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Mosty Starosty rozdane
Mariola Cieniawa-Pucha³a zosta³a
laureatk¹ nagrody Mosty Starosty 2007.
Wyró¿nienia otrzymali: Krystyna
Skowronek z Biecza, Barbara Brach z
Lipinek, ksi¹dz Grzegorz Nazar, Tadeusz £uczejko z Gorlic, Tomasz Tarasek
z Bobowej. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê w Galerii Sztuki „Dwór
Karwacjanów” i zgromadzi³a kilkudziesiêciu twórców i animatorów kultury
z powiatu gorlickiego.
Mariola Cieniawa - Pucha³a
otrzyma³a nagrodê g³ówn¹, statuetkê
Most Starosty, za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie pianistyki i popularyzacjê kultury muzycznej.
Œwiatowej s³awy pianistka, wyk³adowca w klasie fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie, a równoczeœnie
gorliczanka, nigdy nie zapomina o swoRozmowa ze
starost¹
M. Wêdrychowiczem

im mieœcie i zawsze wspiera lokalne inicjatywy swoim wielkim muzycznym
talentem, czego dowodem by³y min.
ubieg³oroczne koncerty w Gorlicach
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz zwracaj¹c siê do uczestnicz¹cych
w uroczystoœci kilkudziesiêciu dzia³aczy kultury z ca³ego powiatu powiedzia³
„Sztuka jest jak wielkie oko i ucho tego
œwiata, widzi i s³yszy ... budzi sumienia.
Dziêkujê Pañstwu za budzenie w nas
¿yczliwoœci na œwiat. Gratulujê Wam jako liderom lokalnym tego, ¿e dzielicie
siê z m³odym pokoleniem swoimi doœwiadczeniami, ¿e integrujecie spo³ecznoœci lokalne. Dziêkujê za promowanie powiatu na zewn¹trz.
Most to konstrukcja o bardzo stabilnej
podstawie i ma wielorakie symboliczne
znaczenie.
cd.str.4

Miliony euro dla Gorlickiego szpitala

Red.: - Chcia³am porozmawiaæ o „hicie” ostatnich dni podobno
do gorlickiego szpitala trafi prawie 2 miliony euro
z Mechanizmu Norweskiego?
M. Wêdrychowicz - Tak, to prawda. Pieni¹dze dla szpitala z Mechanizmu Norweskiego to naprawdê sprawa ogromnej wagi,
a bior¹c pod uwagê wartoœæ projektu i wysokoœæ pozyskanych
œrodków jest to potê¿ny zastrzyk finansowy dla tej placówki.
Red.: - Jak to siê sta³o, ¿e te pieni¹dze trafi³y do szpitala?
M. Wêdrychowicz Pieni¹dze nie przysz³y do nas ot tak sobie. To
by³ bardzo dobrze przygotowany wniosek ale warto zdaæ sobie
sprawê, ¿e o te same œrodki stara³o siê 1390 instytucji, w tym 371 z
zakresu opieki zdrowotnej z ca³ej Polski. Po wstêpnej ocenie do
Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli przes³ano 162
wnioski w tym 40 z zakresu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem. Nasze starania zakoñczy³y siê pe³nym sukcesem i gorlicki
szpital znalaz³ siê w gronie zaledwie 42 placówek w kraju, które
otrzymaj¹ dofinansowanie na swoje projekty. Z tego tylko 7 projektów dotyczy ochrony zdrowia. To pokazuje skalê trudnoœci
pozyskania tych œrodków.
Red.: - Jaka jest wartoœæ projektu?
M. Wêdrychowicz - Wartoœæ ca³ego projektu wynosi 2,125 mln

euro, w tym dotacja z Mechanizmu Norweskiego 1,806 mln euro.
Warto podkreœliæ, ¿e powiat ma w tym dziele tak¿e powa¿ny wk³ad
finansowy wynosz¹cy 318 tys. euro.
Red.: - Na co bêd¹ przeznaczone te pieni¹dze?
M. Wêdrychowicz - W ramach projektu bêd¹ modernizowane
oddzia³y: chirurgii ogólnej, ginekologiczno - po³o¿niczy, noworodkowy, okulistyczny oraz czêœciowo ortopedyczno urazowy.
Przede wszystkim jednak w planie jest zakup nowoczesnych
urz¹dzeñ i aparatury dla oddzia³ów noworodków, wczeœniaków
i dzieciêcego oraz po³o¿niczego. Wa¿nym elementem bêd¹ tak¿e
bezp³atne programy profilaktyczne dla dzieci i matek.
Z ca³¹ pewnoœci¹ ten projekt wyjdzie na zdrowie gorlickiemu
szpitalowi, a przez to pacjentom tej powiatowej lecznicy.
Red.: - A propos zdrowia... Chcia³am zapytaæ o stan zdrowia
powiatowej s³u¿by zdrowia, a w szczególnoœci w³aœnie gorlickiego szpitala jaki on jest?
M. Wêdrychowicz Szpital Specjalistyczny w Gorlicach ma moim
zdaniem bardzo dobre rokowania po „zapaœci”, która mia³a miejsce
kilka lat temu. Dziêki, u¿ywaj¹c nadal jêzyka medycznego, skutecznej terapii polegaj¹cej min. na porêczeniu przez Powiat ponad 12
mln z³ na sp³atê zobowi¹zañ wymagalnych oraz realizacjê programu
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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
Starosta
Miros³aw Wedrychowicz
Wicestarosta
Witold Kochan
Sekretarz Powiatu
Krzysztof Augustyn
Sekretariat:
tel. 018 35 48 701
Skarbnik Powiatu
Krystyna Lewek
tel. 018 35 48 704
Wydzia³ Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35 48 750
Zespó³ ds. Promocji
Koordynator -Krzysztof Mikruta
tel. 018 35 48 784
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna - Syc
tel.018 35 48 761
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35 48 770
Wydzia³ Architektury i Budownictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 730
Wydzia³ Inwestycji
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 790
Wydzia³ Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
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. 018 35 24 260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 018 35 36 307
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SERWIS POWIATOWY
Zmiany w zasadach op³aty skarbowej
Wiele zamieszania wprowadzi³a nowa ustawa o op³acie skarbowej, która wesz³a w ¿ycie 1 stycznia br.
Zgodnie z jej zapisami Starostwo Powiatowe nie mo¿e ju¿ przyjmowaæ w swoich punktach kasowych
op³aty skarbowej. Klienci np. Wydzia³u komunikacji, paszportów musz¹ w tym celu udaæ siê do do
banku, na pocztê lub do Urzêdu Miasta, co jest uci¹¿liwe i rodzi niepotrzebne konflikty. Zaistnia³a
sytuacja nie jest w ¿adnym calu nasz¹ win¹ mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Taki jest wymóg
ustawodawcy i dotyczy on wszystkich starostw. Podj¹³em rozmowy z burmistrzami Gorlic oraz Biecza,
¿eby na mocy specjalnego porozumienia powróciæ do przyjmowania op³at w naszych punktach
kasowych. Jestem przekonany, ¿e nam siê to uda ju¿ wkrótce
Przypomnijmy, ¿e ustawa wprowadzi³a zmiany w zasadach wnoszenia op³aty skarbowej. Wy³¹czony
zosta³ obowi¹zek wnoszenia op³aty skarbowej od podañ, za³¹czników do podañ, wniosków, odwo³añ
i za¿aleñ. Podlegaj¹ natomiast op³acie czynnoœci urzêdowe min. tj.: wydanie zaœwiadczenia na
wniosek, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji , pe³nomocnictwa, odpisu.
Op³ata skarbowa bêdzie zwracana na wniosek zainteresowanego, je¿eli mimo jej zap³acenia, czynnoœæ
urzêdowa nie zostanie wykonana.
Zmieni³ siê ponadto sposób wnoszenia op³aty skarbowej. Ustawa rezygnuje z uiszczania op³aty
znakami op³aty skarbowej, wprowadzaj¹c obowi¹zek jej wp³aty w kasie organu podatkowego lub
bezgotówkowo (w banku lub na poczcie) na rachunek tego organu. W przypadku czynnoœci
urzêdowych wykonywanych w Starostwie Powiatowym w³aœciwym organem podatkowym jest
Burmistrz Gorlic.

