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III Rajd Magurski 2007
Pogr¹¿eni w g³êbokim smutku i bólu
chylimy nisko g³owê wobec œmierci
Redaktora Naczelnego Gazety Gorlickiej
i Wielkiego Gorliczanina
œp. Stanis³awa Elmera
Wielki lokalny patriota i niekwestionowany
autorytet moralny.
Dziêkujemy Mu za wieloletni twórczy trud,
za pracê na rzecz Ziemi Gorlickiej jako Radny Powiatu
i niestrudzony spo³ecznik
oraz za s³owa, którymi zmienia³ nasze œrodowisko
i kszta³towa³ charaktery,
staj¹c siê dla nas wzorem i przewodnikiem.
Czeœæ Jego pamiêci!
Tomasz Kuchar i Jakub Gerber na Subaru Impreza N12
reprezentuj¹cy Playstation Rally Team zwyciê¿yli w III Rajdzie Magurskim bêd¹cym I Rund¹ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Na drugim miejscu z czasem
o 7,9 s gorszym znaleŸli siê Pawe³ Dytko i Tomasz Dytko na
Mitsubishi Lancer Evo VIII. Trzecie miejsce zajêli Sebastian Frycz i Jacek Rathe na Subaru Impreza z czasem o 40 s
gorszym od lidera. I rundê Pucharu Polskiego Zwi¹zku Motorowego wygrali Mariusz Nowocieñ i Micha³ Marcula. Na
drugim miejscu uplasowali siê Pawe³ S³awik i Oktawian
Soko³owski, a na trzecim Witold Stando i Bart³omiej
Holdenmayer.
(cd. str. 4)

11,3 mln z³ wynios³y wydatki na inwestycje i remonty
w obiektach szkolnych oraz placówkach oœwiatowych
w latach 1999 do 2006. Plan na 2007 rok zak³ada wydatki rzêdu 1,6 mln z³. W ostatnich dwóch latach
pozyskano z ró¿nych Ÿróde³ dodatkowo 2,6 mln z³ na
wyposa¿enie, sprzêt i pomoce dydaktyczne tj. komputery, projektory, ksi¹¿ki, mapy, sprzêt sportowy, wyposa¿enie szkolnych warsztatów, meble, sprzêt do rehabilitacji. Stale zmniejsza siê liczba uczniów w szko³ach ponadgimnazjalnych. W 1999r. wynosi³a 8374,
a w 2006 roku 6825. Te i wiele innych cyfr, wskaŸników i danych dotycz¹cych funkcjonowania oœwiaty
w powiecie gorlickim poznali radni powiatu podczas
V sesji.
(cd. str.8)

Rada i Zarz¹d Powiatu Gorlickiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

Raport oœwiatowy
V sesja

Rady Powiatu Gorlickiego
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Informator Starostwa Powiatowego

Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
tel. centrala 018 35 35 380
fax: 018 35 37 545
starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiat.gorlicki.pl
Godz. urzêdowania:
poniedzia³ek - 8.00 - 16.00
wtorek - pi¹tek - 7.30 - 15.30
Sekretariat: tel. 018 35 48 701
Starosta
Miros³aw Wedrychowicz
Wicestarosta
Witold Kochan
Etatowy Cz³onek Zarz¹du
Stanis³aw Szura
Sekretarz Powiatu
Krzysztof Augustyn
Skarbnik Powiatu
Krystyna Lewek
tel. 018 35 48 704
Wydzia³ Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Naczelnik-Jan Szkaradek
tel. 018 35 48 750
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna - Syc
tel.018 35 48 761
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35 48 770
Wydzia³ Architektury i Budownictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 730
Wydzia³ Rozwoju
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. Biecka 3
tel. 018 35 48 790
Wydzia³ Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35 48 740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
NaczelnikStanis³awa Gêbarowska
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35 24 324
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35 25 380
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. (0-18) 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 35-36-307
Rzecznik Konsumentów
Krzysztof Majcher
tel (0-18) 35-48-780
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SERWIS POWIATOWY
Nowe Rady Spo³eczne
Rada Powiatu Gorlickiego powo³a³a Radê Spo³eczn¹ Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w sk³adzie: Andrzej Chronowski przewodnicz¹cy (przedstawiciel
starosty), Barbara Bartuœ (przedstawiciel wojewody), Aleksander Augustyn (przedstawiciel burmistrza), Wac³aw Ligêza (przedstawiciel Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej), Jan Czopar (przedstawiciel Izby Przemys³owo-Handlowej), Czes³aw K³apsa (przedstawiciel ZERiI), Franciszek Pietrusza (przedstawiciel Komisji Zdrowia) oraz radni Witold Kochan, Stanis³aw Szura i Karol Tenerowicz.
Rada Powiatu powo³a³a Radê Spo³eczn¹ Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach, w sk³ad której wchodz¹: Stanis³aw Kaszyk - przewodnicz¹cy
(przedstawiciel starosty), Marek Wa³êga (przedstawiciel wojewody), Zygmunt Potok (przedstawiciel ZERiI) oraz radni Zofia Kamiñska, Tomasz P³atek,Adam Urbanek.
Rada powo³a³a Radê Spo³eczn¹ Samodzielnego Publicznego Oœrodka Terapii Uzale¿nienia
od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w Gorlicach. W jej sk³ad wchodz¹: Roman Trojanowicz przewodnicz¹cy (przedstawiciel starosty), Krzysztof Szmigiel - (przedstawiciel wojewody) oraz
radni - Karol Górski, Gra¿yna Koryga, Bogus³aw Lenard, Franciszek Rachel.

Marsza³ek Ma³opolski w Starostwie
Z inicjatywy wicestarosty Witolda Kochana w Starostwie Powiatowym w Gorlicach goœci³
Marsza³ek Ma³opolski Marek Nawara. Spotka³ siê z radnymi powiatu, burmistrzami i wójtami.
By³a to pierwsza, krótka robocza wizyta Marsza³ka po jesiennych wyborach i s³u¿y³a g³ównie
przybli¿eniu programu Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2007-2013 w ramach
Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaktualizowany projekt mo¿na znaleŸæ
na stronie www.malopolskie.pl
Marsza³ek Nawara wysoko oceni³ dotychczasow¹ aktywnoœæ gmin i powiatu gorlickiego w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Pochwali³ aktywnoœæ naszych samorz¹dów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Bardzo pozytywnie odniós³ siê tak¿e do projektu budowy drogi ³¹cz¹cej uzdrowiska Krynica - Wysowa - Bardejowskie Kupele stwierdzaj¹c, ¿e znajduje siê on na
pierwszym miejscu do Programu Wspó³pracy Transgranicznej i bêdzie z ca³¹ pewnoœci¹ popierany przez Urz¹d Marsza³kowski.

