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Apeluj¹ i inicjuj¹
Rada Powiatu Gorlickiego podczas VI sesji
podjê³a dwa wa¿ne stanowiska. W pierwszym, skierowanym do ministra ochrony
œrod owis ka, wyra zi³a sprz eciw wobe c
ustalenia na terenie powiatu gorlickiego
Obszarów Specjalnej Ochrony NATURA
2000. Drugie, wystosowane do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, zawiera propozycjê
utwor zenia w Gorli cach Powia toweg o
Centrum Obs³ugi Rolników.W stanowisku
w sprawie utworzenia Obszarów Specjalnej
Ochrony NATURA 2000 na terenie powiatu
gorlickiego radni napisali mi.in: „...Strategia
Rozwoju Gospodarczeg o Powiatu Gor-

lickiego zak³ada na naszym terenie (zw³aszcza jego po³udniowo-wschodniej czêœci)
rozwój ma³o i œrednio obszarowego rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego oraz
rozwój dzia³alnoœci pozarolniczej. Drug¹
domen¹ tego regionu jest turystyka.
Zdaniem Rady Powiatu Gorlickiego utworzenie Obszarów Specjalnej Ochrony NATURA 2000 winno uwzglêdniaæ lokalne
strategie rozwoju gospodarczego, kierunki
zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz wskazywaæ konkretne propozycje merytoryczne oraz finansowe w zakresie zmian
obecnie przyjêtych funkcji tych terenów. Na-

Bli¿ej zdrowia z ministrem zdrowia

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej oraz
poprawê dostêpnoœci do us³ug i œwiadczeñ medycznych zapowiedzia³ podsekretarz stanu w
Ministerstwie Zdrowia Marek Grabowski.
Goœci³ w Starostwie Powiatowym w Gorlicach na zaproszenie starostów Miros³awa
Wêdrychowicza i Witolda Kochana. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e: senator Stanis³aw
Kogut, starostowie i dyrektorzy kilkudziesiêciu szpitali z Ma³opolski, ordynatorzy gorlickiego szpitala oraz cz³onkowie Rady Spo³e-

cznej i Komisji Zdrowia.
Marek Grabowski zdementowa³ pog³oski, i¿ ministerstwo zdrowia planuje likwidacjê szpitali. Podkreœli³, ¿e
zmiany w szpitalnej sieci
maj¹ mieæ przebieg ewolucyjny i maj¹ prowadziæ do
poprawy dostêpnoœci i komfortu pobytu pacjentów w
szpitalu. Uk³ad sieci bêdzie
tworzony po wydaniu opinii
przez Regionalne Rady ds.
Szpitali i ca³oœciow¹ ocenê
przez Radê Krajow¹. Wtedy
dopiero temat trafi do
ministerstwa zdrowia.
Przewiduje siê, ¿e ustawa o
sieci szpitali wejdzie w ¿ycie 1.01.2008 roku,
a tak naprawdê ca³a sieæ ruszy od 1.01.2010
roku.
Poruszy³ tak¿e kwestiê wdra¿anego od
stycznia br. systemu ratownictwa medycznego
oraz przewidywañ w zakresie koszyka
œwiadczeñ gwarantowanych, dobrowolnego
ubezpieczenia dodatkowego i ubezpieczenia
pielêgnacyjnego.
cd. str. 4
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le¿y tutaj podkreœliæ, i¿ w powy¿szej sprawie
swoje negatywne opinie przedstawi³y poszczególne Rady Gmin podejmuj¹c stosowne uchwa³y. [...] Kieruj¹c siê dobrem mieszkañców, Rada Powiatu Gorlickeigo negatywnie ustosunkowuje siê do planowanego
ustanowienia na naszym terenie tych obszarów.”
W kolejnym stanowisku Rada Powiatu Gorlickiego w trosce o jak najlepsz¹ obs³ugê
mieszkañców naszego regionu, a zw³aszcza
usprawnienie i u³atwienie kontaktów rolników z instytucjami oraz organizacjami zajmuj¹cymi siê ich obs³ug¹, udzieli³a pe³nego
poparcia dla inicjatywy utworzenia w Gorlicach Powiatowego Centrum Obs³ugi
Rolników.
cd. na str.7

Skuteczna
interwencja
Szybka i skuteczna okaza³a siê interwencja
samorz¹dowców powiatu gorlickiego
u wojewody ma³opolskiego. Maciej Klima
wycofa³ siê z koncepcji reorganizacji gorlickiego pogotowia. Z petycj¹ w tej sprawie
pojecha³a do niego delegacja z Gorlic
w sk³adzie: starosta Miros³aw Wêdrychowicz, Stanis³aw Kaszyk przewodnicz¹cy
Rady Spo³ecznej Pogotowia, Jan Dusza dyrektor Pogotowia, Lucjan Furmanek- radny Rady Miasta i Gminy Biecz i przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu Obrony
Interesów Mieszkañców Miasta i Gminy
Biecz, Jan Roman - przewodnicz¹cy Rady
Miasta i Gminy Biecz, Czes³aw Litkowski
sekretarz Gminy Biecz.
Sprawa dotyczy³a planu ograniczenia
obszaru dotychczas obs³ugiwanego przez
zespo³y ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Powiatowego
Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach o rejon gminy Biecz i powierzenia opieki medycznej nad jej mieszkañcami obcej jednostce pogotowia stacjonuj¹cej w Szerzynach.
cd. na str. 2
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Informator Starostwa Powiatowego

