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Duma, okrzyki radoœci i ³zy wzruszenia tak w najwiêkszym skrócie mo¿na opisaæ to co prze¿ywa³o ponad
tysi¹c absolwentów przyby³ych na wielki jubileusz
swojej „Budy” w setn¹ rocznice urodzin Gimnazjum
i Liceum im. Marcina Kromera w Gorlicach. Najstarsi
maturzyœci z 1938 roku i kolejne roczniki oraz ich
wychowawcy spotkali siê w szkolnych murach, by
wspominaæ, opowiadaæ a tak¿e nacieszyæ oczy i serce
obecnoœci¹ przyjació³ ze szkolnej ³awy. Zaczêli od uroczystego poœwiêcenia tablicy pami¹tkowej w szkole
i wspólnej mszy œwiêtej pod przewodnictwem biskupa
Kazimierza Górnego. Potem by³ przemarsz do Gorlickiego Centrum Kultury w towarzystwie pocztów sztandarowych i orkiestry dêtej
Stowarzyszenia Mi³oœników Muzyki im. J. Skowroñskiego. Tam, w wype³nionej po brzegi sali widowiskowej, w trakcie okolicznoœciowej akademii nasta³a pora na gratulacje i ¿yczenia. Starosta Gorlicki Miros³aw Wêdrychowicz, w asyœcie przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Czes³awa K³apsy i wicestarosty Stanis³awa Szury, przekaza³ na rêce dyrektorów Jana Plato,
Jadwigi Pels i Jerzego Nalepki podziêkowania za wiele
pokoleñ nauczycieli i absolwentów, którzy oddali szkole
swoje zaanga¿owanie, pracê i serce. Wrêczy³ tak¿e specjalne podziêkowania marsza³kowi Ma³opolski Januszowi Sepio³owi dla wszystkich absolwentów, którzy
rozsiani po Polsce i œwiecie swoim dzia³aniem wspieraj¹
powiat gorlicki.
W trakcie uroczystoœci kurator Ma³opolski Józef Rostworowski wrêczy³ najwy¿sze odznaczenia resortowe
medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je: dyrektor Liceum Jerzy Nalepka, by³a dyrektorka Jadwiga Pels oraz nauczyciele
Renata Kochan i Stanis³aw Przyby³owicz. Jako absolwent Kromera z wielkim i nieukrywanym wzruszeniem przemawia³ marsza³ek
Janusz Sepio³ podkreœlaj¹c swoj¹ dumê z tradycji Kromera. Specjalny medal dla szko³y wrêczy³ tak¿e jeden z najstarszych
absolwentów Antoni Fugiel prezes Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP w Krakowie. Wieczorem „Stary
Kromer” zape³ni³ siê swoimi wychowankami. D³ugo w noc zaprasza³ rozœwietlonymi oknami, rozbrzmiewa³ ich radosnym œmiechem
i s³ucha³ zapewnieñ do zobaczenia na kolejnych jubileuszach! Fotoreporta¿ z jubileuszu na stronie 4.

ZJAZD GORLICZAN

Po raz czwarty zjechali do Gorlic cz³onkowie Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”. Spotkali siê na niezwyk³ym, tajemniczym
wernisa¿u spektaklu Jerzego Murawskiego „Bramy Tunel” w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów. Zaczarowany labirynt zawiód³
ich na ca³onocne Polaków rozmowy, a nastêpnego dnia na naukow¹ konferencjê ph. „Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego
Ziemi Gorlickiej” pod honorowym patronatem rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dr hab. Ryszarda
Borowieckiego. Fotoreporta¿ z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Gorliczan na stronie 5.
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Informator Starostwa
Powiatowego
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
centrala 018 35-35-380
fax 018 35-37-545
e-mail: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
Stanis³aw Szura
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
Rzecznik Praw Konsumentów
Krzysztof Majcher
tel. 018 35-48-780
Zespó³ ds. Promocji
Koordynator -Krzysztof
Mikruta - tel. 018 35-48-784
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
Naczelnik-Maria Puœcizna Syc
tel.018 35-48-761
Wydzia³ Edukacji, Kultury,
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
tel. 018 35-48-770
Wydzia³ Architektury i Budownictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-730
Wydzia³ Inwestycji
Naczelnik-Marian Janusz
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-790
Wydzia³ Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami
Naczelnik-Florian Wroñski
Gorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-740
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
Naczelnik-Bogdan Wojnarski
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-324
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-25-380
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci
Gorlice, ul. S³oneczna 7
tel. 018 35-24-260
Powiatowy Urz¹d Pracy
Gorlice, ul. Michalusa 18
tel. 018 35-36-307
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SERWIS POWIATOWY
TRWA NABÓR DO GORLICKIEJ AGH!!
Jeszcze jest pora na podjêcie decyzji o studiowaniu. S¹ jeszcze wolne miejsca na zaocznych
studiach w Gorlicach na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu; kierunek Górnictwo
i Geologia; specjalnoœæ Zagospodarowanie i Ochrona Wód oraz Geoin¿ynieria. To jedyny tego
typu wydzia³ w Polsce, a jego absolwenci s¹ wysokiej klasy specjalistami w zakresie ochrony
zasobów wodnych i znajduj¹ zatrudnienie w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
wodoci¹gach, administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Mog¹ tak¿e prowadziæ w³asne firmy
zajmuj¹ce siê wykorzystaniem i ochron¹ wód. Rekrutacjê prowadzi Zespó³ Szkó³ nr 1 w Gorlicach
(tzw. Górka), ul. Wyszyñskiego 18, tel. 0-18 353-60-40. Tam tak¿e odbywaj¹ siê zajêcia.

DROGOWY BOOM
Jankowa i Gromnik sta³y siê miejscem wa¿nych wydarzeñ drogowych. W Jankowej zakoñczy³a siê
realizacja projektu modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 981 wraz z przebudow¹
skrzy¿owania z drogami powiatowymi. By³ to kolejny bardzo wa¿ny etap poprawy uk³adu
komunikacyjnego w powiecie gorlickiem wykonany w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W Gromniku rozpoczê³a siê modernizacja drogi Tarnów Moszczenica. Remontowany odcinek ma
ponad 50 km d³ugoœci. Obejmuje wymianê nawierzchni drogi wraz z remontem zatok i skrzy¿owañ, a tak¿e wykonanie pobocza. Planowana jest tak¿e budowa nowego skrzy¿owania i modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w Tuchowie oraz rondo w Moszczenicy. Wartoœæ robót
wyniesie ponad 28 mln z³.
JUBILEUSZ U NAFTOWCÓW
10. lecie Spó³ki Narzêdzie i Urz¹dzenia Wiertnicze „GLINIK” oraz 60. lecie dzia³alnoœci Oddzia³u
Stowarzyszenia Naukowo Technicznego In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i
Gazowniczego w Gorlicach œwiêtowali w Wysowej Naftowcy powiatu gorlickiego.
Okolicznoœciowe gratulacje na rêce dyrektora Piotra Dziadzio przekaza³ starosta Miros³aw
Wêdrychowicz. ¯yczy³ Za³odze Spó³ki stabilnoœci zatrudnienia i nowych udanych kontraktów.
Dzia³aczom Naftowcom ¿yczy³, by ich dzia³alnoœæ przyczynia³a siê do promocji osi¹gniêæ
miejscowych konstruktorów, techników i in¿ynierów, by rozs³awia³a w kraju i za granic¹ gorlicki
szlak naftowy przypominaj¹c nastêpnym pokoleniom, ¿e to w³aœnie tutaj rodzi³y siê podwaliny
œwiatowego przemys³u naftowego.

RAZEM DLA INNYCH
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuñczo Wychowawcza „Razem” w Gorlicach (dawny
Dom Dziecka w Zagórzanach) zorganizowa³a kolejny koncert charytatywny, który odby³
siê na stadionie OSiR w Gorlicach Wyst¹pi³y znane i lubiane przez fanów zespo³y hiphopowe Hemp Gru i Prosto. Podczas imprezy zebrano blisko 15 tys. z³. Rada Gospodarzy
Placówki kierowanej przez dyrektora Jana Kuka postanowi³a przekazaæ po 5 tys. z³ na
leczenie i rehabilitacjê Karoliny i Adriana z Szymbarku. Pozosta³e pieni¹dze zostan¹
przeznaczone na wyposa¿enie placu zabaw przy Oœrodku.
15 LAT WYJ¥TKOWEGO DOMU
15. lat funkcjonowania obchodzi³ Dom Rehabilitacyjno - Opiekuñczy Caritas w Gorlicach. Has³o
przewodnie uroczystoœci „Bliski naszym sercom” oddaje rolê i znaczenie tego Domu dla jego
podopiecznych oraz œrodowiska. Oœrodek kierowany przez dyrektor Izabelê Marondel daje
mo¿liwoœæ rehabilitacji oraz wsparcia w rozwoju dla kilkudziesiêciu osób otaczajac ich ca³odzienn¹ ¿yczliw¹ opiek¹.

RYBY MAJA G£OS
100. lat istnienia obchodzili wêdkarze zrzeszeni w gorlickim Kole Wêdkarskim „Pstr¹g”. Ko³o
zrzesza 300 cz³onków, a przewodzi im Jan Galant. Wêdkarze prowadz¹ bardzo po¿yteczn¹ pracê na
rzecz ochrony œrodowiska naturalnego poprzez zarybianie rzek i stawów, a tak¿e proekologiczne
dzia³ania wœród m³odzie¿y szkolnej. Dzia³alnoœæ Ko³a zosta³a zapocz¹tkowana przed wiekiem
przez wspó³za³o¿yciela Powiatowego Towarzystwa Rybackiego, wielkiego spo³ecznika ksiêdza
Bronis³awa Œwieykowskiego burmistrza Gorlic.

DNI HUCULSKIE REGIETÓW 2006
Po raz 12 w Stadninie Koni Huculskich Regietowie odby³a siê wielka impreza dla mi³oœników
i sympatyków koni huculskich. Chempionat u¿ytkowy, wycena hodowlana, próba wytrzyma³oœci,
zaprzêgi parokonne, kadryl to czêœæ imprezy dla bardziej wtajemniczonych, a dla wszystkich by³y
pokazy i prezentacje ekip, kupowanie konia w ciemno oraz wystêpy artystyczne, w tym licznej
ekipy z zaprzyjaŸnionego powiatu chojnickiego.

paŸdziernik 2006
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NIEMIECKIE DARY DLA GORLICKIEGO SZPITALA
Nowoczesny inkubator dla oddzia³u noworodków
gorlickiego szpitala przekazali lekarze: Rene Belz i Grzegorz
Lewiñski. Wczeœniej do szpitala trafi³o 90 szafek, oraz
transport 30 ³ó¿ek. Wszystkie te dary znalaz³y siê w szpitalu
staraniem pochodz¹cego z Zagórzan lekarza Grzegorza Lewiñskiego, który od kilku lat pracuje w szpitalu w Niemczech. Znaj¹c z autopsji potrzeby gorlickiej placówki, poniewa¿ przez kilka lat pracowa³ tutaj jako chirurg, podj¹³ uwieñczone sukcesem starania o pozyskanie sprzêtu medycznego
i wyposa¿enia dla swojego by³ego zak³adu pracy.
Podczas przekazania darów powiedzia³ min. „Ja tu chcê wróciæ, a jeœli chcê wróciæ to muszê przyczyniæ siê do zmian.
Doktor Belz, który ze mn¹ przyjecha³, to wysokiej klasy chirurg naczyniowy. Mo¿e s³u¿yæ pomoc¹, instrukta¿em, mo¿e
wykonaæ pokazowe operacje. Chêtnie nawi¹¿emy wiêc tak¿e
kontakty medyczne z gorlickim szpitalem”.
Podziêkowania dla darczyñców przekaza³ starosta Miros³aw
Wêdrychowicz, wicestarosta Stanis³aw Szura oraz dyrektor szpitala Marian Œwierz, wyra¿aj¹c równoczeœnie nadziejê na
dalsz¹ wspó³pracê oraz bezpoœrednie kontakty.

NA RATUNEK BODAKOM

Z

atrzymaæ osuwisko w Bodach i przywróciæ przejezdnoœæ mostu w
Dragaszowie - to najpilniejsze zadania realizowane na drodze powiatowej Ropica Górna - Bartne. Prace przy odbudowie podstawy osuwaj¹cej siê skarpy i uszkodzonego korpusu drogi rozpoczê³y siê 9 paŸdziernika.
Na moœcie w trybie awaryjnym powiatowe s³u¿by drogowe uzupe³ni³y
pok³ady drewniane, by utrzymaæ jego przejezdnoœæ.
Oberwanie kilkumetrowej skarpy w Bodakach nast¹pi³o po czerwcowej powodzi - mówi cz³onek Zarz¹du Powiatu Gorlickiego, a zarazem sekretarz gminy Sêkowa Ma³gorzata Ma³uch (na zdjeciu). Obsuwaj¹ca siê skarpa
spowodowa³a uszkodzenie 1/4 szerokoœci jezdni na odcinku 50 metrów.
Degradacja korpusu drogi wynika³a ze zniszczenia umocnieñ podstawy
skarpy przez p³yn¹cy w pobli¿u potok. By³am ze starost¹ Miros³awem
Wêdrychowiczem na miejscu, gdzie rozmawialiœmy z so³tysami - Bodaków
i Bartnego sporz¹dzaj¹c protokó³ koniecznoœci podjêcia natychmiastowych
dzia³añ naprawczych. Jako Zarz¹d Powiatu rozpoczêliœmy starania o pozyskanie œrodków zewnêtrznych na ten cel. Nawi¹zaliœmy tak¿e wspó³pracê
z Rejonowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej w Krakowie - mówi Ma³gorzata
Ma³uch. Nasze intensywne starania przynios³y pozytywny skutek. Dziêki pozyskanym œrodkom z bud¿etu pañstwa w wysokoœci 150 tys. z³ oraz 70 tys. z³
z RZGW przyst¹piliœmy do realizacji tego trudnego ale jak¿e wa¿nego zadania inwestycyjnego o ca³kowitej wartoœci 259.344 z³. Planowany termin zakoñczenia odbudowy podstawy skarpy i korpusu drogi wyznaczono na 15
grudnia br. ale liczymy, i¿ przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych
uda siê go przyspieszyæ.
Na tym nie koñcz¹ siê dobre wiadomoœci dla mieszkañców Bodaków
w gminie Sêkowa - mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz. W³aœnie og³osiliœmy przetarg na remont mostu w Bodakach - Dragaszowie. Zdaj¹c sobie
sprawê ze znaczenia tego obiektu dla utrzymania przejezdnoœci w kierunku
Bartego w trybie pilnym, zaraz po rozstrzygniêciu przetargu, czyli na prze³omie paŸdziernika - listopada,
przyst¹pimy do ca³kowitej wymiany drewnianych elementów
mostu oraz remontu
kamienno - betonowych podpór. Te prace
wykonamy ze œrodków
w³asnych Powiatu - dodaje starosta.

paŸdziernik 2006

"PIORUN" W AKCJI
„...32 zak³adników zatrzymali terroryœci w Zdyni
w powiecie gorlickim. Do ataku dosz³o oko³o godziny
11-tej podczas odbywaj¹cej siê tam imprezy masowej.
Grupa niezidentyfikowanych osób wtargnê³a na teren
plenerowej imprezy i sterroryzowa³a kilkudziesiêciu
uczestników, barykaduj¹c siê z nimi w budynku. Do
akcji ratunkowej ruszy³y oddzia³y policji, stra¿y
granicznej, stra¿y po¿arnej. W stan gotowoœci postawiono szpital i pogotowie ratunkowe. Na miejsce
zdarzenia sprowadzono policyjnych negocjatorów...”
Ta groŸna informacja to na szczêœcie tylko
komunikat z æwiczeñ obronnych o kryptonimie
„Piorun 2006”, które odbywa³y siê w powiecie
gorlickim w dniach 19-20 wrzeœnia br.
Szkolenie obronne po³¹czone z terenowymi æwiczeniami na temat “Realizacja wybranych zadañ obronnych przez Powiat i Gminy w czasie podwy¿szonej
gotowoœci obronnej pañstwa” zarz¹dzone zosta³o
przez starostê Miros³awa Wêrdrychowicza i odbywa³o siê zgodnie z “Planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Gorlicach na 2006 rok”
w oparciu o “Poradnik przygotowania i prowadzenia
æwiczeñ i treningów na szczeblu Powiat - Gmina w
zakresie zadañ Obrony Cywilnej, Zarz¹dzenia Reagowania Kryzysowego i Obronnego” opracowanego
przez Ma³opolski Urz¹d Wojewódzki, który tak¿e
finansowa³ koszty æwiczeñ.
By³y to zajêcia dwuetapowe. Pierwszy teoretyczny
dotyczy³ zakresu realizacji wybranych zadañ
realizowanych przez powiat i gminy w czasie podwy¿szonej gotowoœci obronnej pañstwa. Drugi obejmowa³ terenowe æwiczenia w Zdyni (gm. Uœcie Gorlickie) zwi¹zane ze zwalczaniem grup dywersyjnych
oraz wspó³dzia³anie jednostek organizacyjnych
MSWiA, s³u¿b medycznych i innych jednostek
paramilitarnych w tym zakresie. Æwiczenia by³y tak
bardzo realistyczne, i¿ wielu uczestników-pozorantów z przera¿eniem stwierdza³o: „obyœmy nigdy tego
naprawdê nie doœwiadczyli”.
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SPOTKANIE

100 lat Gimnazjum i Liceum im. M. Kromera

W RODZINIE KROMERA
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GORLICZAN 2006
IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan

W KLUBIE GORLICZAN
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Œladami Jana Paw³a II
Kilkuset uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego wêdrowa³o po Beskidzie Niskim œladami Papie¿a Polaka Jana Paw³a II. Przy
wspania³ej pogodzie, odby³ siê VIII Rajd im. Jana Paw³a II. Organizatorami Rajdu byli min: Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Miêdzyszkolny
Oœrodek Sportu w Gorlicach. Pomys³odawc¹ Rajdu i jego dobrym duchem jest radny Stanis³aw Bystrowicz.
Celem Rajdu jest uczczenie pobytu Papie¿a Jana Paw³a II na Ziemi Gorlickiej, popularyzacja turystyki pieszej i aktywnego uczestnictwa w rekreacji,
poznawanie piêkna Beskidu Niskiego oraz propagowanie zdrowego stylu ¿ycia. Dla uczestników Rajdu opracowano kilka tras. Wszystkim
zapewniono opiekê przewodników, pami¹tkowy znaczek oraz potwierdzenie zdobytych punktów do GOT-u. Szlaki prowadzi³y na pole namiotowe
do Hañczowej, gdzie odby³o siê zakoñczenie imprezy po³¹czone z konkursami: wiedzy turystycznej i o Papie¿u Janie Pawle II, piosenki turystycznej
i religijnej oraz przeci¹gania liny o puchar starosty i przewodnicz¹cego rady powiatu.
W zakoñczeniu rajdu wziêli udzia³: starosta Miros³aw Wêdrychowicz, wicestarosta Stanis³aw Szura, naczelnik Wydzia³u Edukacji i komandor
Rajdu Tadeusz Mikrut, a tak¿e Franciszek Zygarowicz - Nadleœnictwo £osie, Wojciech Pêkala - z-ca komandora dyr. ZSR w Hañczowej, Jerzy
Bugno - z-ca komandora i dyr. MOS w Gorlicach, Stanis³aw Bystrowicz kierownik konkursu o JPII.
Organizatorem zakoñczenia rajdu by³ ZSR w Hañczowej oraz Firma Aktel.
W rajdzie uczestniczyli uczniowie z nastêpuj¹cych szkó³ powiatu gorlickiego:
- ZST -Gorlice - trasa - Zmigród-Folusz-G³adyszów-Hañczowa- opiekunowie:
Jerzy Rubicz, Andrzej Kopcza
- I LO Gorlice - Krynica-Banica-Hañczowa - Robert Góra,
Tomasz Koñski
- ZSZ - Bobowa - Krynica-Banica-Hañczowa - Król Beata,
Renata Pêkala, Szafraniec Wojciech
- ZSO - Bobowa-Krynica-Banica-Hañczowa - Mazur Beata
- ZSR - Hañczowa - Konieczna-Wysowa-Hañczowa - Jerzy Dardziñski,
Królewska Irena
- ZS nr 1 Gorlice - Konieczna-Wysowa-Hañczowa - Maria Pabisiñska, Miros³aw
Juchno
- ZSZ - Biecz - Wapienne-Gladyszów-Hañczowa - Wies³aw Stój
- ZSZ - Gorlice - Konieczna-Wysowa-Hañczowa - Piotr Haluch,
Marcin Mikrut
- ZSZ -Bystra - Hañczowa-Wysowa-Hañczowa - S³awomir Ornatowski, Urszula
Ciombor
Spo³ecznie trasê zabezpieczali ratownicy GOPR z sekcji w Gorlicach: Jerzy
Rubicz, Jerzy Bugno, a m³odzie¿ prowadzili przewodnicy: Eugeniusz Patla,
Rafa³ Linkowski, Jerzy Mrozek, Marcin Radzik, Mateusz Glista.
Na zakoñczenie Rajdu odby³ siê konkursu wiedzy o Janie Pawle II do którego
pytania opracowa³ Stanis³aw Bystrowicz. Laureatami zostali:
I Katarzyna Drzyma³a - ZSA - Bystra
II Piotr Bania - ZSR - Hañczowa
II Filip Dziedzic - I LO - Gorlice
III Radzik Anna - ZSR - Hañczowa
III Justyna Stempkowicz - ZSZ w Bieczu
IV Dominik Ptaszkowski - ZSZ Bobowa
Oraz Dobek Ma³gorzata - I LO Gorlice, Laskoœ Wojciech - ZST Gorlice,
Semla Micha³ - ZSO - Bobowa, Matusik Pawe³ - ZSZ - Gorlice, Sztaba Tomasz ZSZ Bobowa.
W konkursie wiedzy turystycznej najlepiej spisali siê :
Dziedzic Filip I LO , Pietrusza Andrzej ZSR, Dawid Pietrzycki , Pawe³ Matusik
ZSZ, Pietrusza Andrzej ZSR, Szpila Dariusz.
Konkurs przeci¹gania liny, zawsze cieszy siê du¿ym powodzeniem. W pucharowej rywalizacji zwyciê¿yli:
W kategorii ch³opców:
I - ZST - Gorlice - Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Gorlickiego,
II - I LO Gorlice,
III - ZSO Bobowa,
oraz: ZSZ Biecz, ZSO Bobowa, ZSA Bystra, ZSZ Gorlice,
Dziewczêta:
I - ZSZ Biecz - Puchar Starosty Gorlickiego,
II - ZSO Bobowa,
III - I LO Gorlice,
IV - ZSR Hañczowa,
Uczestnicy Rajdu startowali tak¿e w konkursach sprawnoœciowych: strzelanie
z ³uku, wiatrówki, paint bala. , wchodzenia po skrzynkach.
Wszystkim wspó³organizatorom VIII Rajdu, a zw³aszcza dyrektorowi Miêdzyszkolnego Oœrodka Sportu Jerzemu Bugnie i niestrudzonemu propagatorowi
rajdów radnemu Stanis³awowi Bystrowiczwi oraz opiekunom, przewodnikom,
ratownikom, uczestnikom i sponsorom starosta gorlicki Miros³aw Wêdrychowicz
sk³ada serdeczne podziêkowania za trud w³o¿ony w przygotowanie i przeprowadzenie Rajdu.
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Przy pomocy komputera wyra¿ali
swoje wra¿enia na
temat „Rasizmowi i ksenofobii
STOP” uczestnicy VI Miêdzynarodowego Konkursu Grafiki Komputerowej.
Na konkurs wp³ynê³o 150 prac uczniów ze œrednich i gimnazjalnych
szkó³ z Polski, S³owacji, Ukrainy, Wêgier i Czech.
Wœród laureatów ze strony polskiej znaleŸli siê: Oliwia
Mosoñ z Zespo³u Szkó³ w Szalowej oraz Micha³ Szychta i Jaros³aw Pawlak z ZST w Gorlicach. Uczniowie
tworzyli prace na temat dowolny lub jako odpowiedŸ na
has³o „Rasizmowi i ksenofobii STOP”. Prace wczesn¹
wiosn¹ ocenia³o polsko-s³owackie jury, a w maju by³y
prezentowane w Bardejowie. Teraz mogli je ogl¹daæ
gorliczanie.
Na otwarciu wystawy obecni byli min. wicestarosta
Stanis³aw Szura, burmistrz Kazimierz Sterkowicz, dyrektor
Galerii Zdzis³aw Tohl oraz przedstawiciele wydzia³u oœwiaty i
kultury Starostwa Powiatowego, Urzêdu Miasta Gorlice a tak¿e
Bardejowa. Licznie przyby³a m³odzie¿ oraz opiekunowie i dyrektorzy ze szkó³ laureatów.
Gratulacje wszystkim uczestnikom, a szczególnie nagrodzonym przekaza³ wicestarosta Stanis³aw Szura, który tak¿e zachêca³ m³odzie¿ oraz wychowawców do aktywniejszego udzia³u
w tym konkursie w nowym roku szkolnym.
Pomys³ konkursu zrodzi³ siê szeœæ lat temu w s³owackim Bardejovie. Starostwo Powiatowe w Gorlicach, wspólnie z Urzêdem Miasta Gorlice, Ma³opolsk¹ Galeri¹ Sztuki
„Dwór Karawcjanów” i Urz¹d Miasta Bardejowa zwróci³o siê
do uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu
Gorlickiego oraz Bardejowa z propozycj¹ udzia³u w konkursie.
Odzew przeszed³ najœmielsze oczekiwania. Nowatorska technika grafiki komputerowej zainteresowa³a rzesze m³odych
ludzi, sprawiaj¹c, ¿e poczuli w sobie artystycznego ducha i zechcieli przelaæ na papier swoje wizje otaczaj¹cego œwiata.
Od tej pory, w niekonwencjonalny sposób, pocz¹tkuj¹cy plastycy opowiadaj¹ o swoich podró¿ach po Ziemi Gorlickiej i Bardejovskiej, wspominaj¹ bajki swojego dzieciñstwa, odnosz¹ siê
do aktualnych problemów spo³ecznych, czy te¿ sami staraj¹ siê
wymyœliæ i zobrazowaæ tematy, które nurtuj¹ m³ode pokolenie
po obu stronach granicy. W tym roku do konkursu przyst¹pi³a
tak¿e m³odzie¿ z Ka³usza i Lwowa na Ukrainie, Rumunii, wêgierskiego miasta Nyieregyhaza oraz czeskich: Mikulow i Czeskiej Lipy. Uczestniczyli w plastycznej debacie na temat „Rasizmowi i ksenofobii STOP”. Mieli mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê przeciwko fali rasizmu, szowinizmu i nienawiœci.

Studenckie stypendia

POWIATU

GORLICKIEGO

POWIATOWI SPORTOWCY NA START !
Uczniowie wszystkich typów szkó³ powiatu gorlickiego rozpoczêli szkolny
rok sportowy. Na stadionie w Bobowej spotka³o siê ponad 1000 m³odych
amatorów sportu. Inauguracja po³¹czona by³a z podsumowaniem powiatowego wspó³zawodnictwa szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2005/2006 oraz biegami prze³ajowymi.
G³ównym organizatorem imprezy by³ Miêdzyszkolny Oœrodek Sportu oraz
Starostwo Powiatowe w Gorlicach.
W uroczystoœci uczestniczyli min. starosta Miros³aw Wêdrychowicz, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Czes³aw K³apsa, wicestarosta Stanis³aw Szura
oraz w³adze gminy Bobowa.
Coroczna impreza ma bardzo bogat¹ oprawê i po³¹czona jest z zapaleniem
znicza, œlubowaniem sportowców, wci¹gniêciem flagi na maszt oraz wrêczeniem licznych medali i dyplomów.
Dyplomy starosty Miros³awa Wêdrychowicza za wyró¿niaj¹c¹ pracê
z m³odzie¿¹ w roku szkolnym 2005/2006 otrzymali nauczyciele: ze szkó³
podstawowych - Aleksander Gucwa, Tomasz Œwierzowski, Edward Babiœ,
Wojciech Bajorek, Pawe³ Popardowski, Wies³aw Tarsek, Tomasz
Mianowski, z gimnazjów - Wies³aw Szarowicz, Andrzej Górski, Fabian
Szarowicz, Aleksander Kumorkiewicz, Tomasz Mika, Piotr Jêdrych,
Ryszard Burda, Adam Urbanek, Jerzy Dziedziak, Grzegorz Kosiñski,
Ryszard Cygañczuk, ze szkó³ ponadgimnazjalnych - Mariusz Stepieñ,
Janusz Wojdy³a, Gra¿yna Plato, Tadeusz Zimowski, Grygiel Ma³gorzata,
Grygiel Jan, Piotr Krupa, Mariusz Masztafiak, Rafa³ Warzecha, Jerzy
Rubicz, Wac³aw Beduz.
Puchary starosty za bardzo dobre osi¹gniêcia sportowe w pracy z m³odzie¿¹
otrzyma³y szko³y: podstawowe: w Sêkowej, Bobowej, Libuszy, Lipinkach,
Nr 4, Nr i Nr 6 w Gorlicach, gimnazja: w Ropie, Nr 2 w Gorlicach, w
Sêkowej, Bobowej, £u¿nej, Kobylance, nr 4 w Gorlicach, ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gorlicach, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej, Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Gorlicach, Zespó³
Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach, Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Gorlicach, Zespó³
Szkó³ Technicznych w Gorlicach.
W powiatowych sztafetowych biegach prze³ajowych zwyciê¿y³y dru¿yny:
sztafety dziewcz¹t:
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej - 200 pkt
I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Gorlicach - 150
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bieczu - 20
sztafety ch³opców:
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Bobowej - 200 pkt
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Gorlicach - 200
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Gorlicach -120
Do zawodów wojewódzkich zakwalifikowa³y siê dwie pierwsze sztafety
dziewcz¹t i ch³opców.
W minionym roku w powiecie gorlickim odby³o siê kilkaset imprez sportowych. By³y to biegi prze³ajowe, turnieje koszykówki, pi³ki rêcznej, tenisa,
badmintona, wyœcigi rowerowe, zawody lekkoatletyczne oraz pierwszej pomocy. Ich organizatorem jest Miêdzyszkolny Oœrodek
Sportowy, a jego dyrektor Jerzy Bugno
otrzyma³ list gratulacyjny od starosty
Miros³awa Wêdrychowicza za ca³okszta³t dzia³alnoœci
na rzecz popularyzacji sportu wœród
dzieci i m³odzie¿y.

Nadesz³a kolejna tura naboru wniosków na stypendia w ramach projektu „Ma³opolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki
2006/2007” finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa. Wnioski od studentów przyjmowane s¹ w Starostwie
Powiatowym w Gorlicach do 31 paŸdziernika 2006 roku. Wczeœniej jednak ka¿dy student z terenu powiatu gorlickiego zainteresowany tego typu
stypendium musi odwiedziæ stronê internetow¹ www.studenci.powiat.krakow.pl i tam odszukaæ zak³adkê „Z³ó¿ wniosek”. Po otwarciu stosownego
druku wniosku, jego wype³nieniu wraz z oœwiadczeniem o dochodach i dope³nieniu wymaganych w opisie formalnoœci nale¿y dokument
wydrukowaæ, podpisaæ i dostarczyæ do Starostwa Powiatowego w Gorlicach ul. Biecka 3, Wydzia³ Edukacji II piêtro pok. 214. Nale¿y pamiêtaæ, i¿
staraj¹c siê o stypendium studenckie wymagane i konieczne s¹ obie drogi tj. rejestracja elektroniczna i papierowa wersja dokumentów. Szczegó³owy
regulamin znajduje siê na stronie www.powiat.gorlicki.pl a informacje mo¿na tak¿e uzyskaæ pod nr 0-18 35-48-772. Informacje dostêpne s¹ równie¿
na stronie www.malopolskie.pl; zapytania mo¿na kierowaæ na adres e-mail: zporr-stypendia@malopolska.mw.gov.pl
Zarz¹d Powiatu powo³a³ Komisje Stypendialn¹ na rok akademicki 2006/2007 w sk³adzie: Stanis³aw Szura przewodnicz¹cy, Tadeusz
Mikrut wiceprzewodnicz¹cy, oraz cz³onkowie: Jerzy Nalepka, Alfred Biernacki, Adam Urbanek, Karol Tenerowicz. Ca³oœæ projektu stypendialnego
dla studentów realizuje powiat krakowski na podstawie specjalnej umowy z powiatem gorlickim.
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PORA NA PODSUMOWANIE
XLIII sesja Rady Powiatu Gorlickiego

S

prawozdawczo podsumowuj¹cy charakter mia³a XLIII sesja Rady Powiatu Gorlickiego. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady II kadencji z³o¿y³
jej przewodnicz¹cy Czes³aw K³apsa. Ze swoich zadañ rozliczy³o siê tak¿e siedem komisji Rady. Szczegó³owe sprawozdanie z realizacji
bud¿etu powiatu w latach 2002-2006 oraz zadañ merytorycznych w poszczególnych dzia³ach przedstawi³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz.
Podziêkowa³ serdecznie Radnym oraz wszystkim pracownikom za wspó³pracê i dobr¹ realizacjê zadañ.
Uczestnicz¹cy w dyskusji radni zwracali uwagê na:
Karol Tenerowicz - „...Ta Rada Powiatu wznios³a siê ponad wszelkie podzia³y. Pracowaliœmy wszyscy razem, zgodnie i mimo szczup³ych
mo¿liwoœci finansowych wiele spraw uda³o siê zrealizowaæ, ¿e wspomnê znacz¹c¹ pomoc Powiatu dla gorlickiego szpitala...”
Stanis³aw Bia³obok - „...Sk³adam wielkie podziêkowania za wk³ad w uratowanie szpitala. Cztery lata temu wydawa³o siê, ¿e szpital musi
paœæ, ale dziêki tej Radzie, dziêki porêczeniom szpital bêdzie nadal s³u¿y³ mieszkañcom powiatu...”.
Franciszek Rachel - „...Cieszê siê, ¿e podjêliœmy tak wa¿ne decyzje odnoœnie szpitala. By³o wiele w¹tpliwoœci ale dziêki zrozumieniu
i poparciu dla tej sprawy mogê dziœ powiedzieæ, ¿e to jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ naszej kadencji...".
Zofia Kamiñska - „...Dziêkujê za wykonane prace remontowe na drogach powiatowych w gminie Biecz, zw³aszcza za ostatnio prowadzone
na drodze w Sitnicy, a s³u¿¹ce poprawie bezpieczeñstwa dzieci i pieszych...”
Stanis³aw Bystrowicz „...Wszystkie szko³y s¹ bliskie mojemu sercu i bardzo siê
cieszê, i¿ uda³o siê zapobiec pewnym zapêdom likwidacyjnym w odniesieniu do szkó³
rolniczych...”
Zygmunt Potok - „...Dziêkujê za ogromny wysi³ek w³o¿ony w zmianê wizerunku
naszych szkó³. Przysz³ym radnym sugerujê, by starli siê o budowê hali sportowej w Bieczu oraz
kontynuacjê remontu „Kromera” i ZS Nr 1 w Gorlicach wraz z budow¹ sali gimnastycznej...”
Czes³aw K³apsa - „...Dziêkujê Radnym i Zarz¹dowi, by³emu staroœcie Witoldowi
Kochanowi, obecnemu Miros³awowi Wêdrychowiczowi i wicestaroœcie Stanis³a-wowi Szurze
za cztery lata wspólnej pracy. Uda³o siê nam zmieniæ sposób zarz¹dzania i myœlenia o szpitalu.
To by³y naprawdê trudne dzia³ania, dyskutowane na ka¿dym posiedzeniu okaza³y siê
skuteczne. Naprawdê wiele zosta³o zrobione w zakresie modernizacji dróg oraz obiektów
oœwiatowych o co ustawicznie apelowali radni w swoich interpelacjach. Za wszystko serdecznie dziêkujê.”
/Zestawienie materia³ów sprawozdawczych przedstawimy w specjalnym najbli¿szym wydaniu
naszego Biuletynu/.
Rada Powiatu podczas przedostatniego swojego posiedzenia podjê³a tak¿e uchwa³y w sprawie: przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji Rady
Powiatu Gorlickiego za 2006 r., przeznaczenia do sprzeda¿y lokalu mieszkalnego w Gorlicach oraz u¿yczenia pomieszczeñ Internatu Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Bieczu celem utworzenia Warsztatów Terapii Zajêciowej.
By³a to tak¿e sesja podziêkowañ. Dyrektor I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im M. Kromera w Gorlicach Jerzy Nalepka przekaza³ serdeczne
podziêkowania dla Rady i Zarz¹du Powiatu za wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie szko³y oraz uroczystoœci jubileuszowych zwi¹zanych z obchodami
100. lