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Wielki Jubileusz Biecza

Uroczyœcie i z podkreœleniem wielkich dziejowych
tradycji przebiega³y jubileuszowe obchody
750-lecia lokacji miasta Biecza. Wœród goœci
honorowych byli m.in. senator Stanis³aw Kogut, pose³
Arkadiusz Mularczyk, starosta Miros³aw Wêdrychowicz,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek Bugno,
radni miasta gminy Biecz oraz duchowni.

O

Przybyli tak¿e .. rycerze, damy dworu a nawet zbójnicy
na czele z legendarnym zbójem Beczem.

siemdziesiêciu oœmiu uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych z
Laury dla laureatów
naszego powiatu oraz ich
rodzice i wychowawcy odebrali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe podczas
dorocznego spotkania w³adz powiatu z
laureatami olimpiad, konkursów i turniejów szczebla co najmniej wojewódzkiego. Gratulacje i nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Zarz¹d
Powiatu przekazali: przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Marek Bugno, wicestarosta Witold Kochan, cz³onek Zarz¹du Powiatu Roman Trojanowicz, oraz
naczelnik Wydzia³u edukacji, kultury, turystyki i sportu Tadeusz Mikrut.
Wicestarosta Witold Kochan wyrazi³ s³owa wdziêcznoœci i uznania za pracê,
która przynios³a tak liczne i piêkne sukcesy oraz za promowanie, poprzez osi¹gniêcia edukacyjne, Ziemi Gorlickiej. ¯yczy³, by prze³o¿y³y siê one w przysz³oœci na udane kariery zawodowe.
Serdeczne gratulacje uczniom, rodzicom i nauczycielem oraz ¿yczenia udanego
wypoczynku wakacyjnego przekaza³ przewodnicz¹cy Rady Marek Bugno.
Gratulacje z³o¿y³ równie¿ starszy wizytator kuratorium Jerzy Stochel.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp zespo³u „Zaraz” pod kierunkiem Rafa³a Fudali
z M³odzie¿owego Domu Kultury w Gorlicach.
cd. str.4

I Gorlickie Prezentacje Regionalne
„Koronka klockowa - serwety i obrusy
z koronk¹”, produkt zg³oszony do
konkursu przez Spó³dzielniê Pracy
Rêkodzie³a Ludowego i Artystycznego
„Koronka Bobowa”, uznana zosta³a za
najlepszy Produkt Lokalny Ziemi
Gorlickiej w 2007 roku. Przyznano tak¿e
Gorlickie Znaki Promocyjne. Wszystko w
ramach I Gorlickich Prezentacji
Regionalnych.
cd. str.2

W³oski sposób na pomaganie
Z inicjatywy starosty Miros³awa Wêdrychowicza powiat gorlicki odwiedzi³a
delegacja z w³oskiego miasta Ladispoli
wiceprezydent Rosaria Russi i kierownik
wydzia³u spraw spo³ecznych Carmela
Capasso. W³osi zaprezentowali miêdzynarodowy
projekt „Strada per
L`autonomia” skierowany do osób
niepe³nosprawnych.
cd. str.3
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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 Wêdrychowicz
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-Maria Przyby³o
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

SAMORZ¥DOWY

I Gorlickie Prezentacje Regionalne
W ramach I Gorlickich Prezentacji Regionalnych wybrano najlepszy Produkt Lokalny
Ziemi Gorlickiej w 2007 roku. Tytu³ otrzyma³a „Koronka klockowa - serwety i obrusy
z koronk¹” z Bobowej. W uzasadnieniu jednog³oœnego werdyktu kapitu³a podkreœli³a
licz¹c¹ oko³o 300 lat tradycjê wyplatania koronki klockowej w Bobowej
i okolicy, powstanie w 1899 roku w Bobowej Szko³y Koronkarskiej, utworzenie w 1949
roku Spó³dzielni Pracy „Koronka”, produkcjê tych wyrobów jako atrakcji Bobowej
i okolicy, organizacjê od 2000 roku Miêdzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej
i fakt wykorzystywania koronki jako doskona³ego materia³u promocyjnego na wszystkich targach krajowych i zagranicznych.

P

rzyznano tak¿e pierwsze Gorlickie
Znaki Promocyjne. Otrzyma³y je: „Domowe wino z dzikiej ró¿y” i
„Ko³acz do¿ynkowy” pieczywo obrzêdowe zg³oszone przez Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Kwiatonowicach, „Obrazek
haftowany haft krzy¿ykowy” zg³oszony
przez Joannê £ukaszyk z Sêkowej,
„Pierogi staropolskie” i „Rydze babuni” specja³y Domu weselnego „Akropol” w
Gorlicach, „Tkaniny artystyczne, kilimy,
gobeliny” oraz „Koronka klockowa
serwety i obrusy z koronk¹ klockow¹” -

zg³oszone przez Spó³dzielniê Pracy Rêkodzie³a Ludowego i Artystycznego”Koronka Bobowa” jak równie¿ inicjatywa
spo³eczna - „Panorama Kultur” w
Szymbarku - impreza, któr¹ organizuje
Oœrodek Kultury Gminy Gorlice (najbli¿sza ju¿ w lipcu).
Wszystkim wyró¿nionym gratulacje
przekazali wicestarosta Witold Kochan
oraz burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz.
Organizatorami Prezentacji byli: Gorlickie
Centrum Kultury, Ma³opolski Ruch Samorz¹dowy Ziemi Gorlickiej, Lokalna Grupa
Dzia³ania "Beskid Gorlicki", Lokalna
Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony”, Gorlicki Oœrodek Wspierania
Przedsiêbiorczoœci, M³odzie¿owy Dom
Kultury, Urz¹d Miejski w Gorlicach,
Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.
Patronat honorowy nad imprez¹ sprawowali: Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Starosta Gorlicki i Burmistrz

