mo¿liwoœci bie¿¹cej sp³aty kredytów. Te zaœ  przejête przez 
¿e: powiat zablokuj¹ mo¿liwoœæ przekazania œrodków dotacji na udzia³ 

„Rada Powiatu Gorlickiego z uwag¹ w³asny do Funduszu Norweskiego, na którego wsparcie wszyscy liczy-
i trosk¹ postrzega z³o¿on¹ sytuacjê systemu my.
ochrony zdrowia, istniej¹c¹ wobec wci¹¿ Kolejny skutek pogorszenia wskaŸników ekonomicznych, to 
nierozwi¹zanych problemów natury systemowej, zwiêkszaj¹ca siê niepewnoœæ co do mo¿liwoœci wejœcia szpitala do sieci, 
nie pozwalaj¹cych na w pe³ni efektywne zarz¹- a tym samym rzeczywista utrata zdolnoœci rozwojowych, a najprawdo-
dzanie, zw³aszcza specjalistyczn¹ opiek¹ zdro- podobniej równie¿ mo¿liwoœci funkcjonowania w dotychczasowym 
wotn¹. St¹d te¿ czêstokroæ znacz¹cy wysi³ek zakresie. 
i zaanga¿owanie pracowników, zarz¹dzaj¹cych Lêkiem i obaw¹ napawa perspektywa redukcji zatrudnienia, zmniejsze-
a tak¿e organów za³o¿ycielskich nie przynosz¹ nia zakresu œwiadczonych us³ug, a tym samym poziomu bezpieczeñstwa 
oczekiwanych efektów ekonomicznych, które po- pacjentów. 
zwoli³yby na dalej id¹ce dzia³ania na rzecz po- Rada Powiatu apeluje zatem do ca³ego œrodowiska medycznego 
prawy jakoœci us³ug medycznych , jak równie¿ po- o racjonalne spojrzenie na przytoczon¹ argumentacjê i jej uwzglêdnienie 
prawy warunków pracy, zw³aszcza personelu me- w toku dalszego postêpowania zwi¹zanego z prowadzon¹ akcj¹ protesta-
dycznego. cyjn¹.”
W tym rozumieniu Rada podziela racje artyku³o- Rozmowy z lekarzami na temat zmiany formy protestu oraz 
wane przez œrodowisko lekarskie i inne zawody zagro¿eñ jakie dla gorlickiego szpitala niesie dalsza akcja protestacyjna 
medyczne. prowadzi Zarz¹d Powiatu oraz dyrekcja szpitala.

Z apelem do lekarzy

- W³¹czenie powiatu gorlickiego do udzia³u w 
miêdzynarodowym projekcie „Strada per L'autonomia” 
s³u¿¹cemu integracji i wyrównywaniu szans osób z ró¿nymi 
rodzajami niepe³nosprawnoœci realizowanego przez samorz¹d 
w³oskiego miasta Ladispoli za poœrednictwem Fundacji dla 
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Trwaj¹ prace nad projektem. 
Szerzej o wizycie w³oskiej delegacji w nastêpnym numerze.
- Wyznaczono przebieg transgranicznej drogi Krynica  
Wysowa - Barejovskie Kupele. Wybrano wariant z Krynicy 
Zdroju przez: Mochnaczkê - Czyrn¹ - Œnietnicê - Stawisze  
Hañczow¹ - Wysow¹ Zdrój - Blechnarkê. Rozwa¿ano tak¿e 
budowê tunelu lub nowej drogi przez Izby, lecz te propozycje by³y 
zbyt kosztowne. Wybrana koncepcja umo¿liwia podzielenie siê 
prawie po równo kosztami budowy drogi przez oba powiaty i jako 
najbardziej trafiona zosta³a zaakceptowana przez obecnych na 
rekonesansie:  wicestarostê gorlickiego Witolda Kochana, dyre-
ktora Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg w Krakowie - Grzegorza 
Stecha, starostê nowos¹deckiego Jana Golonkê, wójta gminy 
Uœcie Gorlickie Dymitra Rydzanicza i burmistrza Krynicy Emila 
Bodzionego. 
- Próba przejêcie przez Powiat terenu nale¿¹cego do PKP na 
odcinku Gorlice-Glinik w celu reorganizacji i usprawnienia ruchu 
samochodowego w tym rejonie. Zarz¹d skierowa³ wyst¹pienia do 
Oddzia³u Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie oraz Zarz¹du 
Województwa Ma³opolskiego w tej sprawie.