Spotkanie so³tysów
Kilkudziesiêciu so³tysów z ca³ego powiatu gorlickiego przyby³o na doroczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach na zaproszenie prezesa Powiatowego Oddzia³u Ma³opolskiego
Stowarzyszenia So³tysów Stanis³awa Kaszyka oraz starosty Miros³awa Wêdrychowicza.
Podczas spotkania wypracowano m.in. nastêpuj¹ce wnioski: kontynuowaæ rozpoczête przez wojewodê Witolda Kochana prace nad wdro¿eniem Programu Ochrony Dorzecza Górnej Wis³y, wspieraæ utworzenie w Gorlicach Powiatowego Centrum Obs³ugi Rolników, czyniæ starania o pozyskanie jak najwiêkszych œrodków w ramach nowego okresu programowania na lata 2007-2013
oraz obligatoryjne przyznanie przez rady miast i gminy diet oraz zwrotu kosztów przejazdu
so³tysom i przewodnicz¹cym osiedli, walczyæ o przyznanie œrodków so³ectwom, usuwaæ ustawowe sprzecznoœci i niejasnoœci utrudniaj¹ce so³tysowi bycie radnym.

Z konserwatorem zabytków
Wojewódzki konserwator zabytków Jan Janczykowski oraz dyrektor delegatury w Nowym S¹czu
Barbara Skuza goœcili w powiecie gorlickim na zaproszenie Zarz¹du Powiatu. Spotkanie mia³o
charakter roboczy. Goœcie odwiedzili koœció³ w Libuszy, szpital dla ubogich fundacji Królowej
Jadwigi, pomieszczenia biblioteczne w klasztorze oo. Franciszkanów w Bieczu, drewniany
koœció³ w Binarowej. Zapoznali siê tak¿e z potrzebami w zakresie konserwacji i zabezpieczenia
najwa¿niejszych zabytków powiatu gorlickiego. Konserwator wojewódzki zachêca³ do szukania
programów pomocowych pozwalaj¹cych na pozyskanie œrodków finansowych na remonty
zabytkowych obiektów wskazuj¹c m.in. Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny, w ramach
którego istnieje mo¿liwoœæ aplikowania o œrodki na odnowê centrów ma³ych miast. W ten program
doskonale wpisywa³by siê Biecz zbli¿aj¹cy siê do wielkiego jubileuszu 750-lecia istnienia.

UWAGA!
Wp³at z tytu³u rejestru gruntów i us³ug geodezyjnych dokonywaæ nale¿y na konto
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Bank Przemys³owo - Handlowy PBK SA Oddzia³ Gorlice
69106000760000320000349245
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Oœwiatowe zadania inwestycyjne

W latach 1999-2006 wydatki inwestycyjne
i remontowe ogó³em wynios³y 11,3 mln z³
mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
Najwa¿niejsze zrealizowane inwestycje to
termomodernizacje budynków: ZSO
Biecz, ZSO Bobowa, ZSE Gorlice, ZSZ
Bobowa (na zdjêciu), ZSZ Biecz, ZST Gorlice, SOS-W Kobylanka. Wykonaliœmy
tak¿e 2 wymiennikownie ciep³a i 10 nowych kot³owni gazowych.
W bie¿¹cym roku kontynuujemy termomodernizacjê budynku ZSZ Gorlice mówi
starosta. Na termomodernizacjê oczekuj¹
obiekty: ZS Nr 1 Gorlice, SOS-W
Szymbark, internat ZSO Biecz, internat ZS
Nr 1 Gorlice, ZSR Hañczowa i internat
ZSR Hañczowa.
Trwaj¹ prace nad opracowaniem wniosku
o œrodki na budowê hali sportowej w Bieczu i sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Gorlicach,
W dalszych zamierzeniach - mówi starosta
M. Wêdrychowicz - s¹ remonty: I LO
w Gorlicach (osuszenie piwnic, II etap wymiany stolarki okiennej, remont elewacji
wraz z attyk¹, remont dachu), ZS Nr 1

w Gorlicach (izolacja œcian i odwodnienie,
modernizacja wêz³a sanitarnego), internat
ZS Nr 1 w Gorlicach (wydzielenie stref po¿arowych i modernizacja wêz³ów sanitarnych), ZST w Gorlicach (II etap modernizacji wêz³ów sanitarnych), ZSE w Gorlicach (III etap remontu instalacji elektrycznej), SOS-W w Szymbarku (modernizacja wêz³ów sanitarnych), SOS-W w Kobylance (modernizacja wêz³ów sanitarnych).
Niezwykle korzystnie przedstawia siê
wysokoœæ œrodków dodatkowych pozyskanych przez szko³y i placówki oœwiatowe
w okresie od 1. 01. 2005r. do 31. 01. 2007r.
na wyposa¿enie, sprzêt i pomoce dydaktyczne tj. komputery, projektory, ksi¹¿ki, mapy, sprzêt sportowy, wyposa¿enie szkolnych warsztatów, meble, sprzêt do rehabilitacji. Ogó³em jest to 2,6 mln z³, czego
serdecznie gratulujê dyrektorom jednostek
oœwiatowych - koñczy starosta.
Wydatki inwestycyjne
1999r. - 0,5 mln z³
2000r. - 1,3 mln z³
2001r. - 1,0 mln z³
2002r. - 0,4 mln z³
2003r. - 0,8 mln z³
2004r. - 0,9 mln z³
2005r. - 2,7 mln z³
2006r. - 1,3 mln z³
2007r. - 1,6 mln z³ (plan)