PFRON dla przedsiêbiorców
Ju¿ po raz czwarty Powiat Gorlicki przystêpuje do programu „Wyrównywania ró¿nic miêdzy
regionami” dofinansowanego ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.W ramach Programu pracodawcy mog¹ sk³adaæ wnioski o dofinansowanie wyposa¿enia
nowych miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i mo¿liwoœci
(obszar C). Wysokoœæ œrodków PFRON przeznaczonych na realizacjê projektu dofinansowanego w
ramach programu nie mo¿e przekroczyæ 75% kosztów jego realizacji.
Program wraz z procedurami, kryteriami, jakie powinny spe³niaæ podmioty ubiegaj¹ce siê o przyznanie dofinansowanie oraz obowi¹zuj¹ce druki wniosków s¹ dostêpne na stronie internetowej
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych: www.pfron.org.pl
Zainteresowani projektodawcy winni przed³o¿yæ wnioski dot. udzia³u w Programie do Zespo³u
ds. Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gorlicach do 23 lutego 2007r..

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski
Mateusz Chmielewski z M³odzie¿owego Domu Kultury zosta³ laureatem VII Powiatowego Konkursu
Teatralno Recytatorskiego im. Jana Paw³a II w kategorii Recytacja. II miejsce zajê³a Anna £azur z ZSE
w Gorlicach, a III Joanna Karpiñska z I LO w Gorlicach. Wyró¿nienia otrzymali Agata Olszanecka
z ZSO w Bobowej oraz Wojciech Kiwacz z MDK w Gorlicach. Do konkursu przyst¹pi³o 28 uczniów z 7
szkó³ ponadgimnazjalnych oraz z MDK. Ich krasomówcze popisy ocenia³a komisja w sk³adzie: Stanis³aw Bystrowicz przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie: Dorota Zagórska, Tadeusz Mikrut iAdam Nowak.

Medale za synów
23 synów ³¹cznie wychowa³y i w pewnym okresie
„odda³y” dla wojska cztery rodziny z powiatu
gorlickiego. Teraz z r¹k pp³k. Marka So³tysa
wojskowego komendanta uzupe³nieñ w Nowym
S¹czu oraz starosty Miros³awa Wêdrychowicza ich
rodzice otrzymali z³ote i srebrne medale „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”
Z³ote medale „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”
otrzymali:
- Wanda i Jan Bogusz z Siedlisk (7 synów i jedna
córka, jeden z synów zosta³ zawodowym ¿o³nierzem)
- Barbara i Ryszard Zastêpa z Gorlic (5 synów,
2 córki)
- Alicja i Stanis³aw Witkowscy ze Staszkówki
(7 synów, 2 córki)
Srebrny medal „Za zas³ugi dla obronnoœci
kraju”
Teresa i Kazimierz Miarecki z Szymbarku
(4 synów i 2 córki)
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz sk³adaj¹c
gratulacje odznaczonym rodzicom powiedzia³:
zadania obronnoœci kraju s¹ priorytetem równie¿

w czasie pokoju, a nasi ¿o³nierze uczestnicz¹
w nich jak¿e aktywnie. To tak¿e zas³uga takich
rodzin jak Wasze. Gratulujê wychowania dla
ojczyzny i dziêkujê za Pañstwa poœwiêcenie
i trud...”
Komendant Marek So³tys zaznaczy³, i¿ ¿o³nierze
z tych terenów uwa¿ani s¹ za najlepszych w swoich jednostkach, a to jest niew¹tpliwie zas³uga
rodzin w których sie wychowuj¹. Sk³adam wyrazy
szacunku i uznania...”

luty 2007
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Bêdziemy walczyæ o unijne pieni¹dze
Jesteœmy aktywni w pozyskiwaniu œrodków unijnych
mówi¹ jednym g³osem samorz¹dowcy powiatu gorlickiego. W poprzednim okresie
programowania tj. W latach
2004-2006 zajêliœmy drugie
miejsce w skali Ma³opolski
w zakresie pozyskanych pieniêdzy. Powiat oraz miasta
i gminy z³o¿y³y 54 wnioski,
z czego dofinansowanie otrzyma³o i do realizacji wdro¿ono 22 projekty na wartoœæ
24,4 mln z³, w tym dofinansowanie z UE wynios³o 17,2
mln z³, czyli uzyskaliœmy dofinansowanie na ok. 40%
zg³oszonych zadañ. By³y to m.in. projekty: przebudowa
uk³adu komunikacyjnego infrastruktury technicznej
w centrum Bobowej, budowa budynku pijalni wód mineralnych w Wysowej, budowa drogi na Ostry Wierch
w Wysowej, modernizacja dróg gminnych i poprawa
uk³adu komunikacyjnego centrum wsi Ropa, budowa
kanalizacji Ropicy Górnej, osiedla Glinik Górny w Gorlicach, gminy Lipinki i Moszczenica, modernizacji
domu ludowego w Wójtowej i Lipinkach, budowa boiska sportowego w Kwiatonowicach, budowa Domu Polsko-S³owackiego w Gorlicach, przebudowa drogi powiatowej Ropa - Wysowa.
Na pewno tak¿e i teraz nie zasypiamy oraz jesteœmy wra¿liwi i czujni na ka¿dy og³aszany program umo¿liwiaj¹cy skorzystanie z funduszy Unii Europejskiej. Na kolejny okres programowania to jest na lata 2007-2013 nabór
jeszcze nie zosta³ og³oszony, a nam ju¿ zarzuca siê zbyt
ma³¹ aktywnoœæ, co stwarza z³¹ i nerwow¹ atmosferê
w œrodowisku lokalnym dodaj¹ zaniepokojeni wójtowie,
burmistrzowie i starosta powiatu gorlickiego. Spodziewamy siê, ¿e oficjalny nabór projektów do Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 og³oszony bêdzie prawdopodobnie dopiero jesieni¹ tego roku.
W czerwcu ubieg³ego roku Urz¹d Marsza³kowski zaproponowa³ wstêpne sk³adanie projektów do tzw. bazy projektów indykatywnych. Okreœlaj¹c równoczeœnie, ¿e
musz¹ one mieæ istotne znaczenie dla rozwoju regionu tj.
województwa, wartoœæ minimum 7,5 miliona euro tj. 30