Teatry na ulicy i w parku

P

rzez dwa dni gorliczanie mogli podziwiaæ wystêpy m³odych aktorów
amatorów na rynku oraz w parku
miejskim. Sztuka wysz³a „do ludu” za
spraw¹ III Gorlickiego Festiwalu Teatrów
Ulicznych Dzieci i M³odzie¿y. Jego
pomys³odawc¹ jest dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuñczo Wychowawczej "Razem" w Gorlicach Jan
Kuk. W realizacji tego niezwykle

interesuj¹cego i widowiskowego
przedsiêwziêcia pomaga mu kadra
pedagogiczna oraz wychowankowie.
W tym roku w Festiwalu wyst¹pi³o cztery
grupy m³odzie¿owe z terenu powiatu
gorlickiego oraz zespó³ ze Skopania spod
Tarnobrzega.
Najwy¿sze laury otrzymali aktorzy Teatru
SHADE z Miejskiego Zespo³u Szkó³ nr 5 w
Gorlicach przy ul. Krakowskiej,
otrzymuj¹c Grand Prix III Gorlickiego
Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i M³odzie¿y. Nagrody indywidualne otrzymali
Anna Margañska, Jacek Kukla, Marcin
Labut i Anna Dawiec.
Jury przyzna³o tak¿e dwa drugie miejsca
grupie z Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. K.
Pu³askiego w Gorlicach za „Wêdrówki
Odyseusza” i zespo³owi Komitywa.pl
Gorlice/Biecz (na zdjêciu) za „7 dni ma
tydzieñ”.
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W³oski sposób na pomaganie

W

³osi zaprezentowali miêdzynarodowy projekt „Strada
per L`autonomia” s³u¿¹cy
integracji i wyrównywaniu szans osób
z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoœci poprzez jak najbardziej
optymalne rozwi¹zania systemowe . W
tworzeniu i realizacji tego programu
przewidziany jest udzia³ powiatu
gorlickiego. W³oskiej delegacji towarzysz¹ przedstawiciele „Fundacji dla
Uniwersytetu Jagielloñskiego” - wiceprezesi zarz¹du: Marek Szpunar i Aldona Gibalska oraz koordynator centrum
wolontariatu Barbara Siorek. Fundacja
koordynuje ca³e przedsiêwziêcie po
stronie polskiej. W³oska delegacja
odwiedzi³a Warsztaty Terapii Zajêciowej w Gorlicach przy ul. Konopnickiej oraz
w Bieczu, a tak¿e Dom Pomocy Spo³ecznej w Klimkówce. Zwiedzi³a równie¿ Wysow¹ i Biecz.
Spotkanie mia³o charakter roboczy.
W³osi zapoznali siê z prezentacj¹ na
temat powiatu gorlickiego (Daniel
Markowicz st. specj. ds. rozwoju) oraz
polskimi rozwi¹zaniami systemowymi
na rzecz osób niepe³nosprawnych

Z inicjatywy starosty Miros³awa Wêdrychowicza powiat gorlicki odwiedzi³a
delegacja z w³oskiego miasta Ladispoli wiceprezydent Rosaria Russi i
kierownik wydzia³u spraw spo³ecznych Carmela Capasso.
Program, z którym W³osi przyjechali do
(Romana Gajdek dyr. PCPR).
Prz eds taw ili tak ¿e w³o ski sys tem Gorlic, to tzw. projekt miêkki s³u¿¹cy
fi na ns ow an ia i po mo cy os ob om przeniesieniu na polski grunt w³oskich,
niepe³nosprawnym. Jak siê okaza³o, jest sprawdzonych pomys³ów stworzenia
on znacznie prostszy i opiera siê w wiê- jak najbardziej sprawnego i funkcjokszym stopniu na samorz¹dnoœci ni¿ nalneg o system u. Mo¿e liczyæ na
nasz polski. W³adze Ladispoli odesz³y wsparcie finansowe z programu „PROod organizowania przetargów na us³ugi GRE SS” bez poœ red nio z Kom isj i
dla osób niepe³nosprawnych, wycho- Eu ro pe js ki ej , k tó ra na te n c el
dz¹c z za³o¿enia, ze obni¿anie ceny pro- przeznacza 700 mln euro na lata 2007wadzi do obni¿ki jakoœci us³ug. Ekspe- 2013.
rymentalnie ale z pe³nym powodzeniem Sta ros ta Mir os³ aw Wêd ryc how icz
wprowadzono zasadê, ¿e to niepe³no- podkreœli³, ¿e niepe³nosprawnoœæ to
spr awn y wyb ier a orga niz acj ê czy jeden z g³ównych problemów spo³einstytucjê z katalogu dostêpnego w cznych w Polsce, a tak¿e w powiecie
urzêdzie, która bêdzie dla niego œwia- gorl icki m, dlat ego post anow iliœ my
dczy³ a najba rdzie j kompl eksow e i zaanga¿owaæ siê w ten projekt. Na napotrzebne us³ugi. Stwarza to potrzebê szym terenie dzia³a oko³o 200 orgakonkurencyjnoœci miedzy us³ugoda- nizacji pozarz¹dowych ale w wielu
wcami i ró¿norodnoœci ofert dla osób przypadkach nie wykorzystuj¹ swoich
niepe³nosprawnych. Na szerok¹ skalê mo¿liwoœci i szans mówi³ starosta.
wprowadzono funkcjê asystenta osoby Chcemy je zmobilizowaæ, by wykoniepe³nosprawnej, który pomaga w rzysta³y swój potencja³ z po¿ytkiem dla
codziennych zajêciach. Dzieci nie- mie szk añc ów p owi atu . Na nas ze
pe³nosprawne uczêszczaj¹ do normal- zaproszenie odpowiedzia³o oko³o 20 i
nych szkó³, a starsi maj¹ opracowywany jeœli bêd¹ zainteresowane tematem,
indywidualny plan wsparcia. Wszystko mog¹ siê w³¹czyæ aktywnie w opracopo to, ¿eby osoby niepe³nosprawne wywanie projektu, na co bardzo liczyuzyskiwa³y jak najwiêksz¹ autonomiê, a my - doda³ starosta.
równoczeœnie by stymulowaæ mo¿l- Mo¿e to byæ dobry pocz¹tek wzajemnej
woœci osób niepe³nosprawnych i ich ro- wsze chst ronn ej wspó ³pra cy z tym
dzin, a nastêpnie likwidowaæ wzajemne nie zwy kle int ere suj ¹cy m mia ste m
bariery mentalne spo³eczeñstwa i osób licz¹cym 38 tys. mieszkañców w tym 4
tys. imigrantów z czego 800 to Polacy.
niepe³nosprawnych.