Wydatki na remonty w szko³ach
1999r. - 121,5 tys. z³
2000r. - 217,4 tys. z³
2001r. - 317,8 tys. z³
2002r. - 140,8 tys. z³
2003r. - 232,8 tys. z³
2004r. - 420,4 tys. z³
2005r. - 698,1 tys. z³
2006r. - 1,8 mln z³
Œrodki dodatkowe
I LO Gorlice - 87,4 tys. z³
ZST Gorlice - 89,1 tys. z³
ZSE Gorlice - 183, 2 tys. z³
ZS Nr 1 Gorlice - 153,4 tys. z³
ZSZ Gorlice - 180 tys. z³
ZSO Biecz - 99,8 tys. z³
ZSZ Biecz - 114,3 tys. z³
ZSO Bobowa - 85,6 tys. z³
ZSZ Bobowa - 76,1 tys. z³
ZSA Bystra - 166,8 tys. z³
ZSR Hañczowa - 124,3 tys. z³
SOS-W Kobylanka - 407,6 tys. z³
SOS-W Szymbark - 757,6 tys. z³
PP-P Gorlice - 39,2 tys. z³
PP-P Biecz - 17,3 tys. z³
MDK Gorlice - 6,3 tys. z³
MOS Gorlice - 2,8 tys. z³

Powiatowa Rada Zatrudnienia

K

ogo kszta³ciæ, by mia³ wiêksze szanse na znalezienie
pracy? Na to pytanie stara³a siê odpowiedzieæ Powiatowa
Rada Zatrudnienia pod przewodnictwem sekretarza
powia tu Krzys ztofa Augus tyna. Na posie dzeni e, opróc z
cz³onków Rady, przybyli min.: starosta Miros³aw Wêdrychowicz,
wicestarosta Witold Kochan, zastêpca dyrektora PUP Jadwiga
Makowiec, komendant OHP Jakub Sojka, dyrektor Szko³y Policealnej Pracowników S³u¿b Medycznych i Spo³ecznych w Gorlicach Aleksandra Bargiel, naczelnik wydzia³u edukacji Tadeusz
Mikrut oraz dyrektorzy szkó³ ponadgimanzjalnych powiatu gorlickiego.
G³ównym tematem posiedzenia by³o zaopiniowanie nowych kierunków kszta³cenia proponowanych do uruchomienia w szko³ach
zawodowych, technikach oraz szko³ach policealnych w oparciu
o informacje Powiatowego Urzêdu Pracy, dyrektorów szkó³ i komendanta OHP.
Powiatowa Rada Zatrudnienia podjê³a uchwa³ê pozytywnie opiniuj¹c kierunki kszta³cenia w szko³ach prowadz¹cych
nauczanie zawodowe, proponuj¹c równoczeœnie:
powrót w szerszym zakresie do kszta³cenia dualnego z teori¹
w szkole i praktyk¹ w zak³adzie pracy,
- uatrakcyjnienie oferty szkoleniowej w zawodach budowlanych (m.in. cieœla, dekarz, zbrojarz, stolarz budowlany, glazurnik),
- rozwa¿enie celowoœci kszta³cenia w dotychczasowym wy-
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miarze w liceach profilowanych nie daj¹cych absolwentom
uprawnieñ zawodowych,
- uwzglêdnienie w programie nauczania „Przedsiêbiorczoœci”
mo¿liwoœci praktycznej nauki poprzez spotkania z przedstawicielami urzêdu skarbowego, ZUS, biur podatkowych itp.
oraz promowanie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowa³a wniosek Szko³y
Policealnej Pracowników S³u¿b Medycznych i Spo³ecznych
w Gorlicach o utworzenie nowego kierunku kszta³cenia w zawodzie ratownik medyczny.
Podjê³a równie¿ dwa stanowiska. W pierwszym stwierdzi³a:
„...W zwi¹zku z prowadzonymi pracami nad nowelizacj¹ ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rada rekomenduje wyst¹pienie do parlamentarzystów z sugesti¹ przyjêcia
takich rozwi¹zañ ustawowych, które nie wi¹za³yby ubezpieczenia zdrowotnego z faktem pozostawania w rejestrze bezrobotnych, a tym samym pozwoli³yby na bardziej wymiern¹ ocenê
rzeczywistej sytuacji w zakresie poda¿y poszczególnych zawodów na rynku pracy.”
W drugim - Powiatowa Rada Zatrudnienia proponuje: „wyst¹pienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o udzielenie wsparcia finansowego lub rzeczowego organowi prowadz¹cemu szko³y
zawodowe, celem doposa¿enia warsztatów i pracowni s³u¿¹cych
praktycznej nauce zawodu. Pozwoli³oby to na lepsze przygotowanie praktyczne uczniów tych szkó³.”
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III Rajd Magurski