milionów z³otych i posiadaæ ju¿ opracowan¹ dokumentacjê.
Z naszych projektów kryteria te spe³nia, bêd¹c ju¿ po opracowaniu studium wykonalnoœci, a jeszcze przed dokumentacj¹
projektow¹, budowa drogi Wysowa - Krynica. Wartoœæ, tego
niezwykle wa¿nego dla rozwoju turystyki, zadania szacowana jest na poziomie 40 mln z³. Na mocy podpisanego porozumienia pomiêdzy piêcioma jednostkami samorz¹du terytorialnego: samorz¹dami powiatowymi Gorlic i Nowego S¹cza,
gminnymi Uœcia Gorlickiego i Krynicy oraz Sejmiku Ma³opolskiego rolê inwestora dla tego przedsiêwziêcia pe³ni samorz¹d naszego województwa. Zarz¹d województwa jest
wiêc w pe³ni kompetentny do umieszczenia tego projektu na
zatwierdzanej przez siebie liœcie w ramach tzw. grupy projektów indykatywnych. Bior¹c pod uwagê wielkie zainteresowanie i zaanga¿owanie wicemarsza³ka Andrzeja Romanka
naszym terenem s¹dzê, ¿e mamy teraz wiêksz¹ szansê, na finalizacjê naszych starañ w tej sprawie. Je¿eli tak siê jednak
nie stanie, to nie wpadamy w czarn¹ rozpacz, gdy¿ ju¿ podjêliœmy rozmowy ze stron¹ S³owack¹ i rozszerzymy projekt
modyfikuj¹c jego trasê na: Krynica-Wysowa-BlechnarkaZborov-Bardejowskie Kupele. £¹cznie trasa liczyæ bêdzie
wtedy ponad 60 km, a po naszej stronie ok. 30km. Tak opracowany projekt pozwoli na skorzystanie z innego Ÿród³a finansowania tj. na rozwój obszarów transgranicznych.
Jesteœmy przekonani, ¿e tak jak w skokach narciarskich przedskoczek nie jest zaliczany do wyników konkursu, tak i fakt
zatwierdzenia przez Urz¹d Marsza³kowski tzw. listy indykatywnej nie zamknie przed nikim mo¿liwoœci zg³aszania innych projektów np. na rozwój lokalny i pozyskania œrodków
na ich realizacjê. Jako powiat zainteresowani jesteœmy kompleksow¹ termomodernizacj¹ obiektów u¿ytecznoœci publicznej, modernizacj¹ drogi Sêkowa - Rozdziele, a tym samym wykonanie drogi do uzdrowiska Wapienne. W planach
jest wykonanie dojazdu do autostrady tarnowskiej drogami
powiatowymi, a tak¿e remonty mostów w ci¹gach dróg powiatowych. W ramach poprawy bazy sportowej budowa hali
sportowej w Bieczu i sali gimnastycznej przy ZS nr 1 w Gorlicach. Mamy tak¿e interesuj¹c¹ koncepcjê rozwoju energii odnawialnej poprzez kolektory s³oneczne.
Jak widaæ projektów ju¿ gotowych i tych w trakcie opracowywania nam nie brakuje, bêdziemy je mogli jednak sk³adaæ dopiero po og³oszeniu naboru do Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 mówi starosta
Miros³aw Wêdrychowicz.

Wiosna na powiatowych drogach
Zimy prawie nie by³o, a wiosna za pasem, wiêc pora pomyœleæ o
inwestycjach ma drogach. Powiat gorlicki przygotowa³ wykaz
priorytetowych zadañ na drogach powiatowych do realizacji w
200 7 rok u zwi ¹za nyc h z usu wan iem sku tkó w klê sk
¿ywio³owych. Obejmuje on 20 zadañ na ogóln¹ wartoœæ 9,2 mln
z³. Klêski ¿ywio³owe z roku 2004 i 2006 spowodowa³y znaczne
zniszczenia na naszych drogach mówi starosta Miros³aw
Wêdrychowicz. Wykonaliœmy protoko³y szkód. Wiele z nich ju¿
zosta³o naprawionych ale nadal odbudowy wymagaj¹ kolejne
odcinki dróg i mosty. W planie na ten rok mówi starosta mamy
nastêpuj¹ce zadania dotycz¹ce odbudowy lub przebudowy:
mostu na drodze Mszanka Wola £u¿añska 750 tys. z³
nawierzchni jezdni i chodników na ul. 11 Listopada w
Gorlicach - 600 tys. z³
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nawierzchni jezdni oraz chodników przy ul. Wyszyñskiego
w Gorlicach 400 tys. z³
przepustu w ci¹gu drogi Gorlice-Wola £u¿añska-300 tys. z³
drogi - Moszczenica - Ciê¿kowice 800 tys. z³
drogi Ropa - Brunary - 815 tys. z³
drogi Siary - Owczary - 352 tys. z³
drogi Bobowa - Brzana - 400 tys. z³
drogi Biecz - Grudna Kêpska - G³êboka - 520 tys. z³
drogi Libusza - Wójtowa - 357 tys. z³
drogi Gorlice - Bystra - £u¿na - 300 tys. z³
drogi Sko³yszyn - Wójtowa - Lipinki - 680 tys. z³
drogi Gorlice - Dominikowice - 100 tys. z³
drogi Strzeszyn - Sitnica - Turze Ciê¿kowice - 470 tys. z³
drogi £u¿na - Stró¿e - 250 tys. z³
cd. na str. 6
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Mosty Starosty rozdane
cuje z Towarzystwem Przyjació³ Biecza i Ziemi Bieckiej oraz
z Miejsko - Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Bieczu, gdzie czynnie uczestniczy w animowaniu dzia³añ artystycznych wœród
najm³odszych czytelników biblioteki. Za swoj¹ pracê pedagogiczn¹ odznaczona zosta³a min. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1980)
oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).
Barbara Brach - za osi¹gniêcia w dziedzinie animacji kultury
Poetka, pieœniarka, kompozytorka, emerytowana nauczycielka,
prezes Stowarzyszenia Mi³oœników Lipinek i Okolic w Lipinkach. Prowadzi Zespó³ Ludowy "LIPINIACY" oraz dzieciêcy
zespó³ Ludowy "LIPOWY KWIAT" w Lipinkach.
Wielokrotnie by³a wyró¿niana i nagradzana w konkursach literackich. Od 11 czerwca 2002 roku jest cz³onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów Polskich. Jej poezja jest jedn¹ wielk¹ pieœni¹ o mi³oœci Ma³ej Ojczyzny i Boga - wzrusza, uczy patriotyzmu i przyci¹ga osobistym zaanga¿owaniem.
cd. ze str.1
Przys³owie mówi “Nie przechodŸ przez most, zanim do niego nie
dojdziesz.” Wyró¿nione dzisiaj osoby w³o¿y³y du¿o pracy i serca, ¿eby do mostu dojœæ. Maj¹ ogromny dorobek nie tylko na
skalê powiatu ale znacznie szerzej i tego serdecznie im gratulujê...”.
Starosta przedstawi³ tak¿e najwa¿niejsze inicjatywy i wydarzenia kulturalne, które mia³y miejsce w miastach i gminach powiatu gorlickiego.
Podziêkowania za ogromne poœwiêcenie i zaanga¿owanie
w dzia³alnoœæ kulturaln¹ oraz najlepsze ¿yczenia noworoczne
w imieniu Rady Powiatu przekaza³ jej przewodnicz¹cy Marek
Bugno.Laureatka g³ównej nagrody Mostu Starosty Mariola Cieniawa - Pucha³a dziêkuj¹c za wyró¿nienie stwierdzi³a „Most jest
obecny w moim ¿yciu, on ³¹czy moje miejsce urodzenia tutaj
w Gorlicach, Krynicê gdzie mieszka³am z rodzicami i Kraków
gdzie teraz przebywam. Myœlê, ¿e swoje podziêkowania najlepiej wyra¿ê przez muzykê”.
I zagra³a porywaj¹co trzy utwory Fryderyka Chopina, a na „deser” walca i fokstrota na cztery rêce ze swoj¹ 9-letni¹ córeczk¹.
W imieniu nagrodzonych podziêkowa³a poetka z Lipinek Barbara Brach oraz ksi¹dz Grzegorz Nazar.