Inicjatywy Zarz¹du Powiatu

ieuzasadnione okaza³y siê wnioski Radnej Powiatu 
Barbary Bartuœ w sprawie uchylenia uchwa³ Rady o Npowo³aniu Komisji Rewizyjnej oraz  o udzieleniu 

absolutorium Zarz¹dowi Powiatu przez  Wydzia³ Prawny i 
Nadzoru  Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego i Regionaln¹ 
Izbê Obrachunkow¹ w Krakowie.
Nadzór prawny Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego po 
przeprowadzeniu postêpowania legislacyjnego stwierdzi³, ¿e 
uchwa³a Rady Powiatu w sprawie powo³ania Komisji 
Rewizyjnej jest zgodna z przepisami prawa i zosta³a 
zalegalizowana.
Z kolei Kolegium Regionalnej Izby w Krakowie nie stwierdzi³o 
naruszenia prawa przy podejmowaniu przez Radê Powiatu 
uchwa³y absolutoryjnej, nie znajduj¹c podstaw formalno-
prawnych do jej uchylenia.
Tym samym, w sposób jednoznaczny, rozstrzygniête zosta³y 
w¹tpliwoœci radnych PiS na temat trybu i wyboru sk³adu 
Komisji Rewizyjnej oraz prawomocnoœci jej dzia³ania. 
Rozstrzygniêcia w tej sprawie zosta³y przedstawione radnym 
podczas sesji majowej. 
Podczas tej¿e sesji Klub Radnych PiS zg³osi³ Edwarda Jamro i 
Marka Wa³êgê do pracy w Komisji Rewizyjnej. Tym samym w 
sk³ad Komisji oprócz w.w wchodz¹: Czes³aw Marsza³  
przewodnicz¹cy oraz  Zofia Kamiñska, Kazimierz ¯egleñ, Jan 
Przybylski, Grzegorz Kosiñski  oraz Rafa³ Kukla.

Wokó³ Komisji Rewizyjnej

onad 600 tys. z³ pozyska³o Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania P"Beskid Gorlicki" pod przewodnictwem 

Stanis³awa Kaszyka - cz³onka Zarz¹du Powiatu 
i przewodnicz¹cego ko³a Powiatowego 
Ma³opolskiego Stowarzyszenia So³tysów w Go-
rlicach. Wszystko za spraw¹ realizowanego 
drugi rok programu LIDER+. Projekt wspó³-
finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach sektorowego programu operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 

2004-2006 dzia³anie 2.7 „PILOTA¯OWY PROGRAM LEADER+” SCHEMAT 
II pt. „ DZIA£ANIA TYPU LEADER + - NASZ¥ SZANS¥”. Swój udzia³ 
w realizacji projektu ma tak¿e Starostwo Powiatowe, które udzieli³o porêczenia 
w pierwszej transzy programu, widz¹c w nim szansê na o¿ywienie i rozwój wsi. 

W ubieg³ym roku pozyskaliœmy 120 tys z³, a w tym do powiatu trafi 
oko³o 500 tys. z³ mówi prezes LGD Stanis³aw Kaszyk. Pieni¹dze te przeznaczone 
bêd¹ w czêœci na promocjê obszarów wiejskich naszego powiatu i na organizacjê 
szkoleñ dla mieszkañców. W najbli¿szym czasie zarz¹d LGD zleci opracowanie 
dokumentacji technicznych  na konkretne zadania inwestycyjne w gminach , 
które udzieli³y nam porêczenia. O œrodki na nie zamierzamy aplikowaæ do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poniewa¿ w³aœnie utworzenie 
Lokalnej Grupy Dzia³ania umo¿liwia nam takie starania. Jest o co walczyæ, bo na 
150 tego typu stowarzyszeñ w Polsce w latach 2007-2013 bêdzie do 
wykorzystania 778,5 mln euro. Jestem przekonany, ¿e czêœæ tych pieniêdzy trafi 
znów na teren dzia³ania LGD „Beskid Gorlicki”, czyli do mieszkañców wsi 
powiatu gorlickiego  mówi Stanis³aw Kaszyk.