Uniwersytet Z³otego Wieku na wakacjach
Wyk³adem Hanny i Antoniego Gucwiñskich i dyplomami dla uczestników
zakoñczy³ pierwszy rok dzia³alnoœci Uniwersytet Z³otego Wieku w Gorlicach.
Tradycyjnie jak na wszystkich spotkaniach sala w Galerii Sztuki Dwór
Karwacjanów pêka³a w szwach, co jest dowodem na ogromne zapotrzebowanie
spo³eczne na tego typu dzia³ania. Pomys³odawczyni przedsiêwziêcia Ma³gorzata
Nowak oraz konsekwentny realizator Roman Dziubina, a tak¿e wspieraj¹cy od
samego pocz¹tku pomys³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz mog¹ byæ dumni ze
swojego dzie³a. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê w³adzom Akademii Ekonomicznej
w Krakowie i wielkiemu orêdownikowi Uniwersytetu dr Leszkowi Strzembickiemu.
Najwa¿niejsi byli jednak uczestnicy, którzy brali udzia³ w zajêciach nie
tylko s³uchaj¹c wyk³adów ale równie¿ z pe³nym zaanga¿owaniem ucz¹c siê jêzyków obcych czy obs³ugi komputera.
„Skoro chcemy siê uczyæ to jesteœmy m³odzi, bo nauka to przywilej m³odoœci”. Te s³owa wypowiedzia³a Ma³gorzata
Nowak podczas inauguracji UZW. Po dziesiêciu miesi¹cach mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e Uniwersytet Z³otego Wieku jest
opanowany duchem m³odoœci i na pewno nie koñczy swojej dzia³alnoœci, lecz tylko robi sobie wakacyjn¹ przerwê.
Dzia³aj¹cy pod szyldem Stowarzyszenia Klub Gorliczan Uniwersytet sta³ siê placówk¹ nobilituj¹c¹ - mówi starosta
Miros³aw Wêdrychowicz - umo¿liwiaj¹c¹ uzupe³nianie i aktualizowanie wiedzy, aktywizuj¹c¹ intelektualnie, kulturalnie
i fizycznie oraz w³¹czaj¹c¹ do pracy na rzecz drugiego cz³owieka. Tego wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
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Wielki jubileusz Biecza

U

roczystoœci jubileuszowe z okazji
750-lecia lokacji Miasta odby³y siê w
Bieczu. Otworzy³ je, przybli¿aj¹c
historyczne pod³o¿e za³o¿enia Biecza oraz
jego dzieje na przestrzeni prawie oœmiu wieków, burmistrz Biecza Kazimierz Grzesiak.
Serdeczne ¿yczenia rozwoju i powrotu do

swojej dawnej œwietnoœci przekaza³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz,
zachêcaj¹c uczestników jubileuszowego spotkania do aktywnego wspierania wszystkich lokalnych inicjatyw, a zw³aszcza tych maj¹cych na celu
pozyskanie inwestycyjnych œrodków zewnêtrznych.
Jubileuszowe obchody rozpoczê³y sie dziêkczynn¹ msz¹ œwiêt¹. Wszystkich zachwyci³ spektakl teatralny "Okrutna acz przedziwna historia
o zbóju, z którego s³awetne miasto Biecz swój pocz¹tek wiedzie" w wykonaniu teatru Nomina Rosae z Krakowa. W role zbójników i dzielnych
rycerzy wcielili siê: Jan Korwin-Kochanowski, Jan Mancewicz oraz adepci Szko³y Fechtunku Aramis i Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Sandeckiej. Towarzyszy³ im zespó³ muzyczny Floripari.
Licznie zgromadzona publicznoœæ obejrza³a ponadto: wystêp zespo³u
estradowego "Bendnicy" z Rzeszowa oraz widowisko "W Ma³ym
Krakowie na Pogórzu" w wykonaniu Pogórza Bieckiego i Podgrodzian.
Wieczorem wys³ucha³a w Kolegiacie wspania³ego koncertu "Opowieœci muzyczne z czasów Marcina Kromera” czyli „Jeden dzieñ z
¿ycia w dobie renesansu". Wyst¹pi³ zespó³ Floripari w sk³adzie:
Adrianna Bujak, Artur £uczak, Milena Dobroæ, Aleksander Tomczyk.
W programie jubileuszu by³ równie¿ wyk³ad dra Marcina Sepia³a z

L a u r y

d l a

Osiemdziesiêciu oœmiu uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z naszego powiatu oraz ich rodzice i wychowawcy
odebrali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe podczas dorocznego spotkania w³adz powiatu z laureatami olimpiad,
konkursów i turniejów szczebla co najmniej wojewódzkiego w roku szkolnym 2006/07.