A oto laureaci Mostów Starosty 2007
Mariola Cieniawa - Pucha³a - nagroda g³ówna za wybitne
osi¹gniêcia w dziedzinie pianistyki i popularyzacjê kultury
muzycznej.
Œwiatowej s³awy pianistka. W 1986 roku ukoñczy³a z wyró¿nieniem studia pianistyczne w klasie prof. Tadeusza ¯mudziñskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Doskonali³a swe
umiejêtnoœci pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasiñskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz prof. Karl-Heinza Kämmerlinga w Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze. Jest
laureatk¹ wielu konkursów pianistycznych. Koncertowa³a
w wielu krajach œwiata. Zainicjowa³a (1994) pianistyczne kursy
mistrzowskie w Krynicy i razem z Kevinem Kennerem by³a ich
dyrektorem artystycznym i wyk³adowc¹. Od 2002 roku jest kierownikiem artystycznym Letniego Festiwalu Muzycznego
w Krynicy. Od 1986 roku prowadzi klasê fortepianu jako docent
w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Wyró¿nienia otrzymali:Krystyna Skowronek - za osi¹gniêcia edukacyjne w dziedzinie kultury
Emerytowana nauczycielka plastyki z Biecza. To odkrywca nowych talentów plastycznych wœród uczniów, a zarazem Mistrz
kszta³tuj¹cy ich wra¿liwoœæ artystyczn¹. Aktywnie wspó³pra-
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Tadeusz £uczejko - za osi¹gniêcia artystyczne i promocjê
kultury muzycznej
Artysta plastyk, muzyk, kompozytor, grafik, projektant form
przemys³owych. To pomys³odawca i „ojciec” Miêdzynarodowych Prezentacji Muzycznych „AMBIENT”, które odbywaj¹ siê
od 1999 roku, podczas których publicznoœæ ma mo¿liwoœæ poznaæ specyficzny rodzaj muzyki - muzykê elektroniczn¹ i to na
najwy¿szym œwiatowym poziomie oraz uczestniczyæ w niezwyk³ych widowiskach wizualnych towarzysz¹cych tej muzyce. Prezentacje s¹ znane w ca³ej Polsce i poza jej granicami.
Ksi¹dz Grzegorz Nazar za osi¹gniêcia w promocji kultury
³emkowskiej
Proboszcz parafii greckokatolickiej w Pêtnej, Gorlicach i Rozdzielu. Niestrudzony propagator tradycji ³emkowskich poprzez
odradzanie i organizowanie kermeszy, do¿ynek, Œwiatowego
Zjazdu Bednarczan, a tak¿e pracê z m³odzie¿¹. Bardzo aktywnie
w³¹czy³ siê w organizacjê Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jako koordynator œcie¿ki cerkiewnej. Wspó³uczestniczy³
w realizacji „Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Beskidzie Niskim
2006”.
Tomasz Tarasek - za osi¹gniêcia w dziedzinie animacji
kultury
Nauczyciel i inicjator wielu akcji kulturalnych, spo³ecznych
i ekologicznych na terenie gminy Bobowa. Od 8 lat prowadzi
Szkolny Zespó³ Teatralny „Szpila”. Sta³y wspó³pracownik kwartalnika „Nasza Gmina” oraz niezwykle aktywny cz³onek Regionalnego Zespo³u Pieœni i Tañca „Koronka”.
Nagrody i wyró¿nienia przyznane w latach 2001 - 2006
otrzymali
2001r. - Andrzej Stasiuk, Andrzej Topczyj, Wies³aw Fusek,
Wies³aw Lewek, Robert Huk, Bogdan Krok, Andrzej Piecuch
2002r. - Tadeusz Œlawski, Pawe³ Stefanowski, Stefan Wojna, Jan
Spólnik, Beata Bochnia, Jerzy Kurcab
2003r. - Miros³aw Czy¿ykiewicz, Wies³aw Worytko, Julia
Doszna, Tadeusz Pabis, Roman Rzeszutek, Robert Hubner
2004r. - Zbigniew Preisner, Zdzis³aw Potocki, Stanis³aw
Hubner, Marta Bartuœ, Miros³aw Bogoñ, Magdalena Miller, Kasper Œwierzowski,
2005r. - Kwartet Camerata, Ojciec Samuel Bommersbach,
Anna Pabis, Piotr Szafran, Monika Sznajderman, Mieczys³aw
Podobiñski, Janusz Bukowski
2006r. - Urszula Rojek, Dariusz Bohatkiewicz, Barbara Kowalska, Antoni Œliwiñski, Roman Korbicz, Leszek Brzozowski,
Mieczys³aw Kormanek
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Miliony
dla gorlickiego szpitala
cd. ze str.1
naprawczego, jak równie¿ na zaci¹gniêcie po¿yczki na termomodernizacjê szpitalnych obiektów. Pierwsze efekty tych dzia³añ ju¿ s¹
widoczne.
Red: -Na czym one polegaj¹?
M. Wêdrychowicz - Przede wszystkim dziêki 7 milionowemu
kredytowi porêczonemu przez Radê Powiatu poprzedniej kadencji
szpital sp³aci³ zobowi¹zania wymagalne, co da³o mu pewien oddech