Warto dodaæ, ¿e w ramach programu z inicjatywy LGD „Beskid 
Gorlicki” w czerwcu i lipcu odbywa siê „Przegl¹d kultury i dziedzictwa kulturo-
wego” finansowany ze œrodków programu. Ponadto przy wspó³pracy z MRS 
„Ziemia Gorlicka”, Gorlickim Oœrodkiem Wspierania Przedsiêbiorczoœci i LOT 
„Beskid Zielony” Og³oszono równie¿ konkurs na „Produkt Lokalny Ziemi 
Gorlickiej”. Znak Promocyjny „Produkt Lokalny” przyznawany bêdzie na okres 
1 roku towarom, us³ugom b¹dŸ wa¿nym spo³ecznie inicjatywom na mocy decyzji 
Kapitu³y w kategoriach: pami¹tki, rêkodzie³a i inne produkty lokalne, artyku³y 
spo¿ywcze, produkt turystyczny oraz wa¿na inicjatywa spo³eczna.

VII sesja
- Zofia Kamiñska - pilnie wykonaæ 

remont drogi i renowacje rowów w 
Sitnicy,

- podwy¿szyæ wynagrodzenia praco-
wników ekonomiczno-administra-
cyjnych zatrudnionych w szko³ach po-
nadgimnazjalnych,

- Marek Wa³êga - wyremontowaæ 
chodnik przy ul. Bieckiej w Gorlicach 
przed Starostwem i S¹dem Rejono-
wym,

- Czes³aw Marsza³ - przeprowadziæ 
remont drogi £u¿na - Staszkówka,

- Jan Przybylski - kontynuowaæ remont 
drogi Szymbark - Bystra - Szalowa,

- wyremontowaæ, wykonaæ termomo-
dernizacjê oraz rozbudowaæ obiekty 
Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wy-
chowawczego w Szymbarku,

- zorganizowaæ spotkanie z przedstawi-
cielami instytucji i firm w sprawie ich 
partycypacji w kosztach remontu drogi 
Szymbark - Bielanka - £osie, 

- Adam Urbanek - podwy¿szyæ p³ace 
pracownikom administracji szkó³ po-
nadgimnazjalnych

- Rafa³ Kukla - przeanalizowaæ mo¿li-
woœæ przebudowy skrzy¿owania ulic 
Krakowskiej i Podzamcze w ci¹gu 
drogi powiatowej Gorlice - Bystra - 
£u¿na,

VIII sesja
- Karol Górski - rozwa¿yæ mo¿liwoœæ 

zmiany oznakowania pionowego 
skrzy¿owania drogi Ropa - Wysowa 
z drog¹ krajow¹ Wadowice - Przemyœl 
w celu poprawy bezpieczeñstwa,

- Franciszek Rachel - przywróciæ do 
u¿ytku naturalne k¹pielisko na rzece 
Sêkówce w Gorlicach,

- Barbara Bartuœ  wyremontowaæ 
drogê Lipinki - Bednarskie - Pago-
rzyna,

- zmodernizowaæ drogê ³¹cz¹c¹ Wójto-
w¹ z Lipinkami,

- Jan Przybylski - wprowadziæ oznako-
wanie poziome i pionowe a mo¿e na-
wet sygnalizacje œwietln¹ dla przejœcia 
przez drogê krajow¹ w okolicy SOSW 
w Szymbarku,

- Kazimierz ¯egleñ - jak przebiegaj¹ 
prace przy likwidacji niezwykle uci¹-
¿liwego osuwiska w Hañczowej na 
drodze Ropa - Wysowa,