(cd. ze strony 1)
Automobilklub Ma³opolski Krosno wraz ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach, na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Motorowego, w dniach 2 - 3. 02. 2007 roku zorganizowa³y po
raz trzeci Rajd Magurski - swoiste œwiêto sportu motorowego, na które do Gorlic przyje¿d¿a ca³a czo³ówka polskich
kierowców rajdowych oraz rzesze kibiców. Ci ostatni œledzili zmagania zawodników od startu na gorlickim rynku, przez
drogi i bezdro¿a powiatu gorlickiego, a¿ po uroczyste wrêczenie pucharów.
Podczas uroczystej gali w sobotni wieczór zwyciêski zespó³
Tomasz Kuchar i Jakub Gerber mówi³: „Ten Rajd to rewelacja. By³ bardzo udany i œwietne odcinki specjalne. Rajdy
samochodowe to bardzo z³o¿ona dyscyplina sportu. Na sukces sk³ada siê praca wielu osób, serwisantów ca³ej ekipy,
pilota a na koñcu kierowcy, no i najwa¿niejszy jest samochód, a w³aœciwie ka¿da jego cz¹steczka....”.
Bracia Pawe³ i Tomasz Dytko powiedzieli: „Gratulujê organizatorom dobrej organizacji i fajnych odcinków specjalnych...”, a Sebastian Frycz doda³: „...W tych niekorzystnych warunkach atmosferycznych, na takich rozje¿d¿onych drogach by³o naprawdê dobrze. Nie spodziewaliœmy
siê drugiego miejsca...”.
Rajd mia³ swoje dramatyczne momenty jak l¹dowania w zaspach, „kapcie”, a nawet po¿ar. Na pewno tym razem nie bêdzie go dobrze wspomina³ ubieg³oroczny zwyciêzca Leszek
Kuzaj, który wypad³ z trasy i nie by³ w stanie odrobiæ ju¿
straconego czasu. Generalnie jednak przebiega³ zgodnie
z planem ku ogólnemu zadowoleniu uczestników, obserwatorów oraz organizatorów i by³ naprawdê bardzo udan¹ imprez¹ nie tylko sportow¹ ale tak¿e promocyjn¹ dla ca³ego
powiatu gorlickiego. W tym roku po raz pierwszy zorganizowany by³ przekaz na ¿ywo z Rajdu dla telewizji. Ukaza³o siê
tak¿e wiele relacji we wszystkich wa¿nych programach
i czasopismach sportowych.
W gali rozdania pucharów uczestniczyli m.in.: starosta Miros³aw Wêdrychowicz, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marek Bugno i przewodnicz¹ca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Integracji Europejskiej i Promocji Ziemi Gorlickiej Rady Gra¿yna Koryga, cz³onek Zarz¹du Powiatu
Stanis³aw Szura, burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz,
przewodnicz¹cy Rady Miasta Bogdan Musia³, wójt gminy
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Sêkowa Ma³gorzata Ma³uch.
Organizatorzy dziêkuj¹ serdecznie wszystkim, którzy w³¹czyli siê w pracê przy Rajdzie i w jakikolwiek sposób
przyczynili siê do sprawnego przebiegu ca³ej imprezy oraz
kibicom za wzorowe zachowanie a tak¿e pomoc „w nag³ych
przypadkach” okazywan¹ na trasie.
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz przekazuje szczególne podziêkowania Panu Kazimierzowi Sterkowiczowi Burmistrzowi Miasta Gorlice, Panu Dymitrowi Rydzaniczowi Wójtowi Gminy Uœcie Gorlickie, Panu Ryszardowi Guzikowi
Wójtowi Gminy Gorlice, Pani Ma³gorzacie Ma³uch Wójtowi
Gminy Sêkowa, Panu Janowi Morañdzie Wójtowi Gminy
Ropa, Panu m³d. ins. Micha³owi Gawlikowi Komendantowi
Powiatowemu Policji Policji w Gorlicach, Panu bryg.
Andrzejowi Stafiejowi Komendantowi Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Gorlicach, Panu mjr Janowi Œlusarzowi Komendantowi Placówki Stra¿y Granicznej w Koniecznej, Panu Franciszkowi Zygarowiczowi Nadleœniczemu Nadleœnictwa „£osie”, Panom So³tysom Wsi Biela-nka,
Nowica, Kunkowa, Regetów, Skwirtne i £osie, a tak¿e druhom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Gmin Gorlice, Uœ-cie
Gorlickie, Ropa, Biecz i Lipinki, którzy zabezpieczali odcinki specjalne.
Dziêkujê tak¿e Panu Krzysztofowi Mikrucie - koordynatorowi zespo³u ds. promocji Starostwa Powiatowego w Gorlicach, który jest inicjatorem Rajdów w naszym powiecie,
ich wielkim orêdownikiem i w³o¿y³ wiele pracy i wysi³ku
w ich organizacjê.
Mam nadziejê, ¿e równie¿ za rok bêdziemy mogli liczyæ na
Pañstwa pomoc organizuj¹c IV edycjê Rajdu Magurskiego
dodaje starosta.
Szczegó³y dotycz¹ce III Rajdu na stronie:
http://www.rajdmagurski.pl/ - tam znajdziecie dok³adne
wyniki, mapki tras, wiele zdjêæ i komentarzy.
„Najwa¿niejsze s¹ umiejêtnoœci kierowcy, kieruj¹cy
powinien panowaæ nad samochodem w ka¿dych warunkach...” - te i wiele innych ciekawych myœli znajdziecie
w ksi¹¿ce „Szybkoœæ bezpieczna - Rajdy œwiata” Sobies³awa Zasady honorowego goœcia i wielkiego przyjaciela
Rajdu Magurskiego. Z ca³¹ pewnoœci¹ warto siêgn¹æ do tego
wydawnictwa!!
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Inicjatywy Zarz¹du Powiatu Gorlickiego
Transgraniczna droga
Droga Krynica-Wysowa-Bardiowskie Kupele to priorytetowe zadanie powiatu gorlickiego o które zabiega Zarz¹d
Powiatu. Do wspólnej realizacji tego projektu przekonane
zosta³y samorz¹dy: województwa ma³opolskiego, powiatowy Nowego S¹cza oraz gminny Uœcia Gorlickiego i Krynicy, które ju¿ podpisa³y umowê w tej sprawie. Nowa,
niezwykle atrakcyjna turystycznie trasa liczyæ bêdzie ponad 60 km, a szacunkowy koszt jej budowy wyniesie oko³o
40 milionów z³ po stronie polskiej. W marcu ma nast¹piæ
podpisanie porozumienia miêdzy województwem ma³opolskim a preszowskim na S³owacji o wspólnym realizowaniu tego przedsiêwziêcia.
Powiatowe Centrum Obs³ugi Rolników
Zarz¹d Powiatu Gorlickiego w trosce o jak najlepsz¹ obs³ugê mieszkañców naszego regionu, a zw³aszcza usprawnienie i u³atwienie kontaktów rolników z instytucjami
oraz organizacjami zajmuj¹cymi siê ich obs³ug¹ wyst¹pi³
do Dyrektora Ma³opolskiej Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Kazimierza Rabsztyna o wsparcie zorganizowania w Gorlicach Powiatowego Centrum
Ob-s³ugi Rolników. Centrum takie skupia³oby ARiMR,
ODR, KRUS, Izbê Rolnicz¹, weterynariê, stwarzaj¹c rolnikom w jednym miejscu mo¿liwoœæ fachowej i wszechstronnej informacji i pomocy. Zarz¹d zadeklarowa³ wspar-

cie organizacyjne czy te¿ mo¿liwoœæ wykorzystania i adaptacji obiektów bêd¹cych w zasobach Powiatu. Stosowne
pismo w tej sprawie trafi³o ju¿ do Ministra Rolnictwa.
KRUS dla wszystkich
Skuteczna i szybka okaza³a sie interwencja Zarz¹du Powiatu u Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Dariusza Rohde z proœb¹ o podjêcie i ostateczne
za³atwienie kwestii obs³ugi wszystkich mieszkañców powiatu gorlickiego przez Placówkê Terenow¹ KRUS w Gorlicach. Zarz¹d zaapelowa³ do Prezesa o ¿yczliwe spojrzenie na tê sprawê i jej pozytywne i ostateczne rozstrzygniêcie zgodnie z wol¹ lokalnych samorz¹dów i potrzebami
klientów KRUS szczególnie tych z terenu gmin Biecz
i Lipinki, którzy musz¹ korzystaæ z us³ug Biura w Jaœle.
20 lutego br. Prezes KRUS wyda³ zarz¹dzenie stwierdzaj¹c, ¿e od 1 kwietnia 2007 roku Placówka Terenowa
w Gorlicach rozpocznie obs³ugê mieszkañców gmin Biecz
i Lipinki.
W chwili obecnej trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane
z przejêciem przez Oddzia³ Regionalny w Nowym S¹czu
baz danych ubezpieczonych oraz emerytów i rencistów jak
równie¿ prace zwi¹zane z przygotowaniem organizacyjnym w Placówce Terenowej w Gorlicach do rozpoczêcia obs³ugi wskazanych gmin od 1 kwietnia.