I

LO im. M. Kromera w Gorlicach - laureaci olimpiad
i konkursów: matematycznych, chemicznych,
geograficznych, biologicznych, historycznych,
informatycznych, wiedzy religijnej, czytelniczych: Tomasz
Gomo³a z Gorlic, Adam Hogendorf z Sêkowej, Arkadiusz
Szura z Zagórzan, Krzysztof Bielamowicz z Binarowej,
Jolanta G¹sior z Libuszy, Monika Piecuch z Siar, Jacek
Galiszewski z Gorlic, Grzegorz Skrobot z Ropicy Polskiej,
Maja Kario z G³adyszowa i Wojciech Deda z Gorlic, Joanna
Tarasek z Dominikowic i Anna Wszo³ek z Gorlic,
Agnieszka Woiñska z Gorlic i Ksawery Patryn z Gorlic,
Daniel Górski z Gorlic i Grzegorz Panek z Gorlic, Damian
Sidor z Gorlic, Grzegorz Poliñski z Gorlic, Patryk Kusek z
Gorlic, Piotr Wójcik z Gorlic, Jakub Osika z Kobylanki,
Kacper Szurek z Dominikowic, Jan Dobosz z Gorlic,
Marcin Zakrzewski z Gorlic, Ma³gorzata Sikora z £u¿nej,
Paulina Depczyñska z Dominikowic i Karolina Sowa z
Gorlic, £ukasz Wolski z Pagorzyny i Ewa Krygowska z
Pagorzyny, Bart³omiej Pado³ z Sêkowej, Agnieszka Konior
STR
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z Dominikowic, El¿bieta £azarek z £u¿nej, Piotr Szyd³owski z Gorlic.
Opiekunowie: Andrzej Wróblewski, Barbara Zawiliñska,
Maria Zdanowicz, Robert Góra, S³awomir Deda, Ewa
Orchel, Alicja Honek, Teresa Cetnarowska, Ma³gorzata
Balicka, Joanna Popielec, Teresa Cebo, Rafa³ Wrona, ks.
Ryszard Tokarz, ks. Andrzej Wiêckowski, Gra¿yna
Mañkowska, Ewa Klimek, Eliza Niewiadomska, Jerzy
Tomasik.
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach - laureaci
konkursów: czytelniczych, statystycznych i wiedzy
konsumenckiej: Karolina Sztaba z Uœcia Gorlickiego
i Ewelina Kosiba z Krygu, Kinga Kordzikowska
z Kwiatonia, Beata Tajak z Gorlic, Piotr Tarka z Libuszy
i Justyna Dziedzina z Lipinek. Opiekunowie: Monika
Przyby³o, Teresa Zachariasz - Belniak, Anna Dobosz
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Gorlicach - laureaci
olimpiad i konkursów: wiedzy o ¿ywieniu, czytelniczych,
jêzyka niemieckiego, kucharskich i gastronomicznych:
Agnieszka Jêdrzejowska z Moszczenicy, Barbara
Œwiniarska z £u¿nej, Barbara Bury ze Strzeszyna, Karolina
Górska z Szalowej i Karolina £ukasik z Zagórzan, Marcin
Burkot z £u¿nej, Marek Turski z £u¿nej, Bart³omiej
Kie³tyka z Wójtowej, Katarzyna Feæ z Biesnej, Sylwia
Guba³a z Sêkowej.
Opiekunowie: Anita Herman, Waldemar Skwarczewski,
Danuta Wresi³o, Teresa Dawiec, Anna Rz¹ca, Lucyna
Prorok
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750-lecie Lokacji Biecza
Geneza i rozwój Biecza do pocz. XVI
w." oraz wystawy: "Malarze Biecza",
"Kiedyœ i dziœ Biecz", „Malarstwo
wspó³czesne” oraz „Plener - Biecz
2007”.
Na rynku mo¿na by³o podziwiaæ:
„Biecz w fotografii” autorstwa Mariusza Kozienia i Paw³a Dutki, rzeŸby
Stanis³awa Matusika, malarstwo sztuka u¿ytkowa Barbary Rudziñskiej,
bibu³karstwo - Doroty i Ma³gorzaty
Dyda oraz wyroby z gliny i nie tylko
wytworzone przez uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej w Bieczu.
Odby³a siê równie¿ promocja wydania
jubileuszowego "Osobistoœci i
miejsca ziemi bieckiej w poezji
F u n d a c j i N o m i n a R o s a e ” Wac³awa Potockiego" w opracowaniu
"Miasto Biecz w œredniowieczu - Andrzeja Æmiecha, a Ewa Kosiba

prezentowa³a Biecz w wydawnictwach.
Ponadto mo¿na by³o posmakowaæ potraw
regionalnych wykonanych przez Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z Biecza, Binarowej,
G³êbokiej, Grudnej Kêpskiej, Korczyny,
Libuszy i Strzeszyna.

