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-Pozosta³e zadania drogowe wydatkowaliœmy 2,7 zjom Rady i Zarz¹du Powiatu. Dotyczy³y one dofinamln z³, a najwa¿niejsze to: modernizacja drogi Lipi- nsowania tego zadania z bud¿etu powiatu kwot¹ ponki-Pagorzyna-Harklowa-Sko³yszyn (prawie 2 mln nad 1,5 mln z³ oraz porêczenia przez powiat po¿yczek
z³), kanalizacja deszczowa w ci¹gu drogi Ropa- zaci¹gniêtych w Narodowym i Wojewódzkim FuWysowa (211 tys. z³) i chodnik przy ul. Krakowskiej nduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w ³¹cznej kwocie 5,4 mln z³. W ramach ³amania barier
(168 tys. z³).
-Inwestycje w obiektach oœwiatowych - termomode- architektonicznych wykonane zosta³y dwie wi-ndy
rnizacje budynków: ZSZ w Bobowej wraz z przebu- przystosowane do przewozu osób niepe³nospradow¹ dachu(180 tys. z³), ZST w Gorlicach (104 tys. wnych (351 tys. z³). Zmodernizowano trakt poz³), ZSZ w Bieczu wraz z przebudow¹ dachu (108 tys. rodowy. Wykonano prace modernizacyjne pomiez³). Zmodernizowano kot³ownie w ZSZ w Gorlicach szczeñ oddzia³u ortopedycznego, laryngologicznego
(248 tys. z³). Ogrom pracy zosta³ wykonany w I LO oraz przychodni przyszpitalnej Dziêki pomocy samoim. M. Kromera w Gorlicach, gdzie dokonano wy- rz¹dów miast i gmin, firm i osób prywatnych uda³o
miany instalacji, remontu sanitariatów, czêœciowej siê przeprowadziæ remonty sanitariatów, zakupiæ lawymiany okien, wymiany posadzek i parkietów, re- ser, doposa¿yæ szpital w inkubator, ³ó¿ka i szafki.
nowacja klatki schodowej i sal lekcyjnych oraz no- Wszystkim wspieraj¹cym dzia³alnoœæ szpitala serdew¹ elewacjê od boiska. £¹cznie z wczeœniejsz¹ mo- cznie dziêkujê i nadal apelujê o wspieranie tej niedernizacj¹ hali sportowej Kromer otrzyma³ zastrzyk zwykle wa¿nej spo³ecznie palcówki - mówi starosta
Miros³aw Wêdrychowicz.
finansowy w wysokoœci oko³o 1,5 mln z³
-Inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym w Go- -Domy Pomocy Spo³ecznej -dokonano m.in.: wyrlicach - termomodernizacja ca³ego obiektu o warto- miany dŸwigu osobowego (ul. Michalusa), zakupioœci oko³o 12 mln z³, mo¿liwa dziêki odwa¿nym decy- no 2 samochody do przewozu osób niepe³nosprawnych, wybudowano altanê letni¹ (Klimkówka).