i pozwoli³o wyjœæ na prost¹. Co wa¿ne szpital nie przynosi strat. Kolejna sprawa, widoczna go³ym okiem dla ka¿dego, to trwaj¹ca termomodernizacja szpitalnych budynków.
Red.: No w³aœnie termomodernizacja to nie tylko nowa elewacja?
M. Wêdrychowicz Termomodernizacja to prawie przebudowa
szpitala to wymiana okien, drzwi, wymiana sieci ciep³owniczej i budowa nowej kot³owni, to równie¿ docieplenie œcian oraz nowa elewacja. Dziêki tym zabiegom, a w³aœciwie gruntownej odnowie, mo¿emy mówiæ o nowym zewnêtrznym wizerunku szpitala.
Red.: Szpital zmienia siê jednak nie tylko od zewn¹trz.
M. Wêdrychowicz - Wiele pozytywnych zmian zachodzi tak¿e na
szpitalnych oddzia³ach oraz w przychodni. Mam na myœli gruntowne
modernizacje oddzia³ów: ortopedycznego i ginekologiczno -po³o¿niczego, co by³o mo¿liwe dziêki œrodkom pozyskanym z PFRON
w wysokoœci 138 tys. z³ na dostosowanie III i IV pietra do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Z kolei projekt „Przebudowa szybu windowego wraz z wymian¹ dŸwigu osobowego” zaowocowa³ dofinansowaniem PFRON na kwotê 150 tys. z³, dziêki czemu zosta³y zainstalowane dwie nowe windy o wartoœci 351 tys. z³. - Kolejne œrodki
z PFRON oraz Ministerstwa Zdrowia w wysokoœci prawie 200 tys. z³
trafi³y do oddzia³u i poradni rehabilitacyjnej na sprzêt rehabilitacyjny oraz na doposa¿enie oddzia³u neurologicznego.
Ogó³em nak³ady inwestycyjne w 2006 roku wynios³y ponad 11,7
mln z³, a remontowe 273 tys. z³
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Red.: Ale to nie wszystko s¹ jeszcze œrodki pozyskane od samorz¹dów powiatu gorlickiego.
M. Wêdrychowicz - Rzeczywiœcie uda³o siê nam pozyskaæ wielu
przyjació³ i zjednoczyæ ich wokó³ szpitalnych potrzeb. Dziêki rozmowom z przewodnicz¹cymi rad gmin oraz burmistrzami i wójtami
zebraliœmy pieni¹dze na remont szpitalnych ³azienek. I tak gmina
Biecz przekaza³a 12200 z³, miasto Gorlice - 12000 z³, gminy Moszczenica i Gorlice po 5000 z³, a gmina Bobowa - 4000 z³. £¹cznie gminy przekaza³y dla szpitala pomoc finansow¹ w wysokoœci 38200 z³
i bardzo gor¹co dziêkujê Burmistrzom, Wójtom i Przewodnicz¹cym
Rad Gmin za zrozumienie i dotychczasowe wsparcie, jak równie¿
kierujê s³owa wdziêcznoœci za umorzenia podatku od nieruchomoœci
przez Miasto Gorlice.
Red.: - Pomagaj¹ nie tylko samorz¹dy ale tak¿e firmy i osoby
prywatne?
M. Wêdrychowicz - Bardzo konkretna pomoc w wysokoœci 100 tys.
z³ na zakup lasera do oddzia³u okulistycznego przysz³a dziêki wsparciu naszej rodaczki Ewy Wachowicz. Teraz zdradzê, i¿ gorliczanin
dziennikarz telewizyjny Dariusz Bohatkiewicz, podj¹³ siê misji pozyskania œrodków 120 tys. z³ od pewnej firmy bilbordowej. Jestem
pe³en optymizmu i myœlê, ¿e te dzia³ania zakoñcz¹ siê sukcesem. To
tak¿e dary rzeczowe w postaci inkubatora, ³ó¿ek i szafek, które dotar³y z Niemiec dziêki pracuj¹cemu tam rodakowi doktorowi Grzegorzowi Lewiñskiemu. Pozwolê sobie jeszcze wymieniæ Firmê Lotos, która przekaza³a blisko 30 tys. z³ na zakup specjalistycznej lampy dla oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego oraz Fabryka Maszyn Glinik, która przeznaczy³a 50 tys. z³ na remont ³azienek na oddziale chirurgicznym. Wszystkim darczyñcom w imieniu w³asnym
i ca³ego zarz¹du powiatu serdecznie dziêkujê, licz¹c na dalsz¹
wspó³pracê i ¿yczliwoœæ.
Red.: - Co jeszcze w planach?
M. Wêdrychowicz - Zlecona zosta³a dokumentacja za oko³o 270
tys. z³ na projekt dotycz¹cy utworzenia bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni o wartoœci blisko 14 mln z³. Chcielibyœmy go realizowaæ w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyst¹piono równie¿ do opracowania drugiego wniosku do
Mechanizmu Norweskiego na remont kolejnych, a zarazem ostatnich, dwóch piêter w budynku g³ównym szpitala. Ogó³em planowane na 2007 rok wydatki inwestycyjne w szpitalu wynios¹ 8,3 mln z³,
z tego 6 mln z³ to Mechanizm Norweski, 1,3 mln z³ termomodernizacja oraz 1 mln z³ modernizacje, zakup sprzêtu i opracowanie wniosków wraz z projektami.