Wykorzystaæ PFRON

Ku po¿ytkowi publicznemu

6 milionów z³otych pozyska³ powiat w latach 2005-2006 z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych jako
œrodki dla PCPR i PUP mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
W ramach pozyskanych œrodków zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
- udzielono po¿yczek osobom niepe³nosprawnym na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej
- ubezpieczenie spo³eczne za zatrudnione osoby niepe³nosprawne
na refundowanych stanowiskach
- sfinansowano koszty szkoleñ dla osób niepe³nosprawnych
- dofinansowano turnusy rehabilitacyjne
- dofinansowano zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny
- dofinansowano zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i œrodki
pomocnicze
- dofinansowano sport, kulturê, rekreacjê i turystykê osób
niepe³nosprawnych
- dofinansowano likwidacjê barier architektonicznych na wniosek
osób indywidualnych
- dofinansowano likwidacjê barier technicznych na wniosek osób
indywidualnych
- dofinansowano likwidacjê barier w komunikowaniu siê na
wnioski osób indywidualnych
- dofinansowano koszty dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej
Plan na rok 2007 zak³ada œrodki z PFRON na poziomie 3,2 mln z³.
Ponadto trwa weryfikacja wniosków od przedsiêbiorców do programu „Wyrównywanie ró¿nic miedzy regionami” na zakup wyposa¿enia dla nowo tworzonych miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych. Nabór projektów zakoñczy³ siê 23 lutego br., ale na œrodki
z PFRON trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ - dodaje starosta.

Nowy „Program wspó³pracy powiatu gorlickiego
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na 2007 rok” zatwierdzi³a Rada Powiatu
Gorlickiego. Program okreœla nastêpuj¹ce zadania
w zakresie:
- kultury fizycznej: organizacja ogólnopolskiego
„Sp³ywu kajakowego rzek¹ Rop¹” oraz organizacja
ogólnopolskiego "Biegu Naftowego".
- w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego objête Powiatowym Programem
Ochrony Œrodowiska: "Segregacja odpadów
w gospodarstwie domowym" - kampania edukacyjna o charakterze powiatowym poprzez ulotki,
plakaty, broszury, zajêcia tematyczne w szko³ach,
itp.
- w zakresie pomocy spo³ecznej: Prowadzenie
Oœrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorlicach z fili¹ w Bobowej na okres
od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. oraz realizacja zadañ nale¿¹cych do w³aœciwoœci oœrodków interwencji kryzysowej o których mowa w art.
19 pkt 12 oraz art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy spo³ecznej na okres od dnia 01.01.2007r.
do dnia 31.12.2007r.
- w zakresu profilaktyki zdrowotnej: program
dzia³añ edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
Zlecanie zadañ odbywaæ siê bêdzie na zasadzie
otwartego konkursu ofert.
STR
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“¯ywe dziedzictwo - Heritage Alive!”
INTERREG III B CADSES