REMONTY
Na remonty kapitalne i bie¿¹ce oraz konserwacje i re- -Bie¿¹ce utrzymanie dróg - 1,6 mln z³. Mimo tych
monty sprzêtu wydatkowaliœmy 3,6 mln z³ mówi nak³adów stan dróg pozostawia nadal wiele do ¿yczestarosta.
nia. Nadziej¹ na jego poprawê jest fakt zakwali-Remonty oraz zakupy wyposa¿enia i pomocy nau- fikowania siê powiatu gorlickiego do programu osukowych do placówek oœwiatowych na kwotê 2,6 mln wiskowego wspomaganego œrodkami bud¿etu pañstwa
i Unii Europejskiej oraz pozyskiwane sukcesywnie œroz³.
-Remonty dróg na wartoœæ oko³o 660 tys. z³.. Powie- dki na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.
rzchnia wykonanych w ubr. remontów na drogach po- -Remonty pomieszczeñ mieszkalnych, sanitariatów
wiatowych, czyli tych za³atanych a znienawidzonych i pomieszczeñ gospodarczych w domach pomocy
przez kierowców dziur, wynios³a ponad 32 tys. metrów spo³ecznej (511 tys. z³). Dodatkowo 200 tys. z³ przeznaczyliœmy na zakup sprzêtu i wyposa¿enia w celu pokw., zu¿yto 225 ton emulsji i 2250 ton grysów
prawy pobytu mieszkañców oraz warunków funkcjo-Remonty mostów wydaliœmy 312 tys. z³.
nowania domów.
Wykonanie bud¿etu za 2006r. pokazuje - mówi
starosta Miros³aw Wêdrychowicz - ¿e mia³ on charakter
inwestycyjny, jako ¿e wydatki maj¹tkowe wynios³y
prawie 14 mln z³, stanowi¹c 18,7% ca³oœci bud¿etu.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zaci¹gniête kredyty
i po¿yczki w wysokoœci 3,7 mln z³ przeznaczone by³y w
ca³oœci na cele inwestycyjne.
Mogê obiektywnie stwierdziæ - dodaje starosta, ¿e bie¿¹ce monitorowanie i konsekwentne dzia³anie wszystkich s³u¿b pozwoli³o wykorzystaæ prawid³owo
i w maksymalnym stopniu œrodki publiczne, którymi
w 2006 roku dysponowa³ powiat gorlicki. Wszystkim
uczestnicz¹cym w realizacji bud¿etu, Radnym poprzedniej i obecnej kadencji, Zarz¹dowi oraz pracownikom Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych serdecznie dziêkujê za odpowiedzialne decyzje
oraz konstruktywn¹ wspó³pracê.
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i AGH.
- Poszukiwanie partnerów wœród samorz¹dów oraz instytucji, firm i osób prywatnych
w celu zakupu niezbêdnego sprzêtu medycznego i wyposa¿enia dla gorlickiego szpitala
(np. laser, ³ó¿ka) oraz modernizacji ³azienek.
- Powiatowe Centrum Obs³ugi Rolników w Gorlicach, które skupia³oby w jednym miejscu ARiMR, ODR, KRUS, Izbê Rolnicz¹ i weterynariê, co znacznie u³atwia³oby rolnikom
mo¿liwoœæ korzystania z fachowej, wszechstronnej informacji i pomocy. Uzyska³o ju¿
przychylnoœæ Ministra Rolnictwa.
- Gorlicki KRUS dostêpny dla wszystkich mieszkañców powiatu gorlickiego. Od 1
Transport starodruków
kwietnia 2007 roku Placówka Terenowa w Gorlicach, po skutecznej interwencji u prezesa
KRUS w Warszawie, rozpoczê³a obs³ugê mieszkañców gmin Biecz i Lipinki.
-Nie! dla Obszarów Specjalnej Ochrony NATURA 2000 w powiecie gorlickim. Apel
Rady Powiatu oraz Rad Gmin objêtych projektem Natura 2000 zosta³ uwzglêdniony przez
Ministra Ochrony Œrodowiska
-S³oneczny powiat czyli projekt instalacji kolektorów s³onecznych na kilku tysi¹cach
domów w powiecie w oparciu o Zwi¹zek Gmin Ziemi Gorlickiej.
- Cykl szkoleñ oraz spotkañ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z terenu powiatu
gorlickiego w zakresie pozyskiwania œrodków z Unii Europejskiej z przedstawicielami
Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.
- Propagowanie rozwi¹zañ Programu Dorzecza Górnej Wis³y, zainicjowanego przez
wojewodê Witolda Kochana, a maj¹cego tak¿e du¿e znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzek: Ropy i Bia³ej w powiecie gorlickim.
WTZ Biecz
- Wspó³finansowanie Warsztatów Terapii Zajêciowej oraz utworzenie WTZ w Bieczu.