Nauczycielskie awanse

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia aktów awansu piêciu nauczycielom na stopieñ zawodowy
nauczyciela mianowanego i czternastu osobom na stopieñ zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Witaj¹c zebranych goœci starosta Miros³aw Wêdrychowicz powiedzia³: „To wa¿ny moment w rozwoju
zawodowym ka¿dego nauczyciela. To efekt Waszego zaanga¿owania w pracê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹ oraz Wasz osobisty sukces, czego
Pañstwu bardzo serdecznie gratulujê. ¯yczê równie¿ dalszego zapa³u i nieustaj¹cej aktywnoœci na rzecz rozwoju w³asnego, naszych szkó³
i wychowania m³odzie¿y. ¯yczê satysfakcji z pracy oraz tej finansowej oraz dobrego, spokojnego roku.”Starszy wizytator Ma³opolskiego
Kuratorium Oœwiaty Jerzy Stochel, który wspólnie ze starost¹ wrêcza³ akty mianowania, powiedzia³: „Dziœ mamy bardzo uroczysty dzieñ.
Dyplomowani osi¹gnêli najwy¿szy stopieñ w karierze zawodowej nauczyciela, który œwiadczy o Ich mistrzostwie. Mianowanie ten awans,
a oprócz satysfakcji, daje gwarancjê sta³oœci zatrudnienia. Dla wszystkich to tak¿e wymierna satysfakcja materialna w postaci podwy¿ki wynagrodzenia.” Nauczyciele mianowani z³o¿yli uroczyste œlubowanie
przyrzekaj¹c rzetelnie pe³niæ powinnoœæ nauczyciela i wychowawcy.
W imieniu awansowanych podziêkowanie za sprawnoœæ procedur oraz
wsparcie nauczycielskiego trudu na drodze kariery zawodowej z³o¿y³ Jerzy Nalepka dyrektor I LO im. M. Kromera w Gorlicach.
Stopieñ zawodowy nauczyciela mianowanego otrzymali: Monika
Kowalska - Orlewska - ZSO w Bieczu, Elwira Szarowicz - ¯ytka - ZSR
w Hañczowej, Ma³gorzata Winiarska - ZS Nr 1 w Gorlicach, S³awomir
Janusz - ZSZ w Gorlicach, Klemens Tajak - ZST w Gorlicach.
Stopieñ zawodowy nauczyciela dyplomowanego otrzymali: Jerzy
Nalepka - I LO w Gorlicach, Joanna £opata - I LO w Gorlicach, El¿bieta
Walerowska - I LO w Gorlicach, Renata Kochan - I LO w Gorlicach, Bo¿ena Jarek - ZS Nr 1 - w Gorlicach, Pawe³ Niedziela - ZS Nr 1 w Gorlicach, Marek Basista - ZS Nr 1 w Gorlicach, Ma³gorzata Janowska ZSZ w Gorlicach, Barbara Mika - ZSZ w Gorlicach, Gra¿yna Pabis - ZSZ
w Gorlicach, Renata Podobiñska - ZST w Gorlicach, Agnieszka Bomba ZST w Gorlicach, Renata Pêkala - ZSZ w Bobowej, Anna Zdanowicz ZSA w Bystrej.
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Bud¿et powiatu na 2007 rok

Rada Powiatu Gorlickiego na sesji w dniu
28.12.2007 roku. podjê³a jednog³oœnie
uchwa³ê bud¿etow¹ na 2007 rok. Okreœla
ona docho dy bud¿e tu w wysok oœci
65.974.453 z³, a wydatki bud¿etu w wysokoœci 69.791.069 z³ oraz przychody
bud¿etu w kwocie 5.530.576 z³ i rozchody
w k wo ci e 1 .7 13 .9 60 z³ . D oc ho dy
wzrastaj¹ o 6% w stosunku do 2006r., co
wynika g³ównie ze zwiêkszonego udzia³u
Powiatu w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Wydatki kszta³tuj¹ siê na
analogicznym poziomie jak w ubieg³ym
roku, co umo¿liwia przyjêcie deficytu na
poziomie ni¿szym o 28% i wynosi³ bêdzie
3.816.616 z³.
Bud¿et Powiatu zak³ada, i¿ w 2007 rok
nak³ady na zadania inwestycyjne wzrastaj¹ o 4% i wynios¹ 5,8 mln z³ mówi sta-

rosta Miros³aw Wêdrychowicz. W tej
kwocie na zadania inwestycyjne zwi¹zane
z drogami przeznaczono 2,8 mln z³, a na
modernizacjê bazy oœwiatowej 1,5 mln z³.
W planie s¹ min. nastêpuj¹ce zadania: odbudowa drogi Sêkowa - Rozdziele, II etap
termomodernizacji ZST w Gorlicach (na
zdj.) oraz termomodernizacja kolejnych
obiektów oœwiatowych, budowa sali gimnastycznej dla ZSZ w Bieczu i dla ZS Nr 1
w Gorlicach, a tak¿e likwidacja skutków
powodzi i osuwisk. Zaplanowane zosta³y
tak¿e wydatki na programy i projekty
wspó³finansowane œrodkami Unii Europejskiej w latach 2007-2009. Wœród nich s¹
min: odbudowa drogi powiatowej Sêkowa
- Rozdziele (ca³kowity koszt - 8,7 mln z³),
termomodernizacje 8 obiektów oœwiatowych (5,84 mln z³), rozbudowa bazy spor-

towej (9,4 mln z³), termomodernizacja
budynku przy ul. Michalusa (0,5 mln z³),
program „¯ywe Dziedzictwo” (0,24 mln
z³), stypendia dla uczniów i studentów
(1 mln z³).
Nasz bud¿et mo¿na nazwaæ ostro¿nym, ale
jednoczeœnie rozwa¿nym wobec naszych
mo¿liwoœci mówi starosta. Odczuwamy
niedowartoœciowanie finansowe naszych
potrzeb w zakresie budowy i modernizacji
dróg powiatowych i zwi¹zanych z nimi
mostów. Doprowadzenie ca³ej infrastruktury drogowej do przyzwoitego stanu technicznego przekracza obecnie nasze mo¿liwoœci finansowe.
W bud¿ecie na 2007 rok przeznaczono 2,4
mln z³ na zadania przewidziane do wspó³finansowania œrodkami Unii Europejskiej mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
Za³o¿ono ponadto prognozê przeznaczenia
œrodków bud¿etowych w latach 2007-2013
w ³¹cznej kwocie oko³o 18 milionów z³ na
25% udzia³ w³asny w finansowaniu zadañ
zg³oszonych do Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego celem ich
dofinansowania œrodkami Unii Europejskiej. Przy udziale tych œrodków projektujemy g³ównie przyprowadzenie modernizacji dróg powiatowych o ³¹cznej wartoœci
oko³o 88 mln z³ oraz modernizacjê bazy oœwiatowej o ³¹cznej wartoœci oko³o 16 mln
z³.
Opracowuj¹c bud¿et na 2007 rok Zarz¹d
Powiatu zabezpieczy³ mo¿liwoœæ sp³aty
kredytów i po¿yczek oraz dokoñczenie
wszystkich rozpoczêtych w ubieg³ym roku
inwestycji podkreœla starosta Miros³aw
Wêdrychowicz.
Bud¿et Powiatu w ca³oœci mo¿na znaleŸæ
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Bud¿et lub Uchwa³y Rady poprzez stronê
www.powiat.gorlicki.pl i baner BIP.