l a u r e a t ó w
Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Gorlicach laureaci olimpiad i konkursów: wiedzy technicznej, elektrycznej i elektronicznej,
jêzyka niemieckiego i angielskiego, fotografii, grafiki
komputerowej: Rafa³ Wêdrychowicz z Gorlic, Piotr
Przepióra z Sitnicy, Mi³osz Królczyk z Sêkowej, Ewa
Podobiñska z Siedlisk, Piotr Rusin z Gorlic, Artur Batory z
Gorlic, Maciej Karpiñski z Gorlic, Ewelina Dopiera³a z
Gorlic. Opiekunowie: Teresa Stra doms ka, Jola nta
Loryñska Gryzik, Joanna Nalepka Sanek, Joanna BirosKazanowska
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Gorlicach laureaci
konkursów: historycznego i grafiki komputerowej: Jerzy
Wawrzeszkiewicz z Sêkowej, Waldemar Sawski z Ropy.
Opiekunowie: Lucyna Duma, Robert Chrz¹szcz.
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bieczu laureaci
olimpiad i konkursów: wiedzy ekologicznej i historycznej:
Anna Bochenek ze Strzeszyna i Micha³ Ryba z Ro¿nowic,
Wojciech Lipa z Korczyny, Iwona Hapon ze Strzeszyna i
Joanna Papciak z Biecza, Marcin Mleczak ze
Strzeszyna.Opiekunowie: Jadwiga Kuzak, Anna Szurek,
Ma³gorzata B³a¿ewicz
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Bieczu
laureaci
konkursów: historycznego, wiedzy po¿arniczej i gie³dy
piosenki: Dominik Lenard z Binarowej, Katarzyna Sychta
ze Œwiêcan, Miros³aw Koperski z £osia, Krzysztof Ryznar
z Rac³awic i Mateusz Matusik z Sitnicy, Micha³ Szura ze
Stró¿. Opiekunowie: Agata Szwarc, Bo¿ena Dyl¹g,
Wies³aw Stój, Ma³gorzata Potyra³o
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej laureaci
konkursów: matematycznych, ortograficznych i
ekologicznych: Katarzyna Durak z Bobowej, Ewelina
Gucwa z Siedlisk, Tomasz Dusza ze Zborowic, Paulina
Nowak z Wilczysk. Opiekunowie: Gra¿yna Kurzawa,
Maria Kubicka, Anna Libront, Zofia Tokarska
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Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Bobowej
lauratka
konkursu matematycznego - Natalia Pochroñ z Lipnicy
Wielkiej. Opiekun: Renata Pêkala
Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Hañczowej laureat olimpiady
wiedzy rolniczej - Andrzej Pietrusza z G³adyszowa.
Opiekun: Andrzej Lech.
M³odzie¿owy Dom Kultury
laureaci konkursów
recytatorskich i plastycznych oraz festiwali piosenek:
Justyna Nowak z Uœcia Gorlickiego, Klaudia Kozieñ z
Gorlic, Rafa³ Fudala z Sêkowej, Wojciech Kiwacz z Gorlic,
Pawe³ Potempa z Gorlice, Katarzyna Skoczylas z Gorlic,
Jakub Karpiñski z Gorlic, Patrycja Kaszyk z Gorlic,
Mateusz Fudala z Gorlic, Aleksandra Spyra z Gorlic,
Magdalena Honkowicz z Gorlic. Opiekunowie: Bogus³aw
Diduch, Miros³aw Bogoñ, Tomasz Kubala, Dominika
Jod³owska - Kubala, Grzegorz Karpiñski, Danuta S³yœ Tohl.

STR

5

BIULETYN

SAMORZ¥DOWY

POWIATU

GORLICKIEGO

Podziêkowania dla dr Andrzeja Welca

Po wielu latach pracy w administracji
pañstwowej i samorz¹dowej oraz na innych
odpowiedzialnych stanowiskach na emeryturê
odszed³ dr Andrzej Welc.
Podziêkowania, ¿yczenia i kwiaty przekazali mu
podczas IX sesji Radni i Zarz¹d Powiatu. W
okolicznoœciowym liœcie napisali: „...Wyra¿amy
s³owa wielkiego uznania dla Pana
zaanga¿owania w przemiany spo³eczne w
naszym powiecie w latach osiemdziesi¹tych
oraz
w proces tworzenia samorz¹dnoœci
powiatowej na prze³omie 1998 i 1999 roku.
Dziêkujemy za pracê na stanowisku Kierownika

Inicjatywy Zarz¹du Powiatu
Odbycie wizji lokalnej na drogach
powiatowych w gminie Moszczenica. W
efekcie Zarz¹d postanowi³: wykonaæ modernizacjê skrzy¿owania w Staszkówce w ci¹gu
drogi Staszkówka-Ciê¿kowice-Moszczenica,
zleciæ wykonanie mapy geodezyjnej do celów
projektowych na budowê chodnika oraz rozeznaæ mo¿liwoœci wprowadzenia obszaru zabudowanego w centrum Staszkówki.
- Spotkanie z samorz¹dowcami gminy
Bobowa zaowocowa³o decyzj¹ o dokoñczeniu
modernizacji drogi Jankowa-Stró¿na-Szalowa
oraz remontu nawierzchni na terenie Bobowej,
regulacji stanu prawnego drogi Bobowa-Brzana
oraz skierowaniem wystapienia do Wójta
Bobowej z propozycj¹ przejêcia budynku by³ego internatu (pa³acu D³ugoszowskich) na maj¹tek gminy Bobowa.
- Wszczêcie dzia³añ w kierunku modernizacji Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego w Szymbarku. Zarz¹d przeprowadzi³ wizjê lokaln¹ i postanowi³ zleciæ aktualizacjê projektu rozbudowy segmentu dydaktycznego dla Gimnazjum Specjalnego oraz rozeznaæ mo¿liwoœci sfinansowania zadania w ramach œrodków z Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Przeprowadzenie dodatkowych remontów w placówkach oœwiatowych: Zespó³ Szkó³
Technicznych remont sanitariatów, Zespó³ Szkó³
STR