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 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 Rozwoju
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. Biecka 3
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
NaczelnikStanis³awa 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. Orzekania 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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SERWIS POWIATOWY
Wyró¿nienie dla gorlickiego PUP
Powiatowy Urz¹d Pracy w Gorlicach otrzyma³ wyró¿nienie w konkursie na „Najsprawniejszego
Projektodawcê”. Podsumowania konkursu dokonano na specjalnej konferencji w Krakowie na
temat realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. List gratulacyjny na rêce starosty gorlickiego Miros³awa Wêdrychowicza przekaza³ dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska. Z jego treœci¹ zosta³a zapoznana Powiatowa Rada Zatrudnienia.
Artystyczny po¿ar
„Kiedy dzwoniê po stra¿ po¿arn¹” - pod takim has³em odby³ siê konkursu rysunkowy dla dzieci
i m³odzie¿y organizowany przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i M³odzie¿owy Dom Kultury przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Na konkurs wp³ynê³o
oko³o 200 prac z 15 szkó³ , oœrodków szkolno-wychowawczych i œwietlic socjoterapeutycznych
z ca³ego powiatu gorlickiego. Wyró¿nieni zostali: Oliwia Œwi¹tek, Agnieszka Gomu³ka, Mateusz
Grabarz, Tomasz Rówiñski, Joanna Mika, Mateusz Fudala, Karol Florczyk, Jakub Karpiñski,
Konrad Gryboœ, Gabriela Gargas, Aleksandra Leœniak, Katarzyna Skoczylas, Justyna Juruœ,
Rados³aw Balicki, Lidia Sitek, Piotr Mruk, Aleksandra Ludwin, Kazimierz Kotas, Krystyna
Kusiek - Wszyscy otrzymali dyplomy i ksi¹¿ki.
Samorz¹dy dla WTZ
Pomó¿my warsztatom terapii zajêciowej! Z takim apelem wyst¹pi³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz w imieniu Zarz¹du Powiatu na posiedzeniu Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej. Cz³onkowie
Zwi¹zku dostrzegaj¹c ogromn¹ rolê warsztatów, z których korzysta 131 mieszkañców naszego
powiatu, wyrazili wolê ich dofinansowania.
Starosta Wêdrychowicz zaproponowa³, by Powiat i gminy pokrywa³y brakuj¹c¹ kwotê po po³owie. Dla powiatu bêdzie to w bie¿¹cym roku 45 tys. z³. Tak¹ sam¹ kwotê ale ³¹cznie do³o¿y 9 gmin
naszego powiat, przy czym dofinansowanie poszczególnych gmin bêdzie zró¿nicowane i zale¿ne
od iloœci uczestników w zajêciach np. dla miasta Gorlice bêdzie to 13,5 tys. z³, dla gminy Gorlice
4,5 tys. z³, a dla gminy Uœcie Gorlickie 680 z³.
Srebrni ch³opcy z Kromera
Drugie miejsce w walce o tytu³ mistrza województwa ma³opolskiego w koszykówce zajêli uczniowie z I LO im. Marcina Kromera. Ch³opcy z Kromera nie obronili tytu³u mistrzowskiego z ubieg³ego roku ulegaj¹c w fina³owym meczu zawodnikom ZST z Tarnowa 83:68. W meczu o III miejsce dru¿yna I LO z Oœwiêcimia pokona³a zespó³ III LO z Krakowa 91:81. £¹czna punktacja
poszczególnych zawodników Kromera we wszystkich meczach przedstawia siê nastêpuj¹co:
Wojciech Deda 45, Mateusz Zimowski 43, Sebastian Œlusarz 36, Dariusz Dynda 28, Jakub Wojciechowski 20, Wojciech Gogola 13, Marcin Mróz 7, Oskar Mo¿d¿yñ i Micha³ Tapek po 6, Mateusz
Przybylski 4 i Mariusz Podobiñski 2.
Powiatowy Turniej Motoryzacyjny
Jedenaœcie dru¿yn ze szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego wziê³o udzia³ w Turnieju
Wiedzy Motoryzacyjnej. Pierwsze i drugie miejsce zajê³y dru¿yny z ZST. Mistrzowska dru¿yna
walczy³a w sk³adzie: Andrzej Ciœlak, Grzegorz Starczyñski, Arkadiusz Wilczyñski, a wicemistrzowie to:Micha³ Karp, Stêpieñ Mateusz, Tomasz Zawisza. Opiekunem obu naszych dru¿yn jest Jerzy Kuczek. Trzecie miejsce zajêli uczniowie Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Hañczowej
w sk³adzie: £ukasz Prokop, Arkadiusz Szczerba i Grzegorz Pyzik. Gospodarzem turnieju by³ ZST
w Gorlicach, a organizatorami: Ma³opolski Oœrodek Ratownictwa Drogowego, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, KP Policji oraz KP PSP w Gorlicach.

"Skuteczna interwencja"

dok. ze str. 1
Z apelem - proœb¹ do wojewody o zmianê tych planów wyst¹pi³ Zarz¹d Powiatu Gorlickiego
wspomagany przez Radê Spo³eczn¹ gorlickiego pogotowia oraz radnych i spo³ecznoœæ
miasta i gminy Biecz - mówi starosta Miros³aw Wedrychowicz. Udaliœmy siê do Pana Wojewody i przedstawiliœmy nasze argumenty. Podkreœliliœmy, ¿e gorlickie pogotowie obs³ugiwa³o
mieszkañców gminy Biecz nawet w czasach gdy ta nale¿a³a do województwa kroœnieñskiego.
Od 1999 roku do chwili obecnej zosta³ wypracowany dobrze funkcjonuj¹cy model wspó³pracy pogotowia z policj¹ i stra¿¹ po¿arn¹, a planowane rozwi¹zanie w sposób zdecydowany
wp³ynê³oby na rozregulowanie tego systemu. Nasze pogotowie jest wyposa¿one w nowoczesny sprzêt medyczny oraz obsadzone personelem o wysokich kwalifikacjach i posiada
doskona³¹ znajomoœæ terenu, co ma wp³yw na czas dojazdu do pacjenta mówi starosta. Po
wys³uchaniu naszych uwag, wojewoda z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ podszed³ do tematu i przychyli³
siê do propozycji utrzymania sprawdzonego i dobrze funkcjonuj¹cego systemu. Jesteœmy
zadowoleni z tej decyzji i serdecznie za ni¹ dziêkujemy koñczy starosta Wêdrychowicz.

KWIECIEÑ 2007
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Pomocna d³oñ dla niepe³nosprawnych w Bieczu

D

ziêkujemy, ¿e nie zostaliœmy sami ze swoj¹ chorob¹
takie s³owa wypowiedziane zosta³y podczas uroczystoœci otwarcia Warsztatów Terapii Zajêciowej w Bieczu. Warsztaty powsta³y z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz
Pomocy Rodzinie "Nadzieja" w Bieczu. Pomys³ popar³ Zarz¹d
Powiatu oraz samorz¹d miasta i gminy Biecz. Opiek¹ obejmuj¹
25 osób upoœledzonych umys³owo.
Na organizacje Warsztatów Powiat przekaza³ œrodki PFRON
bêd¹ce w dyspozycji samorz¹du w wysokoœci 288 tys. z³ tj. 70%
wartoœci ca³ego zadania. Pozosta³¹ kwotê czyli 123 tys. z³
do³o¿y³ Burmistrz Biecza. Zarz¹d powiatu podj¹³ tak¿e decyzjê
o u¿yczeniu na ten cel niewykorzystywanych pomieszczeñ
w internacie ZSO w Bieczu. Po ich gruntownej modernizacji
i dostosowaniu do potrzeb osób niepe³nosprawnych powsta³y
pracownie: ceramiczna, plastyczna, komputerowa, haftu i szycia, gospodarstwa domowego, a tak¿e w pe³ni wyposa¿ona sala
rehabilitacji ruchowej. Kierownikiem WTZ zosta³a Wies³awa
Jamro, która prowadzi je z 5-osobow¹ grup¹ instruktorów: King¹
Zawadowicz, Agnieszk¹ Knybel, Andrzejem Pancerzem, Al¹
Lignar, Agnieszk¹ Maciejowsk¹, Joann¹ Knybel oraz psycholog
Gra¿yn¹ Jab³oñsk¹ - Folczyk.