Wiosna na powiatowych drogach
cd. ze str. 3
- stabilizacja osuwiska wraz z odbudo- drogi Jankowa - Stró¿na - Szalowa w¹ drogi powiatowej Sêkowa - Rozdziele 250 tys. z³
II etap; wykonanie odwodnienia osuwiska,
- dr og i Za gó rz an y- Kw ia to no wi ce - œciany oporowej, umocnienie drogi od
Turza - 947 tys. z³
strony potoku, budowa przepustu, odbu- drogi Ma³astów - Jasionka - 680 tys. z³ dowa drogi,
- drogi Ropa - Gródek - 209 tys. z³
- stabilizacja osuwiska wraz z odbu- nawierzchni oraz umocnieñ rowu przy dow¹ drogi powiatowej Strzeszyn - Sitnica
drodze Ropa - Florynka - 21 tys. z³
- Turz a; wyk ona nie dok ume nta cji
Wyst¹piliœmy równie¿ - mówi starosta geologiczno - in¿ynierskiej i projektu teMiros³aw Wêdrychowicz do Biura ds. chnicznego zabezpieczenia i stabilizacji
Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych osuwiska wraz z odbudow¹ drogi powialewej: Roman
Trojanowicz,
z Od
wnioskiem
o przyznanie
œrodków Stanis³aw
na towej Kaszyk,
Miros³aw Wêdrychowicz,
Witold Kochan
sfinansowanie
prac w zakresie nastêpuj¹- stabilizacja osuwiska z odbudow¹
cych
zadañ: Szura
drogi powiatowej Szymbark - Bystra
Stanis³aw
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Szalowa; wykonanie projektu technicznego zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska
wraz z odbudow¹ drogi oraz wykonanie
projektu technicznego dla przebudowy
dwóch mostów na potoku Bystrzanka
Ogólna wartoœæ tych zadañ opiewa na ponad 3 mln z³ dodaje starosta. Przypomnijmy jeszcze, i¿ w roku ubieg³ym na
drodze Sêkowa - Rozdziele w ramach programu „Os³ona Przeciwosuwiskowa” wykonano zabezpieczenie osuwiska nad drog¹ przy zastosowaniu pali iniekcyjnych na
wartoœæ 318 tys. z³, a teraz bêdziemy chcieli te roboty dokoñczyæ.
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27 listopada podczas I sesji nowa
Rada Powiatu Gorlickiego
dokona³a wyboru Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
oraz starosty, wicestarosty
i cz³onków Zarzadu.

Marek Bugno
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Wybory Samorz¹dowe 2006
Po wyborze powiedzieli...
Marek Bugno - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Gorlickiego „...Zyska³em
21 g³osów przy 22 obecnych radnych. Przyj¹³em to z du¿¹ satysfakcj¹ jako
dowód uznania dla mojej dotychczasowej pracy, ale tak¿e jako wielkie wyzwanie i zobowi¹zanie. Do³o¿ê wszelkich starañ, by wspólnie z wiceprzewodnicz¹cymi Rady, jak najlepiej organizowaæ pracê Rady, jednoczyæ ponad
wszelkimi podzia³ami i wspieraæ m¹drymi decyzjami pracê Zarz¹du dla dobra ca³ego powiatu...”.
Miros³aw Wêdrychowicz - Starosta Powiatu Gorlickiego „...Dziêkujê
serdecznie za wybór. Mamy szerok¹ koalicjê MRS, PSL i Forum Samorz¹dowe, ale chcê zapewniæ o woli wspó³pracy ze wszystkimi ugrupowaniami wchodz¹cymi w sk³ad Rady Powiatu. Musimy s³u¿yæ lokalnej spo³ecznoœci i rozwi¹zywaæ istotne dla niej problemy. Przed nami bardzo trudna
kadencja, uzale¿niona w du¿ej mierze od pozyskania funduszy unijnych. Zapewniam, ¿e dzia³ania Zarz¹du prowadzone bêd¹ z pe³n¹ determinacj¹ i zaanga¿owaniem. Deklarujê, ¿e ludzkie sprawy i problemy bêd¹ najwa¿niejsze...”.

Z pracy Komisji Rady Powiatu
Nowe sk³ady, nowe cele na 2007 rok
Komisji Bud¿etowo - Finansowej i Mienia Powiatu przewodzi Adam Urbanek. W sk³ad Komisji wchodz¹ tak¿e: Barbara Bartuœ,
Miros³aw Wêdrychowicza, Marek Bugno, Edward Jamro, Tomasz P³atek, Stanis³aw Szura i Karol Tenerowicz. Komisja dokona analizy sprawozdania z wykonania bud¿etu za 2006r. oraz bud¿etu na 2007 rok w kontekœcie zadañ finansowych poszczególnych jednostek oraz programów. Oceni tak¿e perspektywy pozyskiwania œrodków z Unii Europejskiej.
Na czele Komisji Zdrowia, Spraw Spo³ecznych i Pomocy Rodzinie stoi Franciszek Rachel. Komisje tworz¹: Stanis³aw Kaszyk,
Bogus³aw Lenard, Tomasz P³atek, Stanis³aw Szura i Marek Wa³êga. Komisja zamierza min. przyjrzeæ siê: sytuacji ekonomiczno organizacyjnej i strategii rozwoju szpitala,opiece medycznej w szko³ach oraz funkcjonowaniu jednostek zajmuj¹cych siê opiek¹
medyczn¹ oraz pomoc¹ spo³eczn¹.
Komisji Edukacji, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszoœci Narodowej przewodniczy Zofia Kamiñska, a w jej sk³ad
wchodz¹ tak¿e: Bogus³aw Lenard, Karol Tenerowicz, Roman Trojanowicz, Adam Urbanek, Marek Wa³êgê, Miros³aw Wêdrychowicz
i Kazimierz ¯egleñ. Komisja oceni min. funkcjonowanie szkó³ i placówek oœwiatowych, warunki kszta³cenia zawodowego oraz
rekrutacje do szkó³. Przeanalizuje równie¿ pomys³ utworzenia Letniej Szko³y dla cudzoziemców polskiego pochodzenia „Znaszli ten
kraj”.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej pracuje pod kierunkiem Gra¿yny
Korygi. W sk³ad Komisji wchodz¹ tak¿e: Barbara Bartuœ, Witold Kochan, Stanis³aw Lubas, Jan Przybylski, Franciszek Rachel,
Roman Trojanowicz. Komisja bêdzie zajmowaæ sie realizacj¹ Strategii Rozwoju Powiatu Gorlickiego, Programu Wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz programów realizowanych przez PUP.
Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej przewodzi Grzegorz Kosiñski. Pracuj¹ w niej tak¿e: Karol Górski, Stanis³aw
Kaszyk, Witold Kochan, Gra¿yna Koryga, Jan Przybylski. Komisja oceni: realizacjê stanu budynków u¿ytecznoœci publicznej,
przebieg termomodernizacji oraz realizacji zadañ inwestycyjnych. Zapozna siê równie¿ z absorpcj¹ œrodków finansowych z Unii
Europejskiej.
Komisj¹ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa kieruje Kazimierz ¯egleñ. Nale¿¹ do niej ponadto: Karol Górski,
Stanis³aw Lubas, Czes³aw Marsza³, Franciszek Rachel i Stanis³aw Szura. Komisja zapozna siê z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012. Omówi proces zalesiania gruntów, pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych i realizacji Powiatowego
Programu Ochrony Œrodowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2015. Zapozna siê tak¿e z rozwojem gospodarstw
agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego w naszym powiecie.
Komisji Rewizyjnej przewodzi Czes³aw Marsza³. Pracuj¹ w niej równie¿: Barbara Bartuœ, Edward Jamro, Zofia Kamiñska, Grzegorz Kosiñski, Stanis³aw Lubas, Tomasz P³atek, Jan Przybylski, Franciszek Rachel, Marek Wa³êga, Kazimierz ¯egleñ.
W planach jest min. okresowa analiza wykonania bud¿etu, wykorzystania œrodków pozabud¿etowych, polityki kadrowej w jednostkach organizacyjnych, kontrola realizacji zadañ inwestycyjnych.
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BIULETYN