6

Urzêdu Rejonowego w Gorlicach oraz pierwszego Starosty Powiatu
Gorlickiego. Oddany, dyspozycyjny i pe³en poœwiêcenia traktowa³
Pan swoje obowi¹zki w samorz¹dzie jako s³u¿bê dla innych, realizuj¹c
j¹ tak¿e poprzez czynne zaanga¿owanie siê w pracê Gorlickiego
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiêbiorczoœci, Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego oraz Stowarzyszenia Pomocy
Spo³ecznej „SECCURRERE”. Za to wszystko z ca³ego serca dziœ
Panu dziêkujemy!
Wkracza Pan w nowy etap swego ¿ycia. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie on
równie interesuj¹cy oraz przyniesie Panu wiele radoœci i satysfakcji.
Wyra¿amy przekonanie, ¿e swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie zechce Pan
wykorzystaæ w dalszym ci¹gu na niwie dzia³alnoœci spo³ecznej dla
dobra mieszkañców Ziemi Gorlickiej. ¯yczymy Panu du¿o zdrowia,
wszelkiej pomyœlnoœci i wszystkiego co najlepsze.”
Dr Andrzej Welc powiedzia³: „... Dziêkujê radnym i pracownikom
Urzêdu Rejonowego oraz Starostwa za wspóln¹ pracê. Jestem
naprawdê dumny z tego co uda³o siê nam wspólnie dokonaæ, a wiele
osi¹gnêliœmy ucz¹c siê samorz¹dnoœci. ¯yczê, by uda³o siê Wam
zrealizowaæ zamierzenia i pokonaæ wszystkie trudnoœci. Koledzy
¿artuj¹, ¿e udajê siê teraz na stypendium ZUS, ale obiecuj¹, ¿e nie bêdê
siedzia³ na zapiecku, a jeœli bêdzie taka potrzeba i wola zawsze bêdê
s³u¿y³ pomoc¹.”
Ekonomicznych wymiana instalacji elektrycznej, Zespó³ Szkó³ nr 1
wykonanie ewakuacyjnych dróg p.po¿., I LO osuszenie dolnej
kondygnacji budynku oraz wzmocnienie stropu nad pomieszczeniami
II pietra.
- Podjêcie wspó³pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu National-Louis
University w Nowym S¹czu w ramach udzia³u Powiatu Gorlickiego w
projekcie utworzenia w Nowym S¹czu „Miasteczka Multimedialnego”. Ta unikatowa inicjatywa stwarza mo¿liwoœæ utworzenia
subregionu obejmuj¹cego powiaty: nowos¹decki, limanowski i gorlicki oraz miasto Nowy S¹cz w celu jego rozwoju i promocji.

Na zdjêciu Starosta Miros³aw Wêdrychowicz przekazuje gratulacje
trenerowi i zawodnikom z dru¿yny Zespo³u Szkó³ Zawodowych
w Gorlicach za zajêcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Szkó³
Budowlanych w Siatkówce. Od lewej: Jaros³aw Stê¿alski,
£ukasz Niedziela, Tomasz Mas³owski, £ukasz Kwiczal.
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Z pracy Komisji Rady
nie stwierdzi³a ¿adnych nieprawid³owoœci w zakresie gospodarowania œrodkami finansowymi
przez PZD.
W zakresie inwestycji realizowanych w szpitalu Komisja wnioskoPrzewodnicz¹cy Komisji od lewej: Gra¿yna Koryga, wa³a o kontynuowanie przez
Grzegorz Kosiñski, Zofia Kamiñska, Franciszek
Powiat zabezpieczeñ finansRachel, Czes³aw Marsza³, Kazimierz ¯egleñ,
owych dla inwestycji, remontów i
Adam Urbanek.
zakupó w niezbê dnego sprzêt u
Komisja Zdrowia, Spraw Spo³ecznych i medycznego jak równie¿ dalsze
Pomocy Rodzinie pod kierunkiem podtrzym ywanie wspó³pra cy w
Franciszka Rachela zapozna³a siê z za kr es ie ro bó t re mo nt ow yc h
funkcjonowaniem opieki medycznej na wykonywanych przez uczniów
terenie powiatu oraz realizacj¹ programów technikum budowlanego.
zdrowotnych i realizacj¹ uchwa³y Rady z 30 Komisja pozytywnie zaopiniowa³a
marca 2006 roku w sprawie poziomu dzia³ania Zespo³u ds. zamówieñ
zabezpieczenia opieki zdrowotnej. Dokona³a publicznych, przychylaj¹c siê
tak¿e analizy dzia³alnoœci szpitala w I kwartale jednoczeœnie do opinii dyrektora I
br. oraz projektu uchwa³y Rady w sprawie LO im. M. Kromera w sprawie
oceny funkcjonowania podstawowej i dalszej pomocy w zakresie
specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie modernizacji tej placówki.
powiatu gorlickiego.
Zapozna³a siê ponadto z planami finansowymi Komisja Edukacji, Sportu,
i inwestycyjnymi na 2007 rok: szpitala ( Dziedzictwa Kulturowego i
obejmuje 26 pozycji na kwotê 6,1 mln z³), Mniejszoœci Narodowej pod
pogotowia (zakup servera 50 tys. z³) oraz p r z e w o d n i c t w e m Z o f i i
Centrum Terapii Uzale¿nieñ.
Kamiñskiej na swoim posiedzeniu
spotka³a siê z dyrektorami szkó³
Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem niepublicznych funkcjonuj¹cych
Czes³awa Marsza³a przeprowadzi³a kontrolê na terenie powiatu oraz zapozna³a
wykorzystania œrodków finansowych siê z funkcjonowaniem tych
przewidzianych na inwestycje na drogach placówek kszta³c¹cych aktualnie
powiatowych w 2006 roku oraz zapozna³a siê z oko³o 630 uczniów. Przewodniplanem inwestycji drogowych na 2007 rok. cz¹ca Zofia Kamiñska przedstaOceni³a tak¿e zakres rzeczowy i finansowy wi³a raport Instytutu Spraw
inwestycji realizowanych w Szpitalu Publicznych dotycz¹cy jakoœci
Specjalistycznym w Gorlicach oraz dokona³a nauczania w szko³ach, z którego
kontroli prowadzenia przetargów w 2006r. i I wynika, ¿e szko³y niepubliczne s¹
kwartale 2007 roku, jak równie¿ oceni³a wy¿ej oceniane ze wzglêdu m.in.
realizacjê zadañ termomodernizacyjnych.
na mniej liczne klasy, lepsze
Komisja po zapoznaniu siê z materia³ami wyposa¿enie, szersz¹ ofertê zajêæ
przed³o¿onymi przez dyrektora Powiatowego pozalekcyjnych oraz wy¿sze oceny
Zarz¹du Drogowego Marka Machowskiego

