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Ziarno zosta³o zasiane
Uniwersytet Z³otego Wieku otwarty

dniu 30.06.2006 roku w
Starostwie Powiatowym w
Gorlicach odby³a siê uroczystoœæ podpisania porozumienia miêdzy Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Krakowie, a Starostwem Powiatowym w
Gorlicach oraz Urzêdem Miasta Gorlice
w sprawie powo³ania do ¿ycia Zamiejscowego Punktu Dydaktycznego AE w
Gorlicach.
Aktu podpisania porozumienia dokonali: rektor Akademii prof. dr hab.
Ryszard Borowiecki, prorektor ds.
Studenckich i Kszta³cenia prof. dr hab.
Od lewej: S.Szura, M.Wêdrychowicz, R.Borowiecki,
Andrzej Szromnik, starosta Miros³aw
Najwy¿sze w³adze Akademii Ekonomicznej,
A.Szromnik, K.Sterkowicz, A.Orchel
Powiatu Gorlickiego, Miasta Gorlice oraz hejna³
Wêdrychowicz, wicestarosta Stanis³aw Szura, burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz oraz Gorlic, Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur
zastêpca burmistrza Andrzej Orchel.
da³y pocz¹tek dzia³alnoœci w Gorlicach UniwersyNa mocy porozumienia od paŸdziernika w Gorlicach mo¿liwe bêdzie podjêcie zaocznych tetu Z³otego Wieku. Szacowne mury Galerii Sztuki
studiów licencjackich na Wydziale Zarz¹dzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Dwór Karwacjanów by³y œwiadkami podnios³ej
Zarz¹dzania regionem w tak renomowanej uczelni jak Akademia Ekonomiczna.
uroczystoœci inauguracji roku akademickiego pierwPowiat ze swej strony udostêpni nieodp³atnie pomieszczenia do prowadzenia zajêæ w Zespole szego w historii Gorlic Uniwersytetu.
Szkó³ Zawodowych w Gorlicach oraz udzieli pomocy przy rekrutacji i promocji tego
Otwieraj¹c j¹ Starosta Gorlicki Miros³aw
przedsiêwziêcia. cd. str.4
Wêdrychowicz powiedzia³: „...Inicjatywa Uniwersytetu zrodzi³a siê z potrzeby serca, z potrzeby uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, bo przecie¿ aktywnoœæ
nie koñczy siê wraz z odejœciem na emeryturê.
Po raz kolejny odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca dokonania uczniów Dopiero wtedy mo¿na robiæ to co tak naprawdê daje
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego. Najlepsi z najlepszych w liczbie 101 radoœæ i przyjemnoœæ, a Uniwersytet stwarza
mo¿liwoœæ ¿ycia bez staroœci. Niech Uniwersytet
uczniów oraz ich rodzice i wychowawcy otrzymali nagrody i dyplomy za
przyjmie siê w œrodowisku, bierzcie sprawy w swoje
zwyciêstwo oraz udzia³ w olimpiadach, konkursach i turniejach na szczeblu
rêce...". W uroczystej inauguracji Uniwersytetu
wojewódzkim, regionalnym i krajowym.
uczestniczyli m.in. rektor Akademii Ekonomicznej
Uroczyste spotkanie odby³o siê w Szkole Muzycznej 22 czerwca 2006 r. Wœród goœci Ryszard Borowiecki, prorektor Andrzej Szromnik,
byli m. in. starosta Miros³aw Wêdrychowicz, wicestarosta Stanis³aw Szura, prof. dr hab. Jerzy Hausner , dr Leszek Strzembicki z
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Czes³aw K³apsa, wiceprzewodnicz¹cy Rady Marek katedry turystyki Akademii Ekonomicznej, dr
Bugno, wizytator Kuratorium Ma³opolskiego Jerzy Stachel i naczelnik Wydzia³u Marcin Zawicki dyrektor Ma³opolskiej Szko³y
Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Tadeusz Mikrut. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp Administracji Publicznej AE w Krakowie, przedstazespo³u muzyczno-wokalnego z M³odzie¿owego Domu Kultury w Gorlicach, który wiciele w³adz samorz¹dowych oraz radni miasta i
powiatu, a tak¿e cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³owykona³ cztery piosenki z repertuaru Seweryna Krajewskiego.
Gratulacje do uczniów, rodziców i wychowawców przekaza³ starosta œników Ziemi Gorlickiej oraz gorlickiego oddzia³u
Miros³aw Wêdrychowicz. Powiedzia³ m.in. „... Tak du¿a grupa laureatów olimpiad Krajowej Partii Emerytów i Rencistów. cd.str.5

101 olimpijczyków

œwiadczy o tym, ¿e powiat gorlicki bêdzie siê rozwija³, bo to Wy bêdziecie jego si³¹,
bêdziecie kszta³towaæ przysz³oœæ tego regionu. W tym sukcesie wa¿ne s¹ jeszcze dwie
strony Wasi mistrzowie nauczyciele oraz dbaj¹cy i motywuj¹cy Was do pracy czyli
Wasi rodzice, którym serdecznie dziêkujê. ¯yczê, by te laury by³y dobrym pocz¹tkiem
do Waszej kariery...”.
¯yczenia i podziêkowania przekaza³ równie¿ wizytator Jerzy Stachel
mówi¹c: „Nie sztuka jest opanowaæ wiedzê, sztuk¹ jest j¹ wykorzystaæ. Wy to
umieliœcie. Gratulujê Wam osi¹gniêæ, bo te wyniki to nie tylko Wasz sukces to tak¿e
promocja Waszych szkó³ oraz Ziemi Gorlickiej...”. cd. str.4

Ma³e szko³y razem
W Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II w Sitnicy w
gminie Biecz odby³a siê I Spartakiada Rekreacyjna Ma³ych
Szkó³ Podstawowych Powiatu Gorlickiego. Takich
placówek w powiecie jest blisko 40. Na Spartakiadê do
Sitnicy przyjechali przedstawiciele ze szkó³ w Biesnej,
Grudnej Kêpskiej, Klêczan, Kwiatonowic, £osia, Rac³awic, Staszkówki i Wójtowej, by wspólnie siê bawiæ,
rywalizowaæ, poznawaæ i wymieniaæ doœwiadczenia.
cd. str.3
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SERWIS POWIATOWY
Powrót Królowej - Czyñ co widzisz!