Mistrzowie ortografii

KWIECIEÑ 2007

Gratulacje dla Stowarzyszenia w imieniu starosty Miros³awa
Wedrychowicza przekaza³ wicestarosta Witold Kochan, który
powiedzia³ m.in. „...Pozytywnie „zara¿eni” Waszym zapa³em
wyci¹gnêliœmy pomocn¹ d³oñ do osób niepe³nosprawnych
z Ziemi Bieckiej. Dziêkujê za pracê i serce okazywane na co
dzieñ osobom niepe³nosprawnym i potrzebuj¹cym, za ci¹g³e rozwijanie oferty pomocy oraz za ofiarn¹ i pe³n¹ poœwiêcenia pracê
przyczyniaj¹c¹ siê maksymalnego usamodzielnienia tych osób,
a tak¿e odci¹¿aj¹c¹ i daj¹c¹ „chwilê wytchnienia” ich rodzinom.
¯yczê wielu dalszych sukcesów dla Stowarzyszenia „Nadzieja”
oraz otwartych Warsztatów Terapii Zajêciowej na niwie dzia³alnoœci profilaktycznej, edukacyjnej i pomocowej. ¯yczê odpornoœci i si³ do pe³nienia s³u¿by na rzecz s³abszych i potrzebuj¹cych oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym dla Was
i Waszych podopiecznych...”. Podziêkowa³ tak¿e za wspó³pracê
i wsparcie finansowe ze strony gminy Biecz i potwierdzi³ gotowoœæ samorz¹du powiatowego do pomocy w realizacji tego typu
zadañ, które tak bardzo s¹ potrzebne osobom niepe³nosprawnym.
Poœwiêcenia Warsztatów dokona³ ks. Pra³at Wies³aw Bodzioch,
a uroczystoœæ otwarcia uœwietni³ wystêp chóru z Zespo³u Szkó³ nr
1 w Bieczu pod dyrekcj¹ Ali Przyby³owicz.

P

aulina Nowak z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej zosta³a Powiatowym Mistrzem
Ortografii wœród uczniów szkó³ ponadgimanzjalnych powiatu gorlickiego. Tytu³ wicemistrzów uzyskali:
Marta Smaczniak z I LO im. M.Kromera oraz uczniowie
ZSO z Biecza Marcin Tajak i Urszula Ryba. W VII ju¿
edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego wystartowa³o 19 uczniów z 10 szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego.
Zmagania uczestników Konkursu ocenia³a Komisja
w sk³adzie: Karol Tenerowicz - przewodnicz¹cy (nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Sêkowej), Dorota Zagórska cz³onek (nauczyciel Miejskiego Zespo³u Szkó³ Nr 6
w Gorlicach), Joanna Adamowska - cz³onek (nauczyciel
Miejskiego Zespo³u Szkó³ Nr 5 w Gorlicach), Iwona
Kanicka - cz³onek (nauczyciel Zespo³u Szkó³ Nr 1
w Bieczu).
Laureaci reprezentowali powiat gorlicki podczas wojewódzkiej edycji dyktanda w Nowym S¹czu, a Paulina
Nowak zdoby³a tam wyró¿nienie.
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Gorlicka Otylia
Szesnastoletnia gorliczanka Anna Cembrzyñska ma szansê staæ siê nastêpczyni¹
Otylii Jêdrze-jczak. Od kilku lat z pasj¹ i poœwiêceniem trenuje p³ywanie, a efektem tego
jest tytu³ Mistrzyni Polski juniorów na 100
metrów stylem motylkowym.
Ania jest wychowank¹ gorlickiego MOS
i trenera Mariusza Stêpnia. To wielki talent
mówi Pan Mariusz ma wszelkie predyspozycje, by osi¹gn¹æ wielkie sukcesy. Ju¿ w 6 klasie szko³y podstawowej zdoby³a mistrzostwo
województwa, co otworzy³o jej drogê do Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Oœwiêcimiu,
gdzie aktualnie siê uczy i trenuje. Ania jest bardzo zdyscyplinowana. Trenuje dwa razy
dziennie i przep³ywa tygodniowo po kilkadziesi¹t kilometrów, bo p³ywanie to wymagaj¹ca
dyscyplina o bardzo du¿ej konkurencyjnoœci dodaje Mariusz Stêpieñ.
Ania wraz z rodzicami Ew¹ i Jackiem Cembrzyñskim zosta³a zaproszona na VI sesjê Rady
Powiatu Gorlickiego. Starosta Miros³aw Wêdrychowicz powiedzia³ m.in: „...To wielkie
i wa¿ne osi¹gniecie w karierze sportowej jest powodem do dumy i radoœci dla ca³ego Powiatu
Gorlickiego. Zdaj¹c sobie sprawê z ogromu wysi³ku i pracy w³o¿onej w ten rezultat, ¿yczymy
Ci Aniu wytrwa³oœci w treningach, si³y do pokonywania kolejnych dystansów i rywali oraz
wielu sukcesów w tej trudnej dyscyplinie sportu w kraju i za granic¹. ¯yczymy byœ sta³a siê
nasz¹ gorlick¹ Otyli¹!...". Ania w prezencie od Zarz¹du i Rady otrzyma³a oprócz dyplomu
i kwiatów kino domowe.

Handlowcy na boisku

D

ru¿yna Zespo³u Szkó³ Nr 5 im. Karola
Brzostowskiego w E³ku wywalczy³a
mistrzowski tytu³ w VI Mistrzostwa
Polski Szkó³ Handlowych w Pi³ce No¿nej wywo¿¹c z Gorlic puchar starosty. II miejsce zaj¹³
Zespó³ Szkó³ Handlowych w Elbl¹gu, a III
Zespó³ Szkó³ Ekonomiczno-Handlowych
w Olsztynie. Na IV miejscu, po bardzo zaciêtej
i wyrównanej grze uplasowa³ siê zespó³ z ZSE
w Gorlicach dopingowany przez wiernych kibiców na czele z dyrektor Gra¿yn¹ Mazur i zastêpc¹ Stanis³aw¹ Baliszewsk¹. W turnieju ponadto uczestniczyli zawodnicy: Zespo³u Szkó³ Handlowych im. Marii D¹browskiej w Bydgoszczy,
Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Dêbicy, Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Szczecinku, Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Radomiu oraz Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych
im. Miko³aja Kopernika we Wroc³awiu.
W uroczystym zakoñczeniu turnieju wzi¹³ udzia³ i puchary wrêcza³ wicestarosta Witold Kochan, który gratuluj¹c zwyciêstwa i sportowej rywalizacji wyrazi³ nadziejê, ¿e ta wspania³a impreza zachêci uczestników do odwiedzenia Ziemi Gorlickiej w przysz³oœci.
Organizatorem turnieju by³ Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach. Kolejna impreza z tego
cyklu odbêdzie siê za rok w Olsztynie.