Dziêki œrodkom PFRON oraz powiatu i przychylnoœci samorz¹dów gminnych WTZ
w powiecie gorlickim mog¹ dalej rozwijaæ swoj¹ jak¿e po¿yteczna dzia³alnoœæ na rzecz
osób niepe³nosprawnych.
- Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej to nowa propozycja skierowana do osób niepe³nosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, zarówno nie pobieraj¹cych œwiadczeñ rentowych jak i korzystaj¹cych z nich, umo¿liwiaj¹ca zatrudnienie i powrót do spo³eczeñstwa.
- Wsparcie dla Rafinerii Nafty GLIMAR w formie wyst¹pieñ do parlamentarzystów,
Rz¹du RP, Ministra Gospodarki oraz w znalezieniu potencjalnego nabywcy zak³adu.
- Reaktywowanie szkolnictwa zawodowego poprzez now¹ formu³ê organizacyjn¹ szkó³
zawodowych i warsztatów szkolnych, ich doposa¿enie oraz wspó³pracê z lokalnym otoczeniem przemys³owym.
- Powiatowy Program Ochrony Zabytków ma powstaæ przy wspó³pracy miêdzy powiaKarpacki Szlak Rowerowy
tem i poszczególnymi gminami dla prawid³owego zabezpieczenia i renowacji zabytkowych obiektów oraz spójnej ich promocji.
- „Dwory G³adyszów i Karwacjanów” to finalizowany projekt utworzenia na bazie Ma³opolskiej Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach oraz Kasztelu w Szymbarku
„Instytucji Muzealnej” spe³niaj¹cej funkcje muzealno-edukacyjno-konferencyjn¹ oraz,
dziêki nowej inwestycji, tak¿e funkcjê hoteloworesteuracyjn¹.
- “¯ywe dziedzictwo Heritage Alive!” to projekt miêdzynarodowy realizowany w ramach programu INTERREG III B CADSES. Odkrywa dla œwiata dwa niezwyk³e, drewniane koœcio³y w Sêkowej i Binarowej wpisane na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
- „Karpacki Szlak Rowerowy” o d³ugoœci 800 km, a w nim: Szlak Królewski, Winny,
Ma³opolska Akcja Unikania Zagro¿eñTransgraniczny, S¹decki, Wielokulturowy to projekt realizowany przez S¹deck¹ OrganiRegetów 2006
zacjê Turystyczna do udzia³u w którym w³¹czy³o siê Starostwo Powiatowe oraz wszystkie
gminy powiatu gorlickiego.
- Z Biecza do Biblioteki Jagielloñskiej do renowacji pojecha³o oko³o 3 tys. starodruków
i ksi¹¿ek. Transport nadzorowa³ wicedyrektor Biblioteki Jagielloñskiej dr Andrzej Obrêbski, który czuwa tak¿e nad odnow¹ woluminów i ich zewidencjonowaniem.
- Festiwal Muzyki Cerkiewnej to cykl koncertów na terenie powiatu gorlickiego i nowos¹deckiego w wykonaniu chóru cerkiewnego Cappella Musicae Antiquae Orientalis z Poznania.
- Odnowione porozumienie o wspó³pracy z powiatem chojnickim w zakresie wymiany
kulturalnej, poprzez udzia³ zespo³ów m³odzie¿owych w ró¿nego typu imprezach, a tak¿e
nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy zawodow¹ i ochotnicz¹ stra¿¹ po¿arn¹.
- Realizacja imprez promocyjnych i edukacyjnych o charakterze ponadpowiatowym
Dwory G³adyszów i Karwacjanów m.in.: Rajdy Samochodowe, Sp³ywy Kajakowe, Biegi Naftowe, Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Poetycko - Muzyczne Bitwy Pod Gorlicami, Miêdzynarodowe Konkursy Grafiki Komputerowej, Ma³opolska Akcja Unikaj Zagro¿eñ.
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POWIAT GORLICKI 2006 - 2007

maj 2007

25 lat Oœr. Terapii

3 maja 2007

60 lat ZSE

Wizyta Wojewody

Wizyta Marsza³ka

ZST im. W. Pola

Glinik dla Szpitala

STR

Jubileusze, Uroczystoœci, Wizyty

100 lat Kromera

7

Wydarzenia Promocyjne, Wydarzenia Promocyjne
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Mosty Starosty 2007

GORLICKIEGO

Zwyciêzcy Rajdu Magurskiego 2007
¯ywe dziedzictwo - Heritage Alive
"Wyprawa po wiedzê"

Sp³yw Kajakowy 2007

Bitwa Poetycko - Muzyczna 2007

V Bieg Naftowy 2007
fot. M. Bobola

Festiwal Muzyki Cerkiewnej 2006

Dni Dziedzictwa Kulturowego 2006

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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