Do Biecza wróci³a Królowa. Po ponad 600 latach nieobecnoœci, w dziewi¹t¹ rocznicê kanonizacji, œw. Jadwiga
Królowa powróci³a na stale w relikwiach œwiêtych niesionych w uroczystej procesji z kolegiaty na rynek
miasta wraz z jej figur¹ i sztandarem. Tam chór parafialny zaintonowa³ „Gaude, Mater Polonia”, proboszcz
e-mail:starostwo@powiat.gorlice.pl bieckiej Fary, ks. dr W³adys³aw Kret, powita³ œw. Jadwigê Królow¹, a Biskup Kazimierz Górny poleci³ jej
www.powiat.gorlicki.pl
opiece Ziemiê Bieck¹, Diecezjê Rzeszowsk¹, ca³y polski naród i sprawy Koœcio³a Powszechnego. Nastêpnie
Godz. urzêdowania:
Burmistrz Biecza Kazimierz Grzesiak
poniedzia³ek 8.00 - 16.00
odczyta³ Akt Nadania Honorowego
Patronatu œw. Jadwigi nad Miastem i
wtorek pi¹tek 7.30 - 15.30
Gmin¹ Biecz. Po mszy œw. nast¹pi³o
Starosta
poœwiêcenie sztandaru œw. Jadwigi,
Miros³aw Wedrychowicz
ufundowanego przez Sodalicjê, a tak¿e
Wicestarosta
figury œw. Królowej. Nastêpnie Biskup
Stanis³aw Szura
Kazimierz Górny dokona³ otwarcia
Sekretarz Powiatu
Szlaku œw. Jadwigi. Jest to trasa
Krzysztof Augustyn
turystyczna, przygotowana pod kierunSekretariat
kiem Bogus³awy Dudy. Rozpoczyna siê
tel. 018 35-48-701
w Kolegiacie, a nastêpnie biegnie
ulicami miasta przez rynek, do Szpitala
Skarbnik Powiatu
œw. Jadwigi i na brzeg rzeki Ropy, Gór¹
Krystyna Lewek
Zamkow¹, œcie¿k¹ do Strzeszyna i
tel. 018 35-48-704
Grodzkiego Lasu, gdzie tryskaj¹ ŸróWydzia³ Organizacyjny
de³ka zwi¹zane ze œw. Jadwig¹. Powroti Spraw Obywatelskich
Procesja z relikwiami
na droga z lasu prowadzi do najstarszej z
Naczelnik-Jan Szkaradek
i figur¹ Œw. Jadwigi Królowej
bieckich kapliczek, usytuowanej w

tel. 018 35-48-750
Zespó³ ds. Promocji
Koordynator -Krzysztof
Mikruta - tel. 018 35-48-784
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna Syc
tel.018 35-48-761
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35-48-770
Wydzia³ Architektury i Budownictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-730
Wydzia³ Inwestycji
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-790
Wydzia³ Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
Naczelnik-Bogdan Wojnarski
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-324
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-25-380
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 018 35-36-307
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œredniowiecznym miejscu straceñ przy
ul. ks. Bochniewicza. Przejœcie ca³ego szlaku zajmuje ok. 2,5 godziny.
Wybieraj¹c siê na wêdrówkê szlakiem warto wiedzieæ, ¿e po raz pierwszy œw. Jadwiga przyby³a na Ziemiê
Bieck¹, pod¹¿aj¹c z Wêgier do Krakowa, by obj¹æ polski tron latem 1384 r. Po zaœlubinach z W³adys³awem
Jagie³³¹ i po jego koronacji para królewska 8 czerwca 1386 r. goœci³a w Bieczu. Kolejny pobyt potwierdza
dokument wydany 27 czerwca 1388 r. Jadwiga by³a tak¿e w Bieczu w 1390 r. i w 1394 r., a 26 lipca 1395r.
wyda³a w Krakowie dokument dotycz¹cy fundacji Szpitala i koœcio³a Œw. Ducha w Bieczu. Przyjmuje siê, ¿e w
1396 r. Królowa przebywa³a w Bieczu i wtedy osobiœcie wizytowa³a szpital i koœció³.
Teraz Królowa Jadwiga wróci³a na stale do królewskiego miasta Biecza, czeka na swoich wiernych poddanych
i wzywa „Czyñ co widzisz”.