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
Realizatorzy i wspó³uczestnicy Programu „¯ywe Dziedzictwo”
spotkali siê w Starostwie Powiatowym w Gorlicach ze starost¹
Miros³awem Wêdrychowiczem, by podsumowaæ dotychczasowy przebieg projektu. Powiat Gorlicki, jako jedyny przedstawiciel z Polski, wraz z 8 partnerami z Europy Centralnej i Po³udniowej, z³o¿y³ wniosek do Programu INTERREG III B CADSES pod nazw¹ „¯YWE DZIEDZICTWO”, a dotycz¹cego
obiektów wpisanych na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. To niezwykle interesuj¹cy i nowatorski projekt - mówi
starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Wszystko dzieje siê po raz
pierwszy ale roczna wspó³praca pokazuje, i¿ dla realizatorów
programu nie ma granic, nie ma barier jêzykowych wszystko s¹
w stanie pokonaæ swoim ogromnym zapa³em, pracowitoœci¹
i zaanga¿owaniem w dzie³o promocji swoich ma³ych ojczyzn.
Uczestnikami spotkania byli: proboszczowie - Janusz Kurasz
z Sêkowej i Kazimierz Franczak z Binarowej, wójt gminy Sêkowa - Ma³gorzata Ma³uch, Bogus³aw Diduch - dyrektor ZSP
w Sêkowej, Jan Kamiñski - dyr. ZSP w Binarowej oraz nauczyciele - Bogumi³a Matjas z Binarowej i Agnieszka Tenerowicz z Sêkowej. Wziêli w nim tak¿e udzia³ przedstawiciele lokalnych mediów: Stanis³aw Elmer - redaktor naczelny Gazety
Gorlickiej, Edward Wresi³o i Tomasz Machowski z Regionalnej
Telewizji Gorlickiej, Marek Janusz - redaktor naczelny radia
internetowego i Tygodnika METRO oraz Mateusz Bobola z Portalu www.gorlice.info.pl. Nie zabrak³o tak¿e g³ównych realizatorów projektu w powiecie gorlicki: Daniela Markowicza,
Andrzeja Wojciechowskiego oraz Aldony Paj¹k.
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz podziêkowa³ wszystkim realizatorom projektu za ich ogromne zaanga¿owanie i aktywnoœæ, za cierpliwoœæ z jak¹ podchodz¹ do wymogów projektu.
S³owa uznania skierowa³ do przedstawicieli szkó³ uczestnicz¹cych w projekcie, dziêki czemu obiekty te zosta³y ponownie
odkryte dla lokalnej spo³ecznoœci. Praca dzieci i m³odzie¿y pod
opiek¹ nauczycieli zaowocowa³a powstaniem specjalnej strony
internetowej, która pozwala zapoznaæ siê z histori¹ zabytków
i miejscowoœci, przeprowadzaæ testy wiedzy i zdobywaæ specjalnoœci oraz rozs³awia nasze koœcio³y na ca³y œwiat. W sposób
szczególny podziêkowa³ proboszczom za ogromn¹ ¿yczliwoœæ,
za udostêpnianie obiektów i wszelk¹ pomoc okazywan¹ przy
projekcie. Prezentacjê wizualn¹ dotychczasowych efektów programu przedstawi³ koordynator projektu w powiecie gorlickim
Daniel Markowicz, który tak¿e serdecznie podziêkowa³ za
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dotychczasow¹ bardzo dobra wspó³pracê.
W imieniu m³odzie¿y i nauczycieli s³owa wdziêcznoœci za
wdro¿enie tak interesuj¹cego programu przekaza³ dyrektor Bogus³aw Diduch: „...Jest to wielka integracja wobec tych zabytków, doskona³a promocja obiektów i miejscowoœci...”.
Dyrektor Jan Kamiñski zauwa¿y³, i¿ z pocz¹tku nikt nie wiedzia³ jak siê poruszaæ w tym projekcie, ale zaanga¿owanie nauczycieli i m³odzie¿y by³o tak wielkie, ¿e teraz z przyjemnoœci¹
patrzymy na efekty i ogromnie siê cieszymy, ¿e tyle ju¿ uda³o
siê zrobiæ. „Ten projekt na pewno otwiera nas na œwiat i podnosi
lokaln¹ œwiadomoœæ o randze posiadanych zabytków mówi³
dyrektor. Teraz mamy nadziejê, ¿e dziêki projektowi zaprzyjaŸni¹ siê nasze szko³y i mo¿e dalej bêdziemy wspólnie wymyœlaæ i realizowaæ kolejne koncepcje promocji zabytkowych
koœcio³ów”.
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz podkreœlaj¹c wielk¹ rolê programu „¯ywe dziedzictwo” zasugerowa³, by rozwa¿yæ mo¿liwoœæ jego przysz³ej kontynuacji poprzez tzw. projekt „twardy”
daj¹cy mo¿liwoœæ pozyskania œrodków finansowych np. na zagospodarowanie przestrzenne tych obiektów, na ich konserwacjê czy zabezpieczenie. Przykr¹ spraw¹ jest, i¿ fakt wpisania
koœcio³ów w Sêkowej i Binarowej oprócz presti¿u nie przyniós³
ze sob¹ œrodków finansowych na renowacje tych bezcennych
obiektów, na ich ekspozycjê, a przecie¿ pañstwo pe³ni mecenat
nad zabytkami, a samorz¹dy nie maj¹ narzêdzi i mo¿liwoœci, by
wspieraæ finansowo tego typu zadania. Dlatego trzeba g³oœno
mówiæ o koniecznoœci troski o te zabytki oraz wiele innych
wspania³ych obiektów w powiecie gorlickim. Trzeba tak¿e staraæ siê, by ten fantastyczny produkt o¿ywiaæ, otwieraæ dla turystów, czyniæ go zawsze dostêpnym, a równoczeœnie sprawiæ, by
parafie mia³y jak¹œ wymiern¹ korzyœæ z posiadania obiektów
wpisanych na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Partnerem wiod¹cym, koordynuj¹cym projekt „¯ywe Dziedzictwo”, jest organizacja Salzburg Research z Austrii. Pozostali
partnerzy projektu to: Departament Ochrony Starego Miasta
w Salzburgu, gmina miejska Urbino z W³och, gmina miejska
Holloko z Wêgier, Region Wysp Joñskich z Grecji, Centrum
Analiz i Strategii Ekonomiczno-Spo³ecznych z Bu³garii oraz
gmina miejska Kardjali z Bu³garii i Stowarzyszenie “Mioritics”
z Rumunii. Ca³kowita wartoœæ projektu jest naprawdê imponuj¹ca i przekracza 1 mln euro.
Podstawowym celem projektu jest podniesienie rangi regionów,
na terenie których znajduj¹ siê obiekty wpisane na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Powiat Gorlicki ma to szczêœcie, ¿e mo¿e pochwaliæ siê a¿ dwoma takimi obiektami koœcio³em œw. œw. Filipa i Jakuba w Sêkowej (gmina Sêkowa) oraz
koœcio³em œw. Micha³aArchanio³a w Binarowej (gmina Biecz).
Program ma charakter badawczo - edukacyjno - promocyjny.
Jego efektem bêdzie utworzenie biblioteki i platformy cyfrowej
na temat obiektów zwi¹zanych z projektem, powstanie wielojêzycznych materia³ów drukowanych, intensywna promocja
obiektów o statusie Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO,
wspó³praca dzieci i m³odzie¿y z wykorzystaniem internetu.
Program jest realizowany od 1 kwietnia 2006 roku do 31 marca
2008 roku.
Ju¿ dziœ ka¿dy mo¿e wejœæ na stronê www.unesco.gorlice.pl
bêd¹c¹ dorobkiem uczniów i nauczycieli szkó³ z Sêkowej
i Binarowej.
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Z pracy Rady Powiatu i jej Komisji

GORLICKIEGO

Interpelacje Radnych Powiatu
z IV sesji
Bogus³aw Lenard zwróci³ uwagê na koniecznoœæ remontu dróg: Kwiatonowice - Turza, Moszczenica Ciê¿kowice oraz potrzebê budowy chodnika w centrum Moszczenicy.
Franciszek Rachel poruszy³ kwestiê koniecznoœci
budowy zak³adu utylizacji odpadów.
Stanis³aw Lubas podkreœli³ potrzebê dokoñczenia
modernizacji drogi Jankowa - Szalowa.
Zofia Kamiñska stanê³a w obronie gorlickiego Ogniska TPD zwracaj¹c siê z proœb¹ o finansowe wsparcie dla tej, istniej¹cej od 12 lat, jak¿e wa¿nej spo³ecznie placówki.
Jan Przybylski podkreœli³ koniecznoœæ uporz¹dkowania terenu przy drodze powiatowej Szymbark Szalowa.