Bli¿ej zdrowia z ministrem zdrowia
dok. ze str. 1

Senator Stanis³aw Kogut obieca³, ¿e bêdzie broni³ w senacie sieci szpitali
w Ma³opolsce i zasugerowa³, by spotkaæ siê w ministerstwie zdrowia z prezesem
NFZ i wyjaœniaæ wszystkie w¹tpliwoœci zwi¹zane z finansowaniem s³u¿by zdrowia.
Dyrektorzy szpitali apelowali m.in. o: rozdzielenie œrodków w wysokoœci oko³o
500 mln z³, które pozosta³y z pocz¹tkowej fazy procesu restrukturyzacji szpitali,
zwiêkszenie stawki osobodni na oddzia³ach geriatrycznych, u³atwienie lekarzom
zdobycia specjalizacji oraz wiêksz¹ troskê o kadry medyczne.
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Proponujemy
zdrowie
Zdrowie jest wartoœci¹, dziêki której cz³owiek mo¿e realizowaæ swoje
aspiracje, zasobem, gwarantuj¹cym
rozwój spo³eczny i ekonomiczny,
œrodkiem do osi¹gniêcia lepszej
jakoœci ¿ycia.
Wœród czynników, które wp³ywaj¹
na zdrowie cz³owieka wyró¿nia siê
cztery grupy:
styl ¿ycia - jego udzia³ jest najwiêkszy (50 60%) i jednoczeœnie
jego zmiana le¿y w zasiêgu mo¿liwoœci ka¿dego cz³owieka,
œrodowisko fizyczne oraz spo³eczne ¿ycia i pracy ( oko³o 20%),
czynniki genetyczne (oko³o 20%),
s³u¿ba zdrowia, która mo¿e rozwi¹zaæ 10 - 15% problemów zdrowotnych spo³eczeñstwa.
Dla zdrowia podstawow¹ spraw¹ jest
œwiadomoœæ i wiedza ludzi na temat
czynników umacniaj¹cych zdrowie
i je niszcz¹cych oraz wyrabianie postaw prozdrowotnych od pocz¹tku
¿ycia jednostki mówi lek. med. Bogus³aw Lenard. Promocja zdrowia
jest wiêc sztuk¹ interwencji w systemy spo³eczne takiego sterowania,
aby rozwija³y siê w kierunku
zdrowych œrodowisk.
Obejmuje ona piêæ obszarów dzia³añ:
-budowanie zdrowotnej polityki
publicznej,
-tworzenie œrodowisk pracy i ¿ycia
sprzyjaj¹cych zdrowiu,
-zachêcanie ca³ego spo³eczeñstwa do
dzia³añ na rzecz zdrowia,
-rozwijanie indywidualnych umiejêtnoœci s³u¿¹cych zdrowiu,
-reorientacjê s³u¿by zdrowia.
Nowoczesne idee promocji zdrowia
zapocz¹tkowa³a Kanada - dodaje
doktor Lenard. W Polsce dokumentem wiod¹cym jest Narodowy Program Zdrowia na lata 1996 - 2005.
Wskazania kto ma zajmowaæ sie
promocj¹ zdrowia przynios³y ustawy: o zak³adach opieki zdrowotnej,
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o zawodzie lekarza i o samorz¹dach terytorialnych.
Wreszcie wymogi dostosowania do
standardów Unii Europejskiej narzucaj¹ piln¹ koniecznoœæ reorientacji tak¿e pracowników ochrony
zdrowia.
Zachêcamy wiêc do promocji zdrowia, do troski o zdrowy styl ¿ycia
oraz propagowanie zachowañ i dzia³añ sprzyjaj¹cych zdrowiu - mówi
B. Lenard. Pamiêtajmy przes³anie
poety Marcjalisa z I wieku "Nie
¿ycie, lecz zdrowie jest ¿yciem."
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A

ndrzej Welc i Krzysztof Augustyn otrzymali podczas VI sesji
Rady Powiatu Gorlickiego medale z r¹k Wicewojewody Ma³opolskiego Rafa³a Rosteckiego.
Doktor Andrzej Welc otrzyma³ Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi.
Andrzej Welc po ukoñczeniu studiów geograficznych na Uniwersytecie Jagielloñskim przez wiele lat pracowa³ w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN organizuj¹c Stacjê
Naukow¹ w Szymbarku k/Gorlic,
a przez 3 lata pe³ni³ obowi¹zki
kierownika tej¿e Stacji. W 1980r. by³
wspó³organizatorem instytutowego Ko³a NSZZ „Solidarnoœæ” i cz³onkiem jego
Zarz¹du. W 1988r. zosta³ wybrany radnym Gminy Gorlice i pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady, a w 1990r.
zosta³ powo³any przez wojewodê nowos¹deckiego na kierownika Urzêdu Rejonowego w Gorlicach.
By³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym
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prezese m (1993-1 998) Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego. W latach 1993-1996 by³ przewodnicz¹cym Komitetu Upamiêtniaj¹cego 80 rocznicê Bitwy Gorlickiej.
W latach 1997-1998 by³ orêdownikiem
i inspiratorem pisma do w³adz centralnych o reaktywowanie powiatu gorlickiego w strukturach województwa ma³opolskiego. Bra³ czynny udzia³ w przygotowywaniach reformy samorz¹dowej,
za co otrzyma³ pisemne podziêkowanie
od pe³nomocnika Rz¹du RP Ministra
Micha³a Kuleszy.
W 1998r. zosta³ wybrany na radnego powiatu gorlickiego a nastêpnie na starostê
gorlickiego, pe³ni¹c tê funkcjê przez 4 lata.
Zi nt eg ro wa ³ wy bi tn yc h, z na ny ch
gorliczan mieszkaj¹c ych w ró¿nych
czêœciach kraju wokó³ spraw promocji
i rozwoju powiatu
W roku 2003 by³ wspó³za³o¿ycielem
i cz³onkiem Zarz¹du Stowarzyszenia Pomocy Spo³ecznej „Seccurrere” w Gorlicach, dzia³aj¹cego na rzecz osób starszych, chorych i niepe³nosprawnych.
Zintegrowa³ wybitnych, znanych
gorliczan mieszkaj¹cych w ró¿nych
czêœciach kraju wokó³ spraw promocji
i rozwoju powiatu gorlickiego, organizuj¹c w 2001 roku I Zjazd Gorliczan.
Od 2003 pe³ni funkcjê Dyrektora Domu
Pomocy Spo³ecznej w Gorlicach.
Mgr Krzysztof Augustyn otrzyma³
br¹zowy medal za zas³ugi dla obronnoœci kraju.