Wysowa per³¹ uzdrowisk polskich
Pod takim has³em odby³a siê w Wysowej w Domu Sanatoryjno-Wypoczynkowym "Glinik" konferencja
zorganizowana przez Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Gorlickiej przy wspó³udziale Starostwa
Powiatowego w Gorlicach, wsparciu Gmin Uœcie Gorlickie i Ropa oraz pomocy Uzdrowiska Wysowa S.A. i
PTTK oddzia³ w Gorlicach. W imieniu Stowarzyszenia Konferencjê otworzy³ jego prezes Mieczys³aw
Kormanek, zaœ prowadzili Roman Trojanowicz i Tadeusz Lewiñski. Na spotkanie do Zdroju przybyli min.
pose³ na Sejm RP Bronis³aw Dutka, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki El¿bieta
Wyrwicz, wojewoda Ma³opolski Witold Kochan, kierownik Zespo³u Monitoringu i Analiz Regionalnych
Urzêdu Marsza³kowskiego Hubert Guz, starosta gorlicki Miros³aw Wêdrychowicz, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Czes³aw K³apsa, wójt gminy Uœcie Gorlickie Dymitr Rydzanicz, z-ca burmistrza Gorlic Andrzej
Orchel, dr n. Med. Eugeniusz Muciek, dr Leszek Strzembicki z Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz dr
Marek £abaj - wyk³adowca Górnoœl¹skiej Szko³y Handlowej, który przedstawi³ interesuj¹ce wyniki badañ
opinii turystów i kuracjuszy na temat polskich uzdrowisk. Uczestnicy debaty zwracali uwagê na: koniecznoœæ
poprawy warunków komunikacyjnych i stworzenia dodatkowych atrakcji typu np. wyci¹gi narciarskie,
poprawê infrastruktury budynków, wzmocnienie promocji, opracowanie jednolitej i spójnej dla wszystkich
gmin Strategii rozwoju turystyki w powiecie gorlickim. Podkreœlali, ¿e na Wysow¹ nale¿y patrzeæ w
kontekœcie innych atrakcji powiatu, który ma idealne warunki naturalne, bardzo dobre zasoby materialne i
wielu ludzi z zapa³em i inicjatyw¹. Mówili o mo¿liwoœciach pozyskiwania œrodków na rozwój turystyki w
latach 2007-2013. Zwracali tak¿e uwagê, i¿ nale¿y okreœliæ czy powiat postawi na turystykê masow¹ czy te¿
niszow¹, hobbystyczn¹, kulturow¹, krajoznawcz¹ co wydaje siê w tym regionie byæ korzystniejsze.
Teraz cz³onkowie Stowarzyszenia przyst¹pili do
opracowania pokonferencyjnych wniosków. Wysowa
Zdrój to jak na razie per³a nieodkryta ale mo¿e przez to
dla wielu tym bardziej atrakcyjna. Na zachêtê warto
wiedzieæ, ¿e w Wysowej mo¿na piæ wodê mineraln¹
zupe³nie za darmo!! samemu czerpi¹c do kubeczka z
wielu rozsianych po parku zdrojowym ujêæ. A wody to
szczawy wodorowêglanowo-chlorkowo-sodowe oraz
wêglowodanowo-sodowo-wapienne cudownie
wp³ywaj¹ce na trawienie i sto ró¿nych dolegliwoœci. W
uzdrowisku leczy siê choroby uk³adu oddechowego,
pokarmowego oraz moczowego. Mo¿na skorzystaæ z
ca³ej gamy zabiegów od k¹pieli mineralnych, masarzy,
ok³adów borowinowych po zabiegi laserowe. Mo¿na
tak¿e wejœæ do baœniowego wnêtrza jaskini solnej, a co
Uczestnicy konferencji w Wysowowej
to tak naprawdê jest to ju¿ sprawdŸcie sami.
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TEATR W TEATRZE
Szkolny Zespó³ Teatralny z Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. I. £ukasiewicza w Gorlicach, prowadzony od 6 lat
przez mgr Haline Osiñsk¹, zdoby³ nagrodê Patrona medialnego miesiêcznika „Wychowawca” za
spektakl autorski „Góry Wujka Karola” w Ma³opolskim Konkursie dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych ph. „Moje spotkania z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II Teatralia, Muzykalia”.
Nagrodzona zosta³a równie¿ Ewelina £ukaszyk, gitarzystka zespo³u, za oprawê muzyczn¹
przedstawienia. Jako laureatka odebra³a bilet na 8-dniow¹ pielgrzymkê do W³och i grobu Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, która odbêdzie siê na prze³omie paŸdziernika i listopada 2006 r. Fundatorem
tej nagrody jest Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Janusz Sepio³.
Wrêczenie nagród laureatom i finalistom odby³o siê w Teatrze im. J. S³owackiego.
W uroczystym koncercie udzia³ wziêli m.in.: ks. kard. Stanis³aw Dziwisz arcybiskup Metropolita
Krakowski, Janusz Sepio³ Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Witold Kochan Wojewoda
Ma³opolski, Jacek Majchrowski prezydent Krakowa, Józef Rostworowski Ma³opolski Kurator
M³odzie¿ z Gorlic z opiekunk¹
Halin¹ Osiñsk¹
Oœwiaty. Goœæmi spotkania byli tak¿e przyjaciele Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II Danuta i Stanis³aw
Rybiccy, Agnieszka i Stefan ¯yczkowscy oraz Jerzy Reydel.
Poziom fina³ów by³ bardzo wysoki. To co widzieliœmy na scenie, przesz³o nasze oczekiwania - podkreœli³ Józef Winiarski
przewodnicz¹cy jury.
Jeœli ktoœ twierdzi, ¿e pokolenie Jana Paw³a II nie istnieje, to niech popatrzy na m³odzie¿, która wystêpuje na scenie - mówi³ kardyna³
Stanis³aw Dziwisz do zebranych w teatrze - Papieski siew przynosi owoce.
Celem konkursu by³o przybli¿enie m³odzie¿y wartoœci g³oszonych przez Jana Paw³a II w encyklikach, homiliach i
twórczoœci literackiej oraz utrwalenie pamiêci o Ma³opolaninie wszech czasów. W konkursie wziê³o udzia³ 54 zespo³y ze szkó³ i
placówek oœwiatowych z ca³ej Ma³opolski, w sumie oko³o 1000 uczniów. Do fina³u konkursu dopuszczonych zosta³o 16 zespo³ów
teatralnych i 16 grup muzycznych.
W sk³ad gorlickiego zespo³u wchodzili: Marcin Gawlik, Aneta Nagoda, Pawe³ Rogoziñski, Andrzej Dziemdziora, Ewelina £ukaszyk,
Piotr Przepióra, Beata Niemiec, Agata Trybus, Anita Patla, Maciej Oleszkowicz, Ewelina Górska.
Fragmenty konkursowych spektakli i utworów muzycznych przedstawione by³y na scenie krakowskiego Teatru S³owackiego w
dniu prezentacji laureatów, na Rynku G³ównym w Krakowie oraz na B³oniach Krakowskich. W ca³oœci uka¿¹ siê w pracy
zbiorowej wydanej przez Urz¹d Marsza³kowski oraz w zapisie filmowym na p³ycie CD.