U c h w a ³ y
Rada Powiatu podjê³a uchwa³y w sprawie:
- sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej
po³o¿onej w Gorlicach o powierzchni 0,0172
ha,
- zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2007r.
zwiêkszaj¹c dochody bud¿etu Powiatu
Gorlickiego o kwotê 1.020.207 z³ i zwiêkszaj¹c o t¹ sam¹ kwotê wydatki bud¿etu oraz
dokonuj¹c zmiany ich planu. Rada
zwiêkszy³a tak¿e plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotê
20.000 z³ z tytu³u zwiêkszenia w Warszta-
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osi¹gane przez uczniów.
Ko mi sj a wy s³ uc ha ³a ró wn ie ¿
informacji dyrektora Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I stopnia
wGorlicach Henryka R¹pa³y na
tem at fun kcj ono wan ia szk o³y,
gdzie edukacjê muzyczn¹ pobiera
180 uczniów, oraz planów na
przysz³oœæ, z których najwa¿niejszy to utworzenie w Gorlicach filii
szko³y muzycznej II stopnia.
Komisja wnioskowa³a o dofinansowanie II Powiatowej Spartakiady Ma³ych Szkó³ dla dzieci i
m³odzie¿y w G³adyszowie.

Interpelowali Radni
- Franciszek Rachel przeprowadziæ kontrolê
odprowadzania œcieków od
ul. £okietka do ul.
Wegierskiej w Gorlicach,
- Gra¿yna Koryga wprowadziæ do planu
budowê chodnika przy
drodze Libusza - Lipinki
- zabezpieczyæ staw w
Libuszy,
- wykonaæ przejœcie dla
pieszych na moœcie w ci¹gu
drogi Korczyna - Libusza,
- Adam Urbanek - sprzedaæ
dzia³kê po obwodzie
drogowym w Bobowej na
rzecz Gminy Bobowa w celu
organizacji placu targowego,
- podj¹æ dzia³ania w celu
zagospodarowania dawnego
internatu dworku
D³ugoszowskich w Bobowej.

I X s e s j i

tach Szkolnych Zespo³u Szkó³
Agrobiznesu w Bystrej przychodów oraz wydatków obejmuj¹cych wynagrodzenia i pochodne w
kwocie 16.000 z³.
- wprowadzenia zakazu
u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych z napêdem spalinowym na
Zbiorniku Wodnym Klimkówka. Zakaz nie dotyczy jednostek
p³ywa j¹cyc h Polic ji, Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratu-

nko weg o, Pañ stw owe j Str a¿y
Rybackiej, Pañstwowej Administracji Wodnej w trakcie wykonywania czynnoœci s³u¿bowych oraz
obowi¹zków zwi¹zanych z utrzymaniem bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Winni naruszenia zakazu, o których mowa w § 1
podlegaj¹ sankcjom okreœlonym w
Kodeksie Wykroczeñ. Kontrola
przestrzegania zakazu podlega
organom Policji.
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Œrodowisko pod lup¹