Impresje wielkopostne

Krzysztof Augustyn urodzi³ siê w 1957
roku. Z wykszta³cenia jest prawnikiem.
Od 9 lutego1999r. pe³ni funkcjê sekretarza powiatu gorlickiego. Z racji powierzonych obowi¹zków bezpoœrednio
nadzoruje pracê Starostwa Powiatowego
oraz ca³oœæ zadañ dotycz¹cych spraw
obronnych realizowanych przez powiat.
Od 1999r. pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Powiatowej Komisji Poborowej.
Jego osobiste zaanga¿owanie owocuje
bezpoœrednio wzorowym, corocznym
przygotowaniem i przeprowadzeniem
poboru na terenie powiatu gorlickiego.
Aktywnie uczestniczy w organizowaniu
akcji kurierskiej oraz dzia³aniach z zakresu obrony cywilnej, miêdzy innymi
w Powiatowym Zespole Kierowania
OC. Profesjonalizm i zaanga¿owanie
w realizacjê powy¿szych zadañ przez
Krzysztofa Augustyna mo¿e byæ przyk³adem odpowiedzialnej postawy urzêdnika administracji publicznej.
Odznaczenia to wyraz uznania dla pracy
i dzia³alnoœci spo³ecznej Andrzeja Welca
i Krzysztofa Augustyna.