SAMORZ¥DOWY

POWIATU

GORLICKIEGO

Rada Powiatu Gorlickiego
Przedstawiamy siê...
W sk³ad Rady Powiatu III kadencji
wchodzi 23 radnych, którzy zostali
wybrani na okres czterech lat. Spoœród
Radnych wybrane zosta³o Prezydium
oraz Zarz¹d Powiatu.
Prezydium Rady
Marek Bugno - przewodnicz¹cy
Rady z Ropicy Polskiej, ma 46 lat,
wykszta³cenie œrednie, od 1996 roku
przewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowej
Komisji NSZZ Solidarnoœæ Fabryki
Maszyn GLINIK w Gorlicach
Karol Górski wiceprzewodnicz¹cy
Rady z Ropy, ma 47 lat, wykszta³cenie
wy¿sze, prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Karol Tenerowicz wiceprzewodnicz¹cy Rady z Owczar, ma 52 lata, wykszta³cenie wy¿sze, nauczyciel w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sêkowej
Zarz¹d Powiatu
Miros³aw Wêdrychowicz - starosta
powiatu gorlickiego z Biecza, ma 46
lat, wykszta³cenie wy¿sze fizyk, ukoñczy³ równie¿ studia podyplomowe
z zakresu zarz¹dzania oœwiata i kierowania zasobami ludzkimi, posiada certyfikat z pozyskiwania funduszy unijnych, przez kilkanaœcie lat by³ dyrekto-

rem Zespo³u Szkolno Przedszkolnego
w Libuszy
Witold Kochan - wicestarosta
powiatu gorlickiego z Gorlic, ma 50
lat, wykszta³cenie wy¿sze, pe³ni³ funkcjê wojewody ma³opolskiego, starosty gorlickiego, dyrektora Oœrodka
Wspierania Przedsiêbiorczoœci oraz
PUP
Stanis³aw Kaszyk - cz³onek Zarz¹du
z Szalowej, ma 46 lat, wykszta³cenie
œrednie, rencista, so³tys Szalowej
Stanis³aw Szura - cz³onek Zarz¹du z
Gorlic, ma 59 lat, wykszta³cenie wy¿sze, wczeœnie burmistrz Gorlic i wicestarosta powiatu
Roman Trojanowicz - cz³onek Zarz¹du z Gorlic, ma 58 lat, wykszta³cenie wy¿sze, nauczyciel w ZSZ
w Gorlicach
W sk³ad Rady wchodz¹ równie¿
Barbara Bartuœ z Lipinek, wykszta³cenie wy¿sze, inspektor ZUS w Gorlicach,
Edward Jamro z Zagórzan, ma 60 lat,
wykszta³cenie wy¿sze, prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
Zofia Kamiñska z Bugaja, wykszta³cenie wy¿sze, dyrektor Szko³y Podstawowej w Sitnicy
Gra¿yna Koryga z Biecza, wykszta³-

cenie œrednie, prowadzi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹
Grzegorz Kosiñski z Korczyny, ma 43
lata, wykszta³cenie œrednie, prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Rafa³ Kukla z Gorlic, ma 26 lat, wykszta³cenie wy¿sze, jest zastêpc¹ prezesa zarz¹du ds. technicznych w Spó³dzielni Mieszkaniowej „Mariampol”
Bogus³aw Lenard z Moszczenicy, ma
45 lat, wykszta³cenie wy¿sze, jest lekarzem w gorlickim szpitalu
Stanis³aw Lubas z Bobowej, ma 61
lat, wykszta³cenie wy¿sze, emeryt
Czes³aw Marsza³ ze Staszkówki, ma
56 lat, wykszta³cenie œrednie, prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Tomasz P³atek z Gorlic, ma 47 lat,
ordynator oddzia³u geriatrycznego w
gorlickim szpitalu
Jan Przybylski z Szymbarku, ma 35
lat, wykszta³cenie œrednie, prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Franciszek Rachel - z Gorlic, ma 70
lat, wykszta³cenie wy¿sze, lekarz kontraktowy w gorlickim szpitalu
Adam Urbanek z Jankowej, ma 52
lata, wykszta³cenie wy¿sze, dyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 1 w Bobowej
Marek Wa³êga ze Stró¿ówki, ma 45
lat, wykszta³cenie wy¿sze, prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Kazimierz
¯egleñ zCz.Gorlic,
lat,
Od lewej: B. Baczyñska,
A. Urbanek,
K³apsa,ma
M. 65
Bugno
wykszta³cenie wy¿sze, emerytowany
nadleœniczy

Rada Powiatu Gorlickiego
Siedz¹ od lewej:
Miros³aw Wêdrychowicz,
Edward Jamro, Stanis³aw Kaszyk,
Gra¿yna Koryga, Marek Bugno,
Barbara Bartuœ, Zofia Kamiñska,
Czes³aw Marsza³
Stoj¹ od lewej:
Grzegorz Kosiñski, Bogus³aw Lenard,
Stanis³aw Szura, Witold Kochan,
Marek Wa³êga, Stanis³aw Lubas,
Tomasz P³¹tek, Karol Tenarowicz,
Rafa³ Kukla, Karol Górski,
Franciszek Rachel, Roman Trojanowicz,
Jan Przybylski, Kazimierz ¯egleñ,
Adam Urbanek.
WYDAWCA:
Drukarnia GLINIK Robert Huk
tel. 018 35 39 750 na zlecenia
Starostwa Powiatowego
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
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RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Marek Bugno
Karol Tenerowicz
Ewa ¯arnowska (redaktor naczelny)

9 771644 426709
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