S

tan œrodowiska w powiecie gorlickim oraz
realizacja programów na rzecz jego ochrony
znalaz³y sie w centrum zainteresowania radnych
powiatu podczas IX sesji.
Radni wys³uchali informacji Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Œrodowiska w Krakowie na temat oceny jakoœci
wód powierzchniowych prowadzonej na rzece Ropie i
Bia³ej Tarnowskiej, powietrza atmosferycznego pod wzg.
emisji zanieczyszczeñ oraz gospodarki odpadami
komunalnymi, przemys³owymi i niebezpiecznymi,
stwierdzaj¹c, ¿e stan œrodowiska jest zadowalaj¹cy.
Rada uzna³a równie¿, i¿ zadania zawarte w Powiatowym
Programie Ochrony Œrodowiska zosta³y w du¿ej mierze
wykonane zw³aszcza w zakresie termoizolacyjnoœci
obiektów, zmiany sposobu ogrzewania w kot³owniach
oraz rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej.
Natomiast nie nast¹pi³y istotne zmiany w systemie
gospodarki odpadami w gminach naszego powiatu, a
odpady staj¹ siê jednym z najpowa¿niejszych problemów
do rozwi¹zania.
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Radni zapoznali sie równie¿ z informacj¹ o pozyskanych
przez gminy œrodkach pozabud¿etowych na realizacjê
zadañ z zakresu ochrony œrodowiska oraz o mo¿liwoœciach aplikacji w okresie 2007 - 2013 stwierdzaj¹c
ogromne zaanga¿owanie samorz¹dów w rozbudowê sieci
kanalizacyjnej i wodoci¹gowej, oczyszczalnie œcieków i
termomodernizacjê obiektów. Radna Zofia Kamiñska
zwróci³a uwagê na skromne œrodki pozyskane przez
gminê Biecz i ma³y zakres inwestycji zrealizowanych w
obszarze ochrony œrodowiska na terenie miasta i gminy
Biecz, sugeruj¹c potrzebê wiêkszej aktywnoœci w tym
wzglêdzie.
Radni wys³uchali ponadto kompleksowej informacji
nadleœniczych Franciszka Zygarowicza z £osia i Józefa
Legutko z Gorlic na temat organizacji i problemów
wystêpuj¹cych w sprawowanym przez Nadleœnictwa
£osie i Gorlice nadzorze nad lasami nie stanowi¹cymi
w³asnoœci Skarbu Pañstwa.
Rada przyjê³a informacjê o stanie œrodowiska na terenie
Powiatu Gorlickiego, uznaj¹c za niezbêdne kontynuowanie pañstwowego monitoringu wód i powietrza w
dotychczasowych punktach pomiarowo-kontrolnych.

Szpitalny alarm zawieszony

L

ekarze z Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego
Lekarzy gorlickiego szpitala podpisali
porozumienie z dyrektorem Marianem Œwierzem.
Dzieki temu akcja strajkowa zosta³a zawieszona do koñca
wrzeœnia. W ten sposób za¿egnana zosta³a dramatyczna
wrêcz sytuacja trwaj¹cego od ponad miesi¹ca strajku oraz
wypowiedzeñ z pracy z³o¿onych przez 36 lekarzy.
Wczeœniej sytuacjê w szpitalu analizowa³a Rada
Powiatu podczas IX sesji. Uto¿samiamy siê z protestem
lekarzy - mówi³ sta rosta Mir os³aw Wêdrychowicz .
Widzimy, ¿e przy takim sposobie finansowania s³u¿ba
zdrowia nie mo¿e d³u¿ej sprawnie funkcjonowaæ. Jednak¿e
kontynuowanie protestu w gorlickim szpitalu w takiej
formule jak obecnie musi wkrótce doprowadziæ do
kryzysu. Podkreœli³, ¿e przed³u¿aj¹cy siê strajk, brak
wp³ywów z NFZ to niemo¿noœæ sp³aty kredytów i
po¿yczek, to realna groŸba zajêcia kont i brak œrodków na
leki i wynagrodzenia dla pracowników. Konsekwencje to
ograniczenie dzia³alnoœci szpitala oraz bardzo powa¿ne
skutki dla powiatu, który porêczy³ szpitalne kredyty i
po¿y czki na ok o³o 2 0 mln z³ - m ówi³ star osta .
Przewodnicz¹cy Rady Marek Bugno zwróci³ uwagê, ¿e
szpital to jeden z najwiêkszych zak³adów pracy, gdzie
zatrudnionych jest ponad 770 osób, a pogarszaj¹ca siê
kondycja finansowa mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹ zwolnienia
grupowe.
WYDAWCA:
Drukarnia GLINIK Robert Huk
tel. 018 35 39 750 na zlecenia
Starostwa Powiatowego
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
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Radny Franciszek Rachel zaznaczy³, i¿ protestu nie nale¿y
przeci¹gaæ w stronê upadku szpitala. Podkreœli³, ¿e jako
lekarz nigdy nie pozwoli³by sobie na tak¹ formê i nie
podpisuje sie pod ni¹.
Rada Powiatu podjê³a drugie w tym roku stanowisko w tej
sprawie, w którym stwierdzi³a min.:
„...Rada wyra¿a jednak¿e g³êboki niepokój zwi¹zany z
pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ w zakresie œwiadczenia us³ug
objêtych statutow¹ dzia³alnoœci¹ Szpitala, wp³ywaj¹c¹
bezpoœrednio na bezpieczeñstwo zdrowotne Mieszkañców
oraz sytuacjê finansow¹ Szpitala.
Rada podkreœla, i¿ w obecnej sytuacji wobec trwaj¹cego w
dalszym ci¹gu strajku w placówce - istnieje realne
zagro¿enie co do mo¿liwoœci skorzystania przez Szpital ze
œrodków Mechanizmu Finansowego EOG na realizacjê
pro jek tu ,,P opr awa och ron y zdr owi a w Pow iec ie
Gorlickim”.
Rada zobowi¹zuje wiêc Zarz¹d Powiatu do realizacji
uchwa³y dotycz¹cej zaci¹gniêcia zobowi¹zania z tytu³u
dofinansowania projektu - wy³¹cznie pod warunkiem, i¿
stabilizacji ulegnie aktualna sytuacja w Szpitalu, która
pozwoli na œwiadczenie us³ug medycznych w normalnym
trybie oraz pozyskiwanie œrodków finansowych w ramach
um ow y z Na ro do wy m Fu nd us ze m Zd ro wi a, co
zagwarantuje mo¿liwoœæ dokonywania przez Szpital sp³aty
ci¹¿¹cych na nim zobowi¹zañ.”
RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Marek Bugno
Karol Tenerowicz
Ewa ¯arnowska (redaktor naczelny)

9 771644 426709
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