- Adam Urbanek - udro¿niæ rowy przy 
drodze Bobowa - Brzana

- Rafa³ Kukla - uj¹æ w planie remonto-
wym naprawê ulicy Wyszyñskiego,

Interpelacje Radnych

cd. ze str.1
Wszystkich uczestników powita³a serdecznie Zofia 
Kamiñska, podkreœlaj¹c, ¿e ma³e szko³y potrafi¹ 
zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ w œrodowisku lokalnym 
przez aktywn¹ i twórcz¹ pracê, wychodz¹c poza 
obszar wiedzy i nauczania. Podkreœli³a, ¿e tego 
typu spotkania umo¿liwiaj¹ nawi¹zanie kontaktów, 
a nawet przyjaŸni miêdzy uczniami, pozwalaj¹ 
pokazaæ osi¹gniêcia, wymieniæ doœwiadczenia 
oraz wspólne œwiêtowaæ, bawiæ sie i cieszyæ z osi¹-

gniêæ sportowych. 
Zmagania sportowe ozdobione zosta³y programem artystycznym w wykonaniu zespo³u 
tanecznego z M³odzie¿owego Domu Kultury w Gorlicach oraz chóru z Gimnazjum w Uœciu 
Gorlickim, który zaprezentowa³ kilka piosenek turystycznych i pieœni z terenu ³emko-
wszczyzny.
Wszystkie dzieci otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz drobne upominki rzeczowe. Orga-
nizatorzy zapewnili równie¿ gor¹cy poczêstunek, kie³baski z ogniska oraz zimne napoje.
Przyjêto tak¿e zaproszenie radnych powiatu z gminy Gorlice do organizacji III Spartakiady 
w roku przysz³ym w Stró¿ówce. 

Kryptonim LGD

Ma³e szko³y w akcji    

Z pracy Radnych Rady Powiatu



B I U L E T Y N    S A M O R Z ¥ D O W Y    P O W I A T U    G O R L I C K I E G O

WYDAWCA:
Drukarnia GLINIK Robert Huk
tel. 018 35 39 750 na zlecenia 
Starostwa Powiatowego
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz

Marek Bugno
Karol Tenerowicz

Ewa ¯arnowska (redaktor naczelny) 9 7 7 1 6 4 4 4 2 6 7 0 9
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Zdrowie to towar, a pacjent to konsument...
dotycz¹c¹ zakontraktowania na terenie Miasta Gorlice poradni 
medycyny sportowej. Ze celowe uznaje czynienie dalszych 
starañ zmierzaj¹cych do zakontraktowania ca³odobowej pomo-
cy stomatologicznej.

Rada wskazuje na celowoœæ realizacji zdrowotnych 
programów profilaktycznych, a tak¿e w zakresie profilaktyki 
stomatologicznej, leczenia uzale¿nienia od tytoniu oraz progra-
mów oœwiaty zdrowotnej i promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia. 

Rada popiera planowane rozszerzenie dzia³alnoœci 
Centrum Terapii Uzale¿nieñ o oddzia³ dzienny  dla doros³ych, 
wskazuj¹c na koniecznoœæ wygospodarowania odpowiednich 
pomieszczeñ dla funkcjonowania tego oddzia³u.

Rada wyra¿a uznanie dla wszystkich podmiotów, które 
swoimi dzia³aniami przyczyni³y siê do utrzymania obszaru 
Gminy Biecz w rejonie obs³ugiwanym przez zespo³y ratowni-
ctwa medycznego gorlickiego pogotowia i wskazuje na potrzebê 

akie nowatorskie stwierdzenia pad³y podczas VIII sesji wspó³pracy z Wojewod¹ w ulepszaniu dzia³ania zintegrowanego 
Rady Powiatu poœwiêconej w wiêkszoœci problematyce systemu ratownictwa medycznego.
opieki medycznej w powiecie gorlickimT Rada wyra¿a uznanie dla efektów dzia³añ podejmowanych przez 