z V sesji
Komisja Edukacji, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego i Mniejszoœci Narodowych pod przewodnictwem Zofii Kamiñskiej,
analizuj¹c funkcjonowanie oœwiaty w powiecie gorlickim, pozytywnie zaopiniowa³a projekt uchwa³y Rady Powiatu Gorlickiego
w sprawie wskazania kierunków dzia³añ w zakresie kszta³cenia,
wychowywania i opieki oraz rozwoju bazy oœwiatowej w Powiecie.
Zaakceptowa³a równie¿ funkcjonowanie szkó³ i placówek oœwiatowych w zakresie realizacji zadañ statutowych w tym: elektroniczny nabór do szkó³, parametryczn¹ metodê organizacji szkó³. Komisja dostrzeg³a jednoczeœnie zagro¿enia wyp³ywaj¹ce z faktu braku wyposa¿enia szkó³ w sprzêt i pomoce niezbêdne do kszta³cenia
zawodowego, niepokoj¹cych wskaŸników demograficznych oraz
braku wystarczaj¹cych œrodków finansowych wynikaj¹cych z naliczenia subwencji na kszta³cenie zawodowe.
Przewodnicz¹ca Zofia Kamiñska zwracaj¹c siê do dyrektorów
szkó³ i placówek oœwiatowych stwierdzi³a: „...Wyra¿am wielkie
uznanie za ogrom pracy i starañ w³o¿onych w realizacjê wielu obszarów aktywnoœci szkó³. Szko³y posiadaj¹ dobrze przygotowan¹
kadrê pedagogiczn¹, a uczniowie odnosz¹ sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach. Realizowane s¹ programy miêdzynarodowe
z wykorzystaniem œrodków z UE. Niezwykle bogata jest oferta zajêæ
pozalekcyjnych. Dlatego te¿ nale¿y doceniaæ i nagradzaæ ludzi zas³u¿onych dla oœwiaty, kultury i sportu...”. Podkreœli³a tak¿e, i¿ konieczne s¹ „...inwestycje w rozwój warsztatów szkolnych pod k¹tem ich wyposa¿enia, reformowanie kierunków kszta³cenia zmierzaj¹ce do rozwoju szkó³, które proponuj¹ zdobycie zawodu wraz
z mo¿liwoœci¹ zatrudnienia absolwentów, pomoc doradców zawodowych dla m³odzie¿y gimnazjalnej w kwestii wyboru profilu
kszta³cenia...”.
Komisja wypracowa³a nastêpuj¹ce wnioski:
- powo³aæ zespó³ ekspertów do opracowania koncepcji funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Powiecie,
- pozyskiwaæ œrodki zewnêtrzne lub wyposa¿enie na rozwój oœrodków egzaminacyjnych w szko³ach ponadgimnazjalnych,
- wygospodarowaæ w roku 2007 niezbêdne œrodki na wyposa¿enie warsztatów szkolnych,
- zintensyfikowaæ dzia³alnoœæ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach ze
szczególnym uwzglêdnieniem szkolenia zawodowego.
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Zofia Kamiñska zwróci³a siê z proœb¹ o jak najszybsze rozpoczêcie budowy hali sportowej w Bieczu
oraz kontynuowanie starañ o œrodki z UE na ten cel.
Bogus³aw Lenard zwróci³ uwagê na niepokoj¹ce
zjawisko zmniejszania sie w szpitalu liczby lekarzy
specjalistów, a co za tym idzie koniecznoœæ podjêcia
dzia³añ maj¹cych na celu ich zatrzymanie. W imieniu
w³asnym oraz radnych Czes³awa Marsza³a, Stanis³awa Kaszyka i Marka Wa³êgi zg³osi³ koniecznoœæ pilnego remontu drogi powiatowej Biesna - Staszkówka.
Kazimierz ¯egleñ poruszy³ sprawê pilnej potrzeby
zabezpieczenia osuwisk i remontu drogi Uœcie Gorlickie - Oderne.
Adam Urbanek zwróci³ uwagê na niepokoj¹co du¿e
koszty ogrzewania internatu ZSZ w Bobowej w porównaniu ze szko³¹.

Szkolny ni¿
Stale zmniejsza siê liczba uczniów w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego - stwierdzili radni powiatu na podstawie danych demograficznych oraz prognoz na najbli¿sze lata. To bardzo
niepokoj¹ce zjawisko. Ju¿ jest o ponad 1700 uczniów mniej ni¿ 7 lat temu. To jedna potê¿na szko³a.
Za kilka lat bêdzie jeszcze gorzej. Stwarza to powa¿ne zagro¿enie dla przysz³oœci szkó³, dlatego Powiat szuka sposobów, by nie dokonuj¹c dzia³añ rewolucyjnych reorganizowaæ szkoln¹ sieæ coraz lepiej dostosowuj¹c j¹ do oczekiwañ uczniów jak równie¿ potrzeb rynku pracy.
Liczba uczniów w szko³ach w poszczególnych
latach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1999r. - 8374
2006r. - 6825
2000r. - 8362
2007r. - 6528
2001r. - 8420
2008r. - 6254
2002r. - 6626
2009r. - 5847
2003r. - 6698
2010r. - 5789
2004r. - 6565
2011r. - 5309
2005r. - 6848
2012r. - 5091
STR
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Raport oœwiatowy

V

(cd. ze str.1)
V sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Sprawy oœwiatowe zdominowa³y obrady V sesji Rady Powiatu Gorlickiego. Radni wys³uchali informacji o realizacji funkcji edukacyjnych przez szko³y i placówki oœwiatowe oraz finansowania zadañ
oœwiatowych i funkcjonowania oœwiaty z uwzglêdnieniem wskaŸników demograficznych. Zapoznali siê z informacj¹ dotycz¹c¹ realizacji zadañ z zakresu sportu i turystyki przez jednostki pozaszkolne
oraz rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” za 2006r. wraz z informacj¹ dotycz¹c¹ realizacji zadañ.
Wys³uchali ponadto informacji Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty
Józefa Roztworowskiego w zakresie nadzoru pedagogicznego i koncepcji ustawowych w zakresie kszta³cenia. Kurator podkreœli³, ¿e
patrzy na Ma³opolskê jako ca³oœæ dlatego z zadowoleniem przyj¹³ zaproszenie na sesjê i z zainteresowaniem wys³ucha³ informacji o osi¹gniêciach i problemach oœwiaty w powiecie gorlickim. Nawi¹za³ do
poruszanego podczas sesji tematu szkolnictwa zawodowego, zwracaj¹c uwagê na piln¹ potrzebê pomocy i wsparcia dla tej ga³êzi szkolnictwa. Najwy¿sza pora - mówi³ kurator - zacz¹æ mówiæ o szkolnictwie zawodowym dobrze, bo ono musi odzyskaæ swój blask i rangê.
W przygotowaniu jest wojewódzki Program Zwiêkszenia Atrakcyjnoœci Szkó³ Zawodowych, który poprzez m. in. rozwój doradztwa
zawodowego w szko³ach podstawowych i gimnazjach, podnoszenie
kwalifikacji przez nauczycieli ucz¹cych zawodu oraz zró¿nicowanie
oferty nauczania zawodowego ma zachêcaæ m³odzie¿ do wyboru
szkó³ zawodowych.
Kurator zachêci³ tak¿e dyrektorów szkó³ do bacznego przegl¹dania
informacji na temat mo¿liwoœci korzystania ze œrodków finansowych
z ró¿nego rodzaju programów, które zamieszczane s¹ tak¿e na stronie
internetowej kuratorium.
Radni obejrzeli równie¿ prezentacjê dotycz¹c¹ realizacji zadañ remontowych i inwestycyjnych bazy oœwiatowej z uwzglêdnieniem zadañ zakoñczonych i w toku oraz potrzeb remontowych i inwestycyjnych, jak równie¿ dodatkowych œrodków i wyposa¿enia pozyskanych w latach 2005 - 2006. Zapoznali siê tak¿e z propozycjami modyfikacji kierunków kszta³cenia w latach 1999 - 2007 oraz perspektywami kszta³cenia zawodowego.
Nowe kierunki proponowane w szko³ach ponadgimnazjalnych to:
w ZST w Gorlicach - technik mechanik i technik telekomunikacji;
w ZS Nr 1 w Gorlicach - technik elektryk; w ZSZ w Bieczu - technik
organizacji us³ug gastronomicznych, stolarz i cukiernik; w ZSZ
w Bobowej technik mechanik, fryzjer i stolarz; w ZSR w Hañczowej
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technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych a w szkole policealnej technik rolnik.
Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie wskazania kierunków dzia³añ
w zakresie kszta³cenia, wychowania i opieki oraz rozwoju bazy oœwiatowej w powiecie.
W uchwale Rada wskaza³a, i¿ nale¿y w zakresie kszta³cenia:
- konsekwentnie realizowaæ cele zapisane w strategii rozwoju Powiatu Gorlickiego w zakresie dotycz¹cym oœwiaty,
- w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe modyfikowaæ
zawody d¹¿¹c do ich powi¹zania z rynkiem pracy oraz poszukiwaæ
mo¿liwoœci kszta³cenia praktycznego na terenie powiatu,
- w planowanej ofercie edukacyjnej tworzyæ mo¿liwoœci uzupe³niania wykszta³cenia na podbudowie: zasadniczych szkó³ zawodowych,
liceów i techników,
- poszerzaæ udzia³ szkó³ i placówek oœwiatowych w programach miêdzynarodowych, z wykorzystaniem œrodków Unii Europejskiej oraz
w miêdzynarodowej wymianie m³odzie¿y poprzez œcis³¹ wspó³pracê
ze szko³ami partnerskimi,
- rozwijaæ w porozumieniu z gminami dzia³alnoœæ Powiatowego Centrum Edukacji w Gorlicach jako publicznej placówki s³u¿¹cej doskonaleniu nauczycieli i podnoszeniu jakoœci pracy szkó³,
- umo¿liwiaæ udzia³ m³odzie¿y w ofercie kulturalnej przygotowanej
przez szko³y i placówki oœwiatowe, biblioteki, galerie i inne instytucje kultury,
-umo¿liwiaæ wszystkim chêtnym uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych naukê jêzyka mniejszoœci narodowych, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów,
-rozwijaæ ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ pozalekcyjn¹ ze szczególnym
uwzglêdnieniem edukacji kulturowej,
- dbaæ o utrzymanie wysokiego standardu kszta³cenia, w tym specjalnego,
- organizowaæ pracê szkó³ w oparciu o zasady parametrycznej metody organizacji szkó³.
W zakresie wychowania i opieki Rada uzna³a, ¿e nale¿y:
- kontynuowaæ organizacje imprez sportowych w ramach wspó³zawodnictwa dzieci i m³odzie¿y z uwzglêdnieniem aspektów sportowego wspó³zawodnictwa, walki fair play,
- organizowaæ zajêcia z hipoterapii w Specjalnym Oœrodku Szkolno
- Wychowawczym w Szymbarku, umo¿liwiaj¹c korzystanie z nich
innym podmiotom,
- dostosowywaæ bazê internatow¹ oraz szkolnych schronisk m³odzie¿owych do rzeczywistych potrzeb, celem maksymalnego wykorzystywania miejsc,
- rozwijaæ pomoc stypendialn¹ dla uczniów ze œrodków Unii Europejskiej oraz za wyniki w nauce i osi¹gniêcia sportowe,
- poszerzaæ ofertê bibliotek szkolnych poprzez dzia³anie szkolnych
centrów informacji oraz zakup nowoœci i organizacjê konkursów i akcji promuj¹cych ksi¹¿ki,
- aktywizowaæ wszelkie dzia³ania wychowawcze s³u¿¹ce kszta³towaniu wœród uczniów postaw patriotycznych.
Rada zwróci³a tak¿e uwagê, i¿ w zakresie bazy oœwiatowej nale¿y:
- d¹¿yæ do poprawy technicznej obiektów oœwiatowych poprzez prowadzenie remontów w zakresie: termomodernizacji, poprawy warunków higieniczno-sanitarnych i bezpieczeñstwa, zachowania walorów architektonicznych oraz d¹¿yæ do rozbudowy istniej¹cej bazy
sportowej poprzez budowê: hali sportowej dla Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Bieczu, sali gimnastycznej dla Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Gorlicach, jak równie¿ wyposa¿aæ szko³y i placówki w sprzêt i pomoce
dydaktyczne niezbêdne do prowadzenia procesu edukacyjnego,
w tym kszta³cenia zawodowego.
Uchwa³a zaleca dokonywanie corocznej oceny jej realizacji.
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