Ma³e szko³y razem
I Spartakiada Rekreacyjna Ma³ych Szkó³ Podstawowych Powiatu Gorlickiego
Impreza mia³a g³ównie charakter rekreacyjno-sportowy, a jej idea zrodzi³a siê jesieni¹ ubieg³ego roku na forum Komisji Edukacji,
Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszoœci Narodowych Rady Powiatu Gorlickiego. Pomys³ zosta³ zrealizowany przy
¿yczliwym wsparciu powiatowych i gminnych w³adz samorz¹dowych, przy wielkim zaanga¿owaniu dyrektora Szko³y Podstawowej
w Sitnicy Zofii Kamiñskiej i pomocy organizacyjnej Miêdzyszkolnego Oœrodka
Sportu z jego dyrektorem Jerzym Bugno.
Spartakiadê swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili m.in.: przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Czes³aw K³apsa, burmistrz Biecza Kazimierz Grzesiak, ksi¹dz proboszcz
Ro¿nowic Stanis³aw Pa³ka, koordynator Zespo³u ds. promocji Krzysztof Mikruta,
wizytator Aleksander Kalisz oraz komendant powiatowy Policji Micha³ Gawlik.
Witaj¹c wszystkich goœci i uczestników Spartakiady dyrektor Zofia Kamiñska
podkreœli³a koniecznoœæ rozwoju kultury fizycznej w powiecie gorlickim oraz
¿yczy³a prawdziwej radoœci z udzia³u w szlachetnej sportowej rywalizacji.
Zaznaczy³a, i¿ spotkanie ma przyczyniæ siê do konsolidacji spo³ecznoœci ma³ych
szkó³ na terenie powiatu.
Blisko 100 uczniów spotka³o siê najpierw na sali gimnastycznej, gdzie obejrzeli
przedstawienie zatytu³owane „ Ksi¹¿ê szuka ¿ony”, - przygotowane przez uczniów
Szko³y w Sitnicy.
Od lewej: G.K³apsa, K.Mikruta, M.Gawlik, Z.Kamiñska W trakcie Spartakiady odbywa³y siê liczne konkurencje sportowe jak: mecze pi³ki
no¿nej, biegi, skoki, rzuty do celu, rozgrywki w badmintona, szachy i warcaby.
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê tzw. „kocykówka”, polegaj¹ca na
rzucaniu pi³ki znajduj¹cej siê w kocu trzymanym przez cztery osoby. Dla
uzdolnionych plastycznie przewidziano, nawi¹zuj¹cy do Spartakiady, konkurs
rysunkowy. W zawodach nie by³o zwyciêzców i zwyciê¿onych. Liczy³a siê
wspania³a zabawa i wspólne spotkanie.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do przekazania zasad bezpiecznego spêdzania czasu w
okresie wakacji o czym mówi³ sam komendant powiatowy Policji Micha³ Gawlik.
Przez ca³y dzieñ nad Sitnic¹ œwieci³o s³oñce i czuwa³ patron szko³y Jan Pawe³ II,
dziêki czemu by³ to bardzo udany dzieñ dla wszystkich uczestników Spartakiady.
Na zakoñczenie spotkania wrêczono podziêkowania, dyplomy, medale „kamyki
przyjaŸni” oraz drobne upominki. Spartakiada to ma³y ale jak¿e wa¿ny wk³ad w
rozwój kultury fizycznej naszego regionu.
“Kocówka” jest super
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W trakcie uroczystoœci podpisania porozumienia
rektor Ryszard Borowiecki powiedzia³ m.in. „Bardzo siê
cieszê z fina³u naszych rozmów z w³adzami miasta i
powiatu. Chcemy byæ obecni w Gorlicach. Tutaj jest wiele osób zainteresowanych kszta³ceniem w naszej uczelni. Tutaj pracuje wielu
naszych absolwentów. To bardzo wa¿na umowa dla naszej uczelni, najwiêkszej uczelni ekonomicznej w Europie, a przez skromnoœæ
nie powiem, ¿e najlepszej...”.
S³owa podziêkowania do w³adz Akademii skierowa³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Powiedzia³ „...Dziêkujemy za ogromne
zaanga¿owanie panom Rektorom, a szczególnie dr Leszkowi Strzembickiemu, który poœwiêci³ wiele czasu na to byœmy mogli dziœ
podpisaæ porozumienie. Bardzo nam zale¿a³o na tym, by w Gorlicach by³a mo¿liwoœæ kszta³cenia na poziomie studiów wy¿szych.
Cieszymy siê niezmiernie, i¿ t¹ uczelni¹ bêdzie Akademia Ekonomiczna. Nasze rozeznanie wœród maturzystów pokaza³o, i¿ oko³o
140 osób wyrazi³o chêæ studiowania w AE. Dziœ tak¿e bêdziemy uczestniczyæ w uroczystoœci inauguracji Uniwersytetu Z³otego
Wieku nad którym patronat dydaktyczny przyjê³a AE za co tak¿e serdecznie dziêkujemy...”.
Do zawartego porozumienia do³¹czono równie¿ umowê na nieodp³atne korzystanie z bazy lokalowej Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Gorlicach, która zosta³a podpisana tak¿e przez dyrektora szko³y Waldemara Gniadego.
Wszystkim zainteresowanym studiami w Akademii Ekonomicznej przypominamy, i¿ rekrutacjê prowadzi Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Gorlicach ul. Niepodleg³oœci 5, tel. 0-18 353-50-19. Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na stronie
www.ae.krakow.pl .