Powiatowa Rada Zatrudnienia

O

Niezwyk³y koncert pt. Impresje Wielkopostne
zorganizowa³ MDK w gorlickiej Szkole Muzycznej. Autorem aran¿acji by³ muzyk, nauczyciel,
instruktor Miros³aw Bogoñ. Na scenie wyst¹pili:chór nauczycielski Belfersingers oraz zespó³ muzyczny w sk³adzie: Miros³aw Bogoñ, Tomasz
Kubala. Grzegorz Jarek, Rafa³ Fudala, Marek
Sendecki, Krzysztof Mika i Basia Nowicka. Znane
pieœni wielkopostne z towarzyszeniem zespo³u
jazzowego brzmia³y bardzo interesuj¹co wywieraj¹c ogromne wra¿enie na s³uchaczach, którzy
nagrodzili wykonawców oklaskami na stoj¹co.
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cena sprawozdania z dzia³alnoœci Powiatowego Urzêdu Pracy za 2006 rok
by³a g³ównym tematem posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia pod
przewodnictwem sekretarza powiatu Krzysztofa Augustyna. Rada
pozytywnie oceni³a sprawozdanie oraz dostrzeg³a racjonalnoœæ wydatkowania
œrodków z Funduszu Pracy jak równie¿ znacz¹ce zaanga¿owanie PUP
w pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych. Wyrazi³a tak¿e pozytywn¹ opiniê
w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych
uprawnionych osób w ramach Funduszu Pracy na 2007r.
Rada zapozna³a siê ponadto z zasadami organizacji miejsc sta¿y oraz
przygotowania zawodowego finansowanych z Funduszu Pracy z tzw. limitu
algorytmicznego w 2007r. O organizacjê sta¿u lub przygotowania zawodowego
ubiegaæ siê mog¹ pracodawcy zatrudniaj¹cy co najmniej jednego pracownika lub
przedsiêbiorcy nie zatrudniaj¹cy pracowników. Natomiast sta¿ mog¹ odbyæ osoby
bezrobotne do 25 roku ¿ycia lub poni¿ej 27 roku ¿ycia bêd¹ce w okresie 12 miesiêcy
od ukoñczenia szko³y wy¿szej. O szczegó³y nale¿y pytaæ w PUP w Gorlicach, który
planuje, i¿ z mo¿liwoœci odbycia sta¿u skorzysta w bie¿¹cym roku ponad 200
osób.
Rada zapozna³a siê równie¿ z planem podzia³u œrodków Funduszu Pracy
na 2007 rok przyznanych samorz¹dowi powiatowemu z przeznaczeniem na
finansowanie programów promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej. Zak³ada on, i¿ œrodki na nowe zadania w tym zakresie
wynios¹ 5,6 mln z³. Udzielone wsparcie dla osób bezrobotnych w formie m.in:
sta¿y, robót publicznych, szkoleñ, prac interwencyjnych obejmie ponad 1300 osób.
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BEZPIECZEÑSTWO W LICZBACH ZA 2006 ROK
-170 policjantów i 31 pracowników cywilnych zatrudnionych
-1731 stwierdzonych przestêpstw
-11610 wykroczeñ z czego 7515 przeciwko bezpieczeñstwu
w komunikacji
nspektor Kazimierz Mruk po 30 -1687 postêpowañ przygotowawczych
latach pracy w policji odszed³ na -74 wypadki, w których zginê³o 6 osób a 90 zosta³o rannych
-550 kolizji
emeryturê. Podziêkowania za wie- -176 kradzie¿y z w³amaniem
loletni¹ pracê przekaza³a Rada i Za- -24 przestêpstwa rozbójniczych
rz¹d Powiatu podczas VI sesji. W oko- -334 kradzie¿e mienia
licznoœciowym liœcie napisano -688 osób zatrzymanych na gor¹cym uczynku
„...Sk³adamy Panu serdeczne podziê- -474 nietrzeŸwych kieruj¹cych
kowania za trzydzieœci lat s³u¿by -660 osób izolowano celem wytrzeŸwienia
w Policji, za zaanga¿owanie w pracê -25 nieletnich pod wp³ywem alkoholu
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa -125 wyst¹pieñ w sprawach nieletnich
i porz¹dku publicznego w Powiecie -294 spotkania ze spo³eczeñstwem
-256 spotkañ z m³odzie¿¹ w szko³ach
Gorlickim na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji oraz w Ma³opol- -505 konwojów i doprowadzeñ
sce jako I Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji .
Z prokuratury
Wyra¿amy s³owa uznania i wdziêcznoœci za ogromy trud w³o¿ony w dzie³o -2588 spraw karnych
budowy nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
-869 aktów oskar¿enia
Wkracza Pan w nowy etap swego ¿ycia. Jesteœmy pewni, ¿e bêdzie on równie -1029 osób oskar¿ono
interesuj¹cy i pracowity oraz bêdzie przynosi³ Panu wiele radoœci. Mamy na- -18 wniosków o tymczasowy areszt
dziejê, ¿e swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie zechce pan wykorzystaæ na niwie -146 orzeczeñ o porêczeniu
dzia³alnoœci spo³ecznej dla dobra mieszkañców Powiatu Gorlickiego...".
-997 osób os¹dzonych przez s¹dy
-274736 z³ wartoœæ zabezpieczonego mienia
Ze stra¿y
-68 stra¿aków i 2 pracowników cywilnych zatrudnionych
lisko 80 proc. osób kupuj¹c artyku³y ¿ywnoœciowe zwraca uwagê g³ównie na -1376 godz. szkoleñ teoretycznych
cenê. Tylko 15 proc. z nas patrzy na sk³ad lub metodê produkcji. Z prawa do -60 godz. æwiczeñ na obiektach
reklamacji nie korzysta a¿ 45% badanych, g³ównie z powodu niskiej -10 Jednostek OSP w³¹czonych do KSRG z 20 samochodami
wartoœci wadliwych towarów. Przy zakupie produktów ¿ywnoœciowych nadal gaœniczymi i 9 specjalnymi
drugorzêdne znaczenie ma marka. Tak wynika z badañ TNS OBOP. Dziœ przy- -47 jednostek OSP typu S z 56 samochodami gaœniczymi
pominamy podstawowe zasady o których warto pamiêtaæ kupuj¹c ¿ywnoœæ. oraz 4 jednostki bez samochodów
Po pierwsze - zanim zdecydujemy siê na skorzystanie z „atrakcyjnej” oferty, spra- -1068 interwencji
wdŸmy czy rzeczywiœcie jest to promocja. Mo¿e siê okazaæ, ¿e ten sam towar w in- -6524 ratowników i 1395 samochodów wziê³o udzia³
nym sklepie kosztuje znacznie mniej. Nie sugerujmy siê wielkoœci¹ opakowania. w dzia³aniach ratowniczych
Czêsto w du¿ych kartonach, torbach, s³ojach znajduje siê mniej produktu ni¿ ocze- -42 czynnoœci kontrolno-rozpoznawcze
kujemy. Zwróæmy uwagê na zawartoœæ masy netto lub liczbê sztuk w opakowaniu -40 zleconych czynnoœci kontrolno-rozpoznawczych
jednostkowym.
Od Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Po drugie - kupuj¹c artyku³y spo¿ywcze, zwróæmy uwagê na datê minimalnej -1109 kontroli
trwa³oœci: „najlepiej spo¿yæ przed …” lub termin przydatnoœci do spo¿ycia: „nale¿y -110 decyzji o koniecznoœci poprawy istniej¹cego stanu
spo¿yæ do …”.
sanit. - techn.
Po trzecie - umieszczone na opakowaniu informacje nie mog¹ wprowadzaæ w b³¹d,
-20 decyzji o nieprzydatnoœci œrodków spo¿ywczych
dlatego przyk³adowo na kartonie powinniœmy znaleŸæ jasn¹ informacjê, czy kupudla ¿ywienia ludzi
jemy „napój” czy te¿ „sok”, a mo¿e „nektar”. Maj¹ one zupe³nie inny sk³ad, chara-1
decyzja wstrzymuj¹ca dzia³alnoœæ zak³adu
kterystykê i trwa³oœæ.
-54
mandaty, 2 wnioski do s¹du, 22 grzywny i 34 upomnienia
Po czwarte - producent nie powinien przypisywaæ swojemu produktowi nadzwyczajnych w³aœciwoœci, jeœli wszystkie podobne produkty spo¿ywcze je posiadaj¹. -220 kontroli sanitarnych zak³adów pracy
Zakazane jest równie¿ sugerowanie kupuj¹cemu, ¿e dany artyku³ posiada specjalne -134 badania œrodowiska pracy
w³aœciwoœci lecznicze, np. „niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania organi- -8 chorób zawodowych
zmu”. Zasady te dotycz¹ nie tylko s³ów, ale i znaków graficznych znajduj¹cych siê na -113 zatruæ pokarmowych
opakowaniu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Po pi¹te - jeœli ¿ywnoœæ oka¿e siê nieœwie¿a zawsze przys³uguje nam prawo do -170 postêpowañ administracyjnych
reklamacji. Sk³adamy j¹ u sprzedawcy. W przypadku produktów spo¿ywczych -131 decyzji i 58 postanowieñ
obowi¹zuj¹ szczególne przepisy ¿ywnoœæ paczkowan¹ mo¿na reklamowaæ w ter- -417 kontroli
minie 3 dni od chwili otwarcia, natomiast produkty spo¿ywcze sprzedawane luzem - 3 -11 decyzji o nakazie rozbiórki obiektów budowlanych,
dni od momentu zakupu.
w tym: 9 w zwi¹zku z pope³nion¹ samowol¹ budowlan¹,
Po szóste - w dochodzeniu praw pomog¹ nam dowody zakupu najlepiej paragony, 2 ze wzglêdu na z³y stan techniczny
które na nasze ¿¹danie powinien wydawaæ nie tylko sprzedawca w sklepie, ale rów- -5 obiektów rozebrano
nie¿ handluj¹cy na targowisku czy bazarze.
-14 postêpowañ egzekucyjnych
Po siódme - bezpoœrednio na jakoœæ ¿ywnoœci wp³ywa sposób przechowywania, -214 zawiadomieñ o zamierzonym terminie rozpoczêcia
w szczególnoœci dotyczy to towarów ³atwo psuj¹cych siê, wymagaj¹cych niskich robót budowlanych
temperatur. Pamiêtajmy, ¿e raz rozmro¿onych produktów nie wolno ponownie za- -276 obiektów budowlanych przyjêtych do u¿ytku
mra¿aæ. Ponadto przechowujmy potrawy wed³ug sposobu podanego na etykiecie.
Pañstwowa Inspekcja Weterynaryjna
Po ósme - jeœli produkt nie ma wad, a jedynie po d³u¿szym zastanowieniu okaza³o siê, -865 kontroli weterynaryjnych
¿e nie bêdzie nam potrzebny, to tylko od dobrej woli sprzedawcy zale¿y, czy przyjmie -126 kontroli gospodarstw w zakresie ¿ywienia i pielêgnacji
go z powrotem i zwróci nam pieni¹dze!
zwierz¹t
Bezp³atn¹ pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy od powiatowych lub -32647 badañ miêsa zwierz¹t rzeŸnych
miejskich rzeczników konsumentów. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach przy- -8636 zaszczepione psy
jmuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów Krzysztof Majcher. Pe³na lista rzeczników -124 kontrole gospodarstw w zakresie znakowania byd³a
jest dostêpna na stronie www.uokik.gov.pl lub pod bezp³atnym numerem telefonu i ksiêgi rejestracji zwierz¹t
0800 800 008 (od 9.00 do 17.00).
-167 kontroli gospodarstwach mleczarskich

Podziêkowania dla komendanta

I

Kupuj œwiadomie

B
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Z pracy Rady Powiatu Gorlickiego
Wa¿ne decyzje
Wsparcie dla bieckich zabytków
Rada Powiatu Gorlickiego uzna³a za zasadne podjêcie dzia³añ
na rzecz wdro¿enia przez parafiê pw. Bo¿ego Cia³a w Bieczu
programu pn. „Bieckie zabytki Œw. Królowej Jadwigi ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”. Rada wyrazi³a
wolê wsparcia programu œrodkami bud¿etu Powiatu Gorlickiego w kwocie nie przekraczaj¹cej 300 tys. z³ (oko³o 76220
euro) w okresie jego realizacji tj. do 2011 roku. Szacunkowa
wartoœci projektu wynosi 1650000 euro, a wspó³finansowanie
ma pochodziæ z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Rówieœnik Krakowa, 750-letni Biecz, w pe³ni zas³uguje na
realizacjê programu zmierzaj¹cego do zachowania bezcennej
w skali kraju a nawet Europy substancji zabytkowej mówi
starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Nadarza siê ostatnia okazja,
by siêgn¹æ po œrodki z Mechanizmu Nowrweskiego i ta uchwa³a oraz podobna ze strony gminy Biecz, która zadeklarowa³a
671000 z³, pozwoli na z³o¿enie wniosku przez parafiê z Biecza.
Szko³y rolnicze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rada Powiatu Gorlickiego wyrazi³a zgodê na przekazanie
z dniem 1 stycznia 2008 do prowadzenia przez Ministra Rolni-

POWIATU

ctwa i Rozwoju Wsi nastêpuj¹cych szkó³:
- Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Hañczowej (ZSZ kszta³c¹ca
w zawodzie rolnik i Technikum kszta³c¹ce techników rolników) wraz z internatem,
- Zespo³u Szkó³ Agrobiznesu w Bystrej (ZSZ i Technikum
kszta³c¹ce w zawodach: technik agrobiznesu, ¿ywienia i gospodarstwa domowego, technik architektury krajobrazu)
Mienie bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Gorlickiego, a pozostajace
we w³adaniu szkó³, zostanie przekazane w formie darowizny
na rzecz Skarbu Pañstwa, na co Rada wyrazi³a równie¿ zgodê
w formie odrêbnych uchwa³. Teraz dalsze decyzje s¹ po stronie
ministra rolnictwa.
Powrót Wieniawy do Bobowej
Rada Powiatu Gorlickiego podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y nieruchomoœci w Bobowej.
Bêd¹ z niej mogli skorzystaæ spadkobiercy rodu WieniawaD³ugoszowskich. W myœl uchwa³y Zarz¹d Powiatu udzieli im
bonifikaty w wysokoœci 98% od wartoœci ustalonej w operacie
szacunkowym (432082 z³) przy sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Gorlickiego. Jest to dzia³ka wraz z budynkiem pa³acowym, który
wykorzystywany by³ przez ZSO w Bobowej.
Rada Powiatu udzieli³a ju¿ w styczniu 2006 roku bonifikaty
spadkobiercom ale do zakupu nie dosz³o. Zarz¹d Powiatu rozpatruj¹c kolejny wniosek Leszka Wieniawy-D³ugoszowskiego w styczniu tego roku postanowi³ umo¿liwiæ mu ponowne
skorzystanie z prawa pierwszeñstwa zakupu.

Komisja Rewizyjna w nowym sk³adzie
Za spraw¹ zapisów nowego Statutu Powiatu Gorlickiego Rada odwo³a³a
dotychczasowy sk³ad Komisji Rewizyjnej. Powo³ana w dniu 7 grudnia 2006 roku
Komisja Rewizyjna liczy³a 11 osób. Zezwala³ na to obowi¹zuj¹cy wtedy Statut.
Jednak¿e 25 stycznia 2007 roku Rada Powiatu uchwali³a nowy Statut
wprowadzaj¹c w §35 ust.1 zapis ograniczaj¹cy liczbê cz³onków wszystkich
Komisji Rady do 8 osób. Konsekwencj¹ tego by³a koniecznoœæ dostosowania
liczby cz³onków Komisji Rewizyjnej do zapisów Statutu, gdy¿ Komisja ta jako
jedyna przekracza³a okreœlon¹ Statutem liczbê osób w swoim sk³adzie.
Za najw³aœciwsze rozwi¹zanie uznano odwo³anie dotychczasowego sk³adu i wybór
nowego. Za odwo³aniem g³osowa³o 16 radnych, a 6 by³o przeciw.
Nastêpnie Rada przyjê³a zasady powo³ania Komisji Rewizyjnej w nowym sk³adzie
stanowi¹c, i¿ ka¿dy z klubów radnych bêdzie mia³ w niej swoj¹ reprezentacjê.
Zgodnie z tym postanowienie Rada dokona³a wyboru przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, którym ponownie zosta³ Czes³aw Marsza³ reprezentuj¹cy MRS.
Wybrano tak¿e piêciu nowych cz³onków Komisji zaproponowanych przez
poszczególne Kluby Radnych. S¹ to: Zofia Kamiñska (MRS), Kazimierz ¯egleñ
i Jan Przybylski (PSL), Grzegorz Kosiñski (Forum Samorz¹dowe) oraz Rafa³
Kukla (SLD).
Swoich kandydatów nie zg³osi³ Klub Radnych PiS, motywuj¹c, ¿e w tym dniu nie
jest gotów przedstawiæ swoich kandydatów.
Tym samym Komisja Rewizyjna powo³ana zosta³a w 6-osobowym sk³adzie
z pozostawieniem dwóch miejsc dla radnych cz³onków Klubu PiS.

Apeluj¹ i inicjuj¹
dok. ze str.1
Radni napisali mi.in.: „...W pe³ni popieramy wnioski zg³oszone w tej kwestii przez
Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oœrodek Doradztwa
Rolniczego, Izbê Rolnicz¹ oraz Biuro Terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego, które to instytucje s¹ zainteresowane utworzeniem Centrum
gwarantuj¹cego pe³n¹ i kompleksow¹ obs³ugê rolni-ków w jednym miejscu.
Z podobnym postulatem wystêpuje tak¿e Powiatowe Stowarzyszenie So³tysów oraz
rolnicy podczas zebrañ wiejskich. [...] Rada podkreœla, i¿ Powiat Gorlicki tworzy
dziesiêæ gmin w tym a¿ osiem typowo wiejskich. [...] St¹d te¿ za bardzo istotn¹ i ze
wszech miar s³uszn¹ uznajemy inicjatywê utworzenia w Gorlicach Centrum,
w którym rolnik znalaz³by fachow¹ i wszechstronn¹ informacjê oraz merytoryczn¹
pomoc. Wyra¿amy przekonanie, i¿ ta idea znajdzie zrozumienie i wsparcie
finansowe u Pana Ministra Rolnictwa dziêki czemu stanie siê pierwsz¹ wzorcow¹
placówk¹ kompleksowej obs³ugi rolników w Po-lsce. Licz¹c na podjêcie tej
niezwykle interesuj¹cej i potrzebnej inicjatywy, Rada Powiatu Gorlickiego
deklaruje wsparcie organizacyjne oraz mo¿liwoœæ udostêpnienia terenów i obiektów bêd¹cych w zasobach Powiatu.”
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Interpelowali Radni

Z

ofia Kamiñska - zg³aszaj¹c po raz 53 interpelacjê w sprawie koniecznoœci remontu drogi Strzeszyn - Bugaj - Sitnica - Ro¿nowice
oraz likwidacji osuwisk i przebudowy mostu w Sitnicy przed³o¿y³a podpisy ponad 500 osób i przekaza³a
petycjê w tej sprawie na rêce starosty. Zaapelowa³a równie¿ o zaplanowanie i przeznaczenie œrodków finansowych na remont cmentarza z I wojny œwiatowej
w Ro¿nowicach.
Barbara Bartuœ - zwróci³a siê z pytaniem jaka firma,
kiedy i na jakich warunkach gwarancyjnych dokona³a
remontu drogi w Libuszy, gdy¿ po zimie pojawi³y siê
liczne prze³omy zw³aszcza od remizy OSP w kierunku
Lipinek.
Adam Urbanek - zaapelowa³ o przyspieszenie remontów cz¹stkowych na drogach powiatowych w gminie
Bobowa oraz budowê chodnika przy tych drogach
w czym wolê wspó³finansowania wyrazi³ wójt gminy
Bobowa.
Franciszek Rachel - wezwa³ do zaniechania sprzeda¿y i debaty nad mo¿liwoœci¹ zagospodarowania na
cele medyczne budynku szpitala zakaŸnego.
Marek Wa³êga - zaapelowa³ o wyst¹pienie do Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg o pilne przebudowanie mostu w Stró¿ówce ko³o Domu Ludowego wraz z zamontowaniem k³adki dla pieszych jak równie¿ lepsze oznakowanie i zabezpieczenie zakrêtów na drodze Gorlice - Stró¿ówka - Moszczenica M³yn.
Karol Tenerowicz - poprosi³ o podjêcie, wspólnie ze
Zwi¹zkiem Gmin Ziemi Gorlickiej, starañ o utworzenie placu targowego dla rolników.
Karol Górski - przekazuj¹c deklaracjê gminy Ropa
o wspó³finansowaniu prac zaapelowa³ o budowê zatoki autobusowej przy drodze Ropa - Wysowa obok
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Ropie.
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Oceniæ bezpieczeñstwo

R

ada Powiatu Gorlickiego stwierdza wzrost
poziomu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego
oraz brak poprawy bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu gorlickiego. Tak
mówi uchwa³a podjêta podczas VI sesji Rady Powiatu
w sprawie oceny stanu porz¹dku publicznego i obywateli
na terenie powiatu gorlickiego. Rada wskaza³ tak¿e na
celowoœæ uwzglêdnienia w projekcie Powiatowego programu zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego na
terenie powiatu gorlickiego na lata 2007-2010 dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji w obszarach:
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, bezpieczeñstwa
w szkole, bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i ochrony
dziedzictwa narodowego. Uchwa³a zosta³a podjêta po
zapoznaniu siê z informacjami: Komendanta Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej n/t stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Gorlickiego,
Komendanta Powiatowego Policji o pracy policji w 2006
roku oraz o stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego na terenie Powiatu Gorlickiego, Prokuratora
Rejonowego o stanie przestêpczoœci i jej zwalczaniu na
terenie Powiatu Gorlickiego, Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego na
terenie Powiatu Gorlickiego, Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego n/t ³adu przestrzennego oraz
stanu porz¹dku w zakresie przedsiêwziêæ inwestycyjnych, Powiatowego Inspektora Weterynarii o stanie
bezpieczeñstwa sanitarno-weterynaryjnego w Powiecie
Gorlickim oraz sprawozdania Starosty Gorlickiego
z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za
2006 rok.
W sesji uczestniczyli m.in. wicewojewoda ma³opolski
Rafa³ Rostecki, komendant powiatowy Policji m³. ins.
WYDAWCA:
Drukarnia GLINIK Robert Huk
tel. 018 35 39 750 na zlecenia
Starostwa Powiatowego
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
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VI sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Micha³ Gawlik, z-ca komendanta powiatowego PSP m³.
bryg. Dariusz Grygowicz, prokurator rejonowy Tadeusz
Cebo, powiatowy inspektor sanitarny Maria Bryg,
powiatowy lekarz weterynarii Andrzej Sokacz, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Aleksander
Górski oraz pe³nomocnik starosty ds. wspó³pracy ze
s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami Eugeniusz Stukus.
Rada podjê³a tak¿e uchwa³y m.in. w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006,
-okreœlenia rodzaju œwiadczeñ przeznaczonych na
pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli korzystaj¹cych
z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich
przyznawania,
-zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach oœwiatowych
prowadzonych przez Powiat Gorlicki w 2007r. ,
-wy³¹czenia z ZSR w Hañczowej LO o raz Uzupe³niaj¹cego L O,
-wy³¹czenia z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Hañczowej
Szko³y Policealnej,
-wyra¿enia zgody na przekazanie szkó³ rolniczych
w Hañczowej i Bystrej do prowadzenia przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-wyra¿enia zgody na dokonanie przez Powiat Gorlicki
darowizny na rzecz Skarbu Pañstwa,
-udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y nieruchomoœci
w Bobowej,
-wsparcia przedsiêwziêæ zwi¹zanych z ochron¹ zabytków Biecza,
-zmiany Uchwa³y Bud¿etowej Powiatu Gorlickiego na
2007r.
-powiadomienia Skarbnika Powiatu Gorlickiego oraz
Sekretarza Powiatu Gorlickiego o obowi¹zku przed³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego.

RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Marek Bugno
Karol Tenerowicz
Ewa ¯arnowska (redaktor naczelny)
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