Radni zapoznali siê z Ma³opolskim Programem dyrekcjê szpitala skutkuj¹cych uzyskaniem dodatniego wyniku 
Ochrony Zdrowia na lata 2006 2013, który przedstawi³a Anita finansowego, który umo¿liwi³ regulacjê zobowi¹zañ wyma-
WoŸniak z Urzêdu Marsza³kowskiego. Standardy w zakresie galnych Szpitala oraz przypadaj¹c¹ na 2006 rok sp³atê zaci¹-
jakoœci us³ug medycznych w perspektywie w³¹czenia do gniêtego kredytu bankowego. Z zadowoleniem przyjmuje fakt 
krajowej sieci szpitali przybli¿y³ Jerzy Hennig przedstawiciel pozyskania znacznych œrodków zewnêtrznych na ulepszenie 
Centrum Monitorowania Jakoœci. Zaœ o nowych rozwi¹zaniach  bazy Zak³adu, a w szczególnoœci termomodernizacjê obiektów 
legislacyjnych w zakresie ochrony zdrowia mówi³ prezes  wraz z modernizacj¹ systemu grzewczego. Rada uznaje za nie-
Centrum Ekonomiki Zdrowia Jacek Kukurba, który m.in. zbêdne kontynuowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskiwania  
porówna³ zak³ady opieki zdrowotnej do przedsiêbiorstw us³u- dodatkowych œrodków finansowych celem dalszego intensy-
gowych a pacjentów do konsumentów, stwierdzaj¹c, ¿e obecnie wnego prowadzenia robót modernizacyjno-dostosowawczych 
odpowiedzialnoœæ za zdrowie coraz bardziej ponosi ka¿dy warunkuj¹cych zakwalifikowanie szpitala do krajowej sieci 
obywatel a nie pañstwo, co wymusza nowe rozwi¹zania i nowy szpitali.
sposób rozumowania s³u¿by zdrowia.
Rada zapozna³a sie ponadto z informacj¹ n/t poziomu zabe- Ponadto Rada Powiatu podjê³a uchwa³y w sprawie zatwierdze-
zpieczenia mieszkañców w zakresie podstawowej opieki nia regulaminów dzia³alnoœci Rad 
zdrowotnej jak równie¿ funkcjonowaniem: Centrum Terapii Spo³ecznych: Centrum Terapii Uzale¿nieñ, Pogotowia Ratu-
Uzale¿nieñ, Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogoto- nkowego i Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.
wia Ratunkowego i Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimonto- Zadecydowa³a tak¿e o przyst¹pieniu Powiatu Gorlickiego do 
wicza. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma³opolski. Wszystkie 
Wys³ucha³a równie¿ sprawozdanie dyrektora Szpitala Mariana uchwa³y dostêpne s¹ na stronie internetowej w Biuletynie Infor-
Œwierza w zakresie realizacji projektu termomodernizacji szpi- macji Publicznej. 
tala, realizacji programu restrukturyzacji oraz stopnia za-
awansowania prac w zwi¹zku z przygotowaniem procedur 
dotycz¹cych w³¹czenia do sieci szpitali.

Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie poziomu 
zabezpieczenia opieki zdrowotnej w powiecie gorlickim. Stwie-
rdzi³a, ¿e: „...Nie wystêpuj¹ istotne problemy w zabezpieczeniu 
zdrowotnym  mieszkañców. Dostrzega jednak utrudnienia 
zwi¹zane z dostêpnoœci¹ w niektórych przypadkach do 
podstawowych badañ diagnostycznych, a tak¿e do poradni 
specjalistycznych, wynikaj¹ce z niewystarczaj¹cej iloœci porad 
zakontraktowanych przez p³atnika, zw³aszcza wobec znacznie 
wiêkszego zapotrzebowania w szczególnoœci w zakresie kardio-
logii, endokrynologii, pulmunologii oraz dermatologii i reha-
bilitacji. Równoczeœnie z zadowoleniem przyjmuje informacjê 
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