WA¯NE POROZUMIENIE

101 olimpijczyków

K

onkursy w których uczniowie uczestniczyli
obejmowa³y bardzo szeroki wachlarz wiedzy i
umiejêtnoœci. Dotyczy³y min. wiedzy o ekologii,
gospodarce, technice, religii, czy Unii Europejskiej. To tak¿e
olimpiady przedmiotowe: biologiczne, matematyczne,
chemiczne, historyczne oraz spotkania i festiwale teatralne,
konkursy recytatorskie, fotograficzne, grafiki komputerowej
oraz zawodowe jak np. murarski, gastronomiczny.
Najwiêcej olimpijczyków, bo a¿ 30 pochodzi³o z I LO
im. M. Kromera, 21 z ZS Nr 1 w Gorlicach, 14 ZSO w
Bobowej, 11 ZSE w Gorlicach, 9 - MDK w Gorlicach, 6 ZSZ
w Bieczu, 5 ZSZ w Gorlicach, 4 ZST w Gorlicach, 1 ZSO w
Bieczu.
Wszyscy olimpijczycy i laureaci konkursów
otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Zarz¹d Powiatu. Dyplomami uhonorowani zostali pedagodzy
oraz rodzice.
Laureaci olimpiad i konkursów:
Krzysztof Bielamowicz, Monika Piecuch, Agnieszka Stec,
Karolina Stasiak, El¿bieta Osika, Pawe³ Markowicz, Alicja
Mikowska, Pawe³ Kopcza, Joanna Tarasek, Stanis³aw Gryboœ,
Ewelina Bugno (na zdj.), Beata Uszko, £ukasz
Wojciechowski, Damian Sidor, Tomasz Gomo³a, Piotr Tarsa,
Weronika WoŸniak, Anna Wal, Dorota Fróhlich, Dominik
Fejklowicz, Micha³ Golonka, Jacek Galiszewski, Piotr
Galiszewski, Arkadiusz Wró¿ek, Krzysztof Kotlinowski,
Ma³gorzata Sikora, Paulina Depczyñska, Jan Michalczyk,
Mateusz Pasiñski, Bart³omiej Pado³ - I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Gorlicach
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- Mi³osz Królczyk, £ukasz Bagnicki, Joanna Klisiewicz, Rafa³
Wêdrychowicz, Joanna Cionek, Aneta Kania, Daniel Rz¹ca, Ewelina
£ukaszyk, Agata Trybus, Pawe³ Rogoziñski, Piotr Przepióra, Ewelina
Górska, Beata Niemiec, Angelika Bochenek, Marcin Gaw lik, Aneta
Nagoda, Anita Patla, Andrzej Dziemdziora, Maciej Oleszkowicz,
Marcin Leszczyñski, Dorota Biliñska - Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Gorlicach
- Katarzyna Ojczyk, Micha³ Mazur, Emilia £atka, Agata Olszanecka,
Regina Kwarciñska, Agnieszka Stok³osa, Joanna Bartoszek, Alina
Skrzypek, Rafa³ ¯aba, Tomasz Ga³ysa, Joanna Truchan, Krystian
Gryz³o, Magdalena Semla, Katarzyna Sarkowicz - Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej
- Marzena Brach, Ewelina Kijek, Agnieszka Belczyk, Justyna
Dziedzina, Barbara Tylawska, Joanna Bara, Joanna G¹sior,
Katarzyna Radzik, Iwona Radzik, Magdalena Æwiklik, Beata Tajak Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach
- Dominik Lenard, Krzysztof Ryznar, Katarzyna Sychta, Miros³aw
Koperski, Danuta Ryba, Karolina Bochenek - Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Bieczu
- Mateusz Kacprzak, Agnieszka Jêdrzejowska, Karolina
Jêdrzejowska, Bogus³aw Tokarz, Bart³omiej Kie³tyka - Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Gorlicach
- Jaros³aw Pawlak, Micha³ Szychta, Mateusz Stêpieñ, Justyna
P³aczek - Zespó³ Szkó³ Technicznych w Gorlicach
- Tomasz Szynal - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bieczu
- Justyna Miarecka, Patrycja Kaszyk, Eliza Gryboœ, Ewa Gryboœ,
Kamil Bugno, Jakub Karpiñski, Katarzyna Skoczylas, Sylwia
Paszyna, Sabina Karp - M³odzie¿owy Dom Kultury w Gorlicach
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Z pracy Zarz¹du Powiatu Gorlickiego Z i a r n o z o s t a ³ o z a s i a n e
Zarz¹d Powiatu Gorlickiego w okresie od 24 maja do 27 czerwca:
- Dokona³ analizy kosztów zimowego utrzymania dróg i zobowi¹za³ dyrektora
Powiatowego Zarz¹du Drogowego do wyst¹pienia do burmistrzów i wójtów z
propozycj¹ przejêcia zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z podaniem
ustalonych przez Zarz¹d kwot od 1,2 tys. do 3 tys. z³ za kilometr drogi
- Wyrazi³ zgodê na zakup przez szpital sprzêtu medycznego m.in. kamery
endoskopowej, aparatu KTG, audiometru diagnostycznego
- Zobowi¹za³ dyrektora szpitala do: zorganizowania spotkania z wójtami i
burmistrzami w sprawie mo¿liwoœci wspó³finansowania remontu sanitariatów na
Oddziale Chirurgii Ogólnej, przygotowania analizy miesiêcznych kosztów
funkcjonowania Zak³adu Diagnostyki Obrazowej oraz analizy funkcjonowania
oddzia³u urazowo ortopedycznego w zwi¹zku z jego ujemnym wynikiem
finansowym
- Zadecydowa³ o wdro¿eniu III etapu postêpowania przetargowego w sprawie
sprzeda¿y budynku oddzia³u zakaŸnego szpitala na drodze rokowañ przy cenie
wyjœciowej 1,5 mln z³ oraz o równoleg³ym podjêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do
wydzier¿awienia obiektu
- Zatwierdzi³ projekt og³oszenia o przetargu na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onej w
Bobowej przy cenie wywo³awczej 309370,00 z³
- Podj¹³ uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia kredytów termomodernizacyjnych na
dofinansowanie zadañ inwestycyjnych w ZSZ w Bieczu, ZSZ w Bobowej, ZST w
Gorlicach i Starostwie Powiatowym w Gorlicach
- Postanowi³ wyst¹piæ do Ministerstwa Edukacji w sprawie przyznania œrodków z
rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi na realizacjê naprawy dachów za
budynku internatu ZSO i ZSZ w Bieczu
- Przeznaczy³ 49,3 tys. z³ dla ZSZ w Bieczu na remont pokrycia dachu budynku
warsztatów szkolnych i malowanie sal
- Zatwierdzi³ arkusze organizacyjne na rok szkolny 2006/2007 dla szkó³ i placówek
prowadzonych przez Powiat Gorlicki
- Zaakceptowa³ porozumienie z burmistrzem Gorlic w sprawie zakresu finansowania
zadañ remontowych w ci¹gu drogi powiatowej w Gorlicach pocz¹wszy od
skrzy¿owania ulic: Krakowska-Stró¿owska-Ko³³¹taja w kierunku skrzy¿owania z
ulic¹ S³oneczn¹. Zadanie powinno byæ zrealizowane do koñca sierpnia br.
- Zatwierdzi³ sprawozdania finansowe powiatowych publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej za 2005 rok
- Postanowi³ przeprowadziæ ekspertyzy prawne dot. wydawania koncesji na
wydobywanie kopalin pospolitych oraz kontroli wszystkich koncesji w tym
przedmiocie
- Zaakceptowa³ decyzje Komisji konkursowej co do wyboru Tomasza Dykasa jako
kandydata na dyrektora ZSO w Bieczu
- Powo³a³ Tomasza Kubalê do pe³nienia obowi¹zków dyrektora MDK w Gorlicach w
okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2007 roku
- Zobowi¹za³ dyrektora Powiatowego Zarz¹du Drogowego do œcis³ego przestrzegania
kolejnoœci prowadzenia remontów dróg powiatowych, dopilnowania usuniêcia
usterek na drogach w ramach gwarancji powykonawczej oraz pe³nomocnika Starosty
ds. Rozwoju i Infrastruktury do opracowania wykazu dróg ujêtych w szkodach
powodziowych.

Stabilizowaæ osuwiska
Promesê z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji otrzyma³ Zarz¹d
Powiatu Gorlickiego w ramach Programu „Os³ona Przeciwosuwiskowa”. Promesa w
wysokoœci 848 tys. z³ , stanowi¹ca 80% wartoœci zadañ, dotyczy: wykonania I etapu
stabilizacji osuwiska wraz z odbudow¹ drogi powiatowej Sêkowa Rozdziele oraz
wykonania dokumentacji technicznej stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi
Szymbark-Bystra-Szalowa - mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Zostanie
równie¿ og³oszony przetarg na wykonanie badañ geologiczno-in¿ynierskich wraz z
dokumentacj¹ techniczn¹ stabilizacji osuwisk w ci¹gu dróg Strzeszyn-Sitnica-Turza.
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Uniwersytet Z³otego Wieku otwarty

Zabieraj¹c g³os rektor
Akademii Ekonomicznej Ryszard Borowiecki podkreœli³, i¿
"...Akademia wychodzi naprzeciw inicjatywie gorlickiego
œrodowiska. Jesteœmy otwarci na
dzia³ania programowe, na pomoc i wszechstronn¹ wspó³pracê. Gratulujê inicjatywy i cieszê siê, ¿e zarówno ten pomys³
jak i uruchomienie Zamiejscowego Punktu Dydaktycznego
uczelni w Gorlicach zosta³
zrealizowany...".
Ma³gorzata Nowak inicjatorka
utworzenia w Gorlicach Uniwersytetu Z³otego Wieku w
Gorlicach powiedzia³a min.
"Wiek jest kwesti¹ wyboru,
mo¿na byæ m³odym starcem lub
starym m³odzieñcem. Skoro
chcemy siê uczyæ to jesteœmy
m³odzi, bo nauka to przywilej
m³odoœci. Dziêkujê wszystkim,
którzy podjêli inicjatywê Uniwersytetu. Jestem m³od¹ emerytk¹.
Spotykam siê z innymi i ka¿de
nasze spotkanie to burza mózgów, dro¿d¿e inicjatyw, tygiel
pomys³ów. Myœlê, ¿e coœ po¿ytecznego z tego zrobimy...".
Wielkim zaszczytem dla
organizatorów oraz ca³ej spo³ecznoœci by³a obecnoœæ prof. dr
hab. Jerzy Hausner, który wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny pt.
"Europejski model spo³eczny"
oraz odpowiada³ na liczne pytania uczestników spotkania.
Tym samym interesuj¹cy pomys³ wszed³ w fazê realizacji.
STR
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Na ratunek

Grzegorz Drozd w³aœciciel Firmy „Drozdex” w Izbach, Eugeniusz
Dziurny i Czes³aw Nowak w³aœciciele Zak³adu Wyrobów z Drewna
„DRENO” oraz Dymitr Rydzanicz wójt gminy Uœcie Gorlickie otrzymali z
r¹k przewodnicz¹cego Rady Powiatu Czes³awa K³apsy oraz starosty
Miros³awa Wêdrychowicza podziêkowania za pomoc i ofiarnoœæ w czasie
akcji ratunkowej podczas czerwcowej powodzi. Ich inicjatywa oraz
zaanga¿owanie osobiste i materialne pozwoli³o uratowaæ przed
ca³kowitym zniszczeniem drogê powiatow¹ Florynka Izby podczas
burzowej nawa³nicy.
Czerwcowe opady wyrz¹dzi³y ogromne szkody w infrastrukturze
drogowej powiatu gorlickiego mówi Marek Machowski pe³nomocnik
starosty ds. rozwoju. Ogólne straty, po weryfikacji przez Komisjê
Wojewody, wynosz¹
ponad 19 mln z³. Kwota
16,5 mln z³ to szkody na
drogach powiatowych, 1,5 mln z³ to zniszczone mosty, 945 tys. z³
uszkodzone przepusty, a 140 tys. z³ zniszczona kanalizacja
deszczowa. Szkody powsta³y w ka¿dej gminie mówi Marek
Machowski. Zarz¹d Powiatu poczyni³ ju¿ starania w celu
pozyskania dodatkowych œrodków na usuwanie skutków
powodzi. Starosta Miros³aw Wêdrychowicz odebra³ 6 lipca od
wojewody Witolda Kochana promesê w wysokoœci 1 mln z³.
Kwota ta zostanie rozdysponowana przez Zarz¹d Powiatu na
zadania, które musz¹ byæ wykonane w pierwszej kolejnoœci, gdy¿
miejsca te stanowi¹ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg.

Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Niskim
Ten niezwykle interesuj¹cy projekt o nazwie „I Festiwal
Muzyki Cerkiewnej w Beskidzie Niskim” zrodzi³ siê w
Instytucie Skutecznego Dzia³ania w Warszawie, a jego inicjatorami s¹ Pañstwo Edyta i Adam Sulimscy. Zakochani w Beskidzie Niskim tu znaleŸli swój wymarzony dom i postanowili
zrobiæ coœ dla tej ziemi wykorzystuj¹c jej bogactwo kulturowe o¿ywiæ i przybli¿yæ wspó³czesnym muzykê cerkiewn¹.
Trudny zamys³ sta³ siê faktem w dniach od 1-7 lipca 2006 roku.
Od Nowego S¹cza po Gorlice w cerkwiach i koœcio³ach
rozbrzmiewa³a muzyka cerkiewna w wykonaniu Chóru
Kameralnego Cappella Musicae Antiquae Orientalis z Poznania pod dyrekcj¹ Leona Zaborowskiego. Chór wyst¹pi³ w
Sanktuarium MBP w Nowym S¹czu oraz cerkwiach w Krynicy, Tyliczu, Wysowej, Blechnarce, £osiu, Pêtnej, Zdyni,
G³adyszowie, Bartnem i Gorlicach
Za³o¿eniem inicjatorów tego gigantycznego przedsiêwziêcia
by³o przybli¿enie lokalnej spo³ecznoœci muzyki klasycznej
oraz zainspirowanie do odtwarzania w³asnej muzyki ludowej.
To tak¿e pomys³ na zbudowanie oryginalnego produktu
turystycznego rozs³awiaj¹cego niezwyk³e zabytki kultury
materialnej Beskidu Niskiego.
Koncerty by³y okazj¹ do obcowania z muzyk¹ i œpiewem
najwy¿szej klasy, a tak¿e bêd¹cymi trochê na uboczu i w
zapomnieniu unikatowymi obiektami sakralnymi i architektonicznymi.
Inicjatywê popar³ starosta powiatu gorlickiego
Miros³aw Wêdrychowicz widz¹c w niej mo¿liwoœæ atrakcyjnej i oryginalnej promocji Ziemi Gorlickiej oraz szlaku
architektury drewnianej. Dziêkuj¹c chórowi z Poznania powiedzia³: „...Dziêkujê za te wspania³e muzyczne doœwiadczenia i poruszaj¹c¹ formê przekazu, za podjêcie jak¿e
trudnego wyzwania wykonywania kilku koncertów dziennie,
przez ca³y tydzieñ, w dodatku w niekonwencjonalnych
STR
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warunkach zabytkowych cerkwi i koœcio³ów oraz mo¿liwoœæ
¿ywego kontaktu ze œpiewem chóralnym oraz pieœni¹
cerkiewn¹...”.
Zwracaj¹c siê do Pañstwa Sulimskich powiedzia³:
„...Wyra¿am s³owa uznania dla Pañstwa zaanga¿owania w to
przedsiêwziêcie oraz zakoñczon¹ sukcesem próbê budowania
oryginalnego produktu kulturalnego i turystycznego rozs³awiaj¹cego unikatowe zabytki kultury materialnej Ziemi
Gorlickiej. Maj¹c na wzglêdzie kulturowe ubogacanie naszego regionu oraz jego tak atrakcyjn¹ i niekonwencjonaln¹ promocjê, licz¹ na kontynuacjê i rozwój rozpoczêtego w tym roku
dzie³a...”.
Realizacja projektu by³a mo¿liwa dziêki wsparciu: Gminy
Sêkowa i Uœcie Gorlickie oraz Diecezjalnego Oœrodka Kultury Prawos³awnej „ELPIS” i Bractwa M³odzie¿y Grecko-Katolickiej „SEREPTA”, a tak¿e ¿yczliwoœci duszpasterzy koœcio³a prawos³awnego i grecko-katolickiego.
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Z pracy Komisji
Interpeluj¹ Radni
Rady
Powiatu Karol Tenerowicz - rozpocz¹æ w trybie pilnym prace
Komisja Zdrowia, pod przewodnictwem Franciszka Rachla,
dokona³a analizy dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Powiatowego
Zespo³u ds. Orzekania o
Niepe³nosprawnoœci za 2005 r.
pozytywnie oceniaj¹c funkcjonowanie pomocy spo³ecznej w
Powiecie Gorlickim. Zapozna³a
siê równie¿ z aktualn¹ sytuacj¹
w zakresie sprzeda¿y budynku
oddzia³u zakaŸnego gorlickiego
szpitala sugeruj¹c, by ponownie
przeanalizowaæ kwestiê jego
zagospodarowania w przypadku, gdy nie dojdzie do jego sprzeda¿y.
Na posiedzeniu czerwcowym Komisja odnios³a siê do aktualnej
sytuacji szpitala w zwi¹zku ze strajkiem lekarzy. Komisja uzna³a
roszczenia strajkuj¹cych za s³uszne, zwracaj¹c równoczeœnie uwagê, i¿
mog¹ one byæ zrealizowane tylko wtedy, gdy szpital uzyska dodatkowe
œrodki finansowe z NFZ lub z bud¿etu pañstwa.
Komisja pozytywnie zaopiniowa³a projekty uchwa³ w sprawach:
okreœlenia zasad zbywania, wydzier¿awiania, wynajmowania oraz
oddawania w u¿ytkowanie lub u¿yczanie ruchomego maj¹tku trwa³ego
przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej oraz okreœlenia
przeznaczenia i standardu oraz zasad dokonywania zakupów lub
przyjmowania darowizn aparatury i sprzêtu medycznego przez
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej.
Komisja Rewizyjna, pod przewodnictwem Zygmunta Potoka, od
miesi¹ca stycznia do czerwca 2006 r. przeprowadzi³a 7 kontroli w
jednostkach organizacyjnych Powiatu
takich jak: Dom Pomocy
Spo³ecznej w Klimkówce, Specjalne Oœrodki Szkolno-Wychowawcze
w Kobylance i Szymbarku, Powiaty Zarz¹d Drogowy, Wydzia³
Komunikacji Starostwa, Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w
Bieczu. Komis ja odby³a
równie¿ 2 posiedzenia.
Kontroluj¹c jednostki organizacyjne, zespo³y kontrolne
analizowa³y realizacjê Bud¿etu
za 2005 r. i I pó³rocze 2006 r.
Stwierdzono dobr¹ realizacjê
bud¿etu po stronie wp³ywów i
wydatków w granicach 100%.
Dyrektorzy i ksiêgowi jednostek prowadzili oszczêdn¹ i celow¹
gospodarkê finansow¹. Wszelkie zakupy i remonty dokonywane by³y
„z wyczuciem dobrego gospodarza”. Wyniki kontroli finansowych
sta³y siê jedn¹ z podstaw opracowania i wys³ania do RIO wniosku w
sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du Powiatu. Kontrola
wykonanych temomodernizacji budynków oœwiatowych potwierdzi³a
s³usznoœæ podjêtych decyzji przez Zarz¹d Powiatu w tym zakresie. W
sezonie zimowym 2005/2006 wyremontowane szko³y zaoszczêdzi³y
45% kosztów ogrzewania.
Przeprowadzona kontrola w Szpitalu w zakresie zabezpieczenia us³ug
medycznych dla pacjentów przez Niepubliczny Zak³ad Diagnostyki
Obrazowej unaoczni³a wykorzystywanie do badañ czêœciowo zu¿ytego
sprzêtu oraz du¿e ob³o¿enie Zak³adu w niektórych godzinach pracy w
ci¹gu dnia.
Komisja Rewizyjna opracowa³a i skierowa³a do zarz¹du Powiatu i
Kierowników Jednostek 7 wniosków pokontrolnych. Wnioski
dotyczy³y wykonania remontów bie¿¹cych zgodnie z decyzjami
Sanepidu, zatrudnienia pielêgniarki w Oœrodkach Specjalnych,
podwy¿ki wynagrodzenia niektórych pracowników, wymiany
zu¿ytego sprzêtu i mebli oraz restrukturyzacji PZD.
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przy stabilizacji osuwisk w gminie Sêkowa,
- sprawdziæ czy funkcjonowanie prywatnej diagnostyki obrazowej w szpitalu jest zgodne z przepisami.
Zygmunt Potok - przyspieszyæ prace remontowe na
drogach powiatowych w gminie Moszczenica.
Franciszek Rachel - zainteresowaæ potencjalnych
inwestorów Ÿród³ami geotermalnymi w powiecie
gorlickim.
Stanis³aw Bystrowicz - powo³aæ grupê „szybkiego
reagowania” na drogach np. w przypadku powodzi.
Czes³aw Marsza³ - zapraszaæ na sesje Rady przedstawicieli Izby Rolniczej,
- w trybie pilnym udro¿niæ rowy i przepusty,
- wyjaœniæ sprawê niepodjêcia przez Powiat modernizacji drogi Moszczenica-Ciê¿kowice mimo przekazania przez gminê Moszczenica œrodków na dokumentacje.
Kazimierz ¯egleñ - udro¿niæ przepusty w gminach
Ropa i Uœcie Gorlickie przy drogach powiatowych.
Stanis³aw Bia³obok - wyznaczyæ przejœcie dla pieszych przy ul. Koœciuszki na wysokoœci ulicy Orzeszkowej.
Adam Urbanek - egzekwowaæ dobr¹ jakoœæ robót od
firm wykonuj¹cych remonty dróg,
- czyniæ starania o podniesienie wynagrodzenia dla
administracji w szko³ach ponadgimnazjalnych.
Stefan H³adyk - udro¿niæ rowy, by w czasie ulewnych
deszczy woda sp³ywaj¹c nie niszczy³a nawierzchni.

Inicjatywy Radnych
- Radny Edward Jamro zwróci³ siê z proœb¹ o
wsparcie finansowe jako pomoc dla Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich na organizacjê kolonii letniej w
Hañczowej dla dzieci z rodzin ubogich. Radni
zadeklarowali wp³aty na konto Stowarzyszenia.
- Radna Zofia Kamiñska w imieniu gorlickiego
oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Dzieci podziêkowa³a za pomoc finansow¹ Radnych na rzecz organizacji letniego wypoczynku dla podopiecznych Towarzystwa.

Rzecznik dla konsumentów
Odmówiono wam przyjêcia towaru do reklamacji, odsy³ano do gwaranta, odmówiono
uznania reklamacji towaru, a mo¿e zbyt opieszale prowadzone jest postêpowanie reklamacyjne? W tych sprawach oraz wszystkich
kwestiach dotycz¹cych praw konsumenckich
mo¿ecie zg³aszaæ siê do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Krzysztofa Majchera.
Przyjmuje codziennie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach ul. Biecka 3, pok. 208,
tel. 0-18 35-48-780 lub 35-35-380 wew. 780.
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Bezrobocie i rynek pracy
XLI sesja Rady Powiatu Gorlickiego

S

kala bezrobocia w powiecie gorlickim oraz realizacja Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Rynku
Pracy to g³ówny temat XLI sesji Rady Powiatu Gorlickiego. Radni zapoznali siê z informacj¹ dyrektora Powiatowego Urzêdu
Pracy Barbary Baczyñskiej na temat dzia³alnoœci PUP w 2005 roku ze szczególnym uwzglêdnieniem: stopy bezrobocia
(22,8%), realizacji zadañ z zakresu us³ug rynku pracy, poœrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, programów na rzecz
promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej jak równie¿ wykonania planu finansowego
Funduszu Pracy w 2005 roku. Dyrektor B. Baczyñska zwróci³a uwagê, i¿ PUP realizuj¹c programy na rzecz promocji zatrudnienia
zawar³ ³¹cznie 835 umów cywilno prawnych w tym: 708 umów z pracodawcami i 69 z instytucjami szkoleniowymi, a zaanga¿owanie
oraz wydatkowanie œrodków z Funduszu Pracy na ten cel by³o najwiêksze od wielu lat. Radni zapoznali siê równie¿ z Powiatowym
Programem Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, w którym jako priorytety lokalnej polityki rynku pracy
okreœlono: wzrost aktywnoœci zawodowej osób bezrobotnych, poprawê zatrudnienia poprzez rozwój zasobów ludzkich i uczenie siê
przez ca³e ¿ycie, wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci, wspieranie
dzia³añ ograniczaj¹cych zjawisko wykluczenia spo³ecznego,
promowanie mobilnoœci na rynku pracy, prowadzenie badañ i analiz
lokalnego rynku pracy. Program zak³ada ponadto, i¿ PUP w latach
2006-2007 bêdzie realizowa³ dwa projekty wspó³finansowane z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „Debiut” i „Ponowny Start”
na ³¹czn¹ wartoœæ 3,1 mln z³, w których aktywizacji zostanie
podanych oko³o 645 osób.
Rada wys³ucha³a tak¿e informacji wiceburmistrza Gorlic Andrzeja
Orchla w zakresie skali bezrobocia w mieœcie oraz dyrektorów
najwiêkszych zak³adów pracy w powiecie i Pani syndyk Rafinerii
Nafty Glimar na temat aktualnej sytuacji w zakresie zatrudnienia jak
równie¿ przysz³oœci tych firm.
Nastêpnie Rada podjê³a 9 uchwa³ dotycz¹cych nadania Statutu
jednostkom organizacyjnym powiatu . Dokona³a tak¿e zmian w
bud¿ecie oraz zatwierdzi³a regulamin przyznawania stypendiów w
ramach ZPORR dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalmych i
studentów w roku szkolnym 2006/2007.

Dla Spó³dzielni Socjalnej I n w e s t y c j a

za pó³metkiem

Wobec podjêtej przez grupê bezrobotnych inicjatywy za³o¿enia Spóldzielni
Socjalnej wdro¿one zosta³y dzia³ania wspieraj¹ce ze strony Starosty i
Od lewej: B. Baczyñska, A. Urbanek, Cz. K³apsa, M. Bugno
dzia³aj¹cego w jego imieniu Powiatowego Urzêdu Pracy w Gorlicach.
Zorganizowane zosta³o i sfinansowane ze œrodków Funduszu Pracy W kolejny etap realizacji wesz³a najwiêszkolenie cz³onków Za³o¿ycieli Spó³dzielni. Opracowany zosta³ równie¿ ksza powiatowa inwestycja - Projekt
przez PUP program daj¹cy podstawy do aplikowania o œrodki z rezerwy „Drogi do uzdrowisk Powiatu Gorlickiego
przebudowa drogi powiatowej RopaMinistra Pracy i Polityki Spo³ecznej na dotacjê dla cz³onków Spó³dzielni.
Wniosek do Ministra Pracy by³ przedmiotem opinii Marsza³ka Wysowa". Zadanie to realizowane jest w
Województwa Ma³opolskiego, który zarekomendowa³ Ministrowi ramach Zintegrowanego Programu Rozprzygotowany Program „...wpisuj¹cy siê w cel i dzia³ania Strategii Rozwoju woju Regionalnego. Obejmuje swoim
Województwa Ma³opolskiego [...] jak równie¿ w cel i dzia³ania zakresem przebudowê drogi powiatowej
Ma³opolskiego Programu Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia na lata 2005- Ropa-Wysowa na kilku odcinkach o
³¹cznej d³ugoœci 4,8 km, budowê
2006...”.
Marsza³ek Janusz Sepio³ stwierdzi³ równie¿, ¿e „... Realizacja programu chodników oraz przebudowê skrzy¿oprzyczyni siê do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia wania z drog¹ krajow¹ w miejscowoœci
spo³ecznego oraz sprzyja³a bêdzie integracji spo³ecznej osób w nim Ropa. Jego wartoœæ wynosi 5122023,87 z³
uczestnicz¹cych poprzez prowadzenie wspólnego przedsiêwziêcia w z czego dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
oparciu o pracê w Spó³dzielni Socjalnej...”.
Marsza³ek podkreœli³ tak¿e, i¿ „...PUP Gorlice nale¿y do aktywnych wysokoœci 3841517,89 z³. Droga piêknieje
Powiatowych Urzêdów Pracy w opracowywaniu programów dla osób z dnia na dzieñ poprawiaj¹c tym samym
komfort jazdy w kierunku uzdrowiska
bezrobotnych i zabieganiu o œrodki finansowe z ró¿nych Ÿróde³...”.
Miejmy nadziejê, ¿e Minister Pracy uwzglêdni starania Powiatu i przyzna Wysowa oraz bezpieczeñstwo pieszych
szczególnie w Ropie i Uœciu Gorlickim.
œrodki na wsparcie tej inicjatywy.
WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
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RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Czes³aw K³apsa
Roman Dziubina
Ewa ¯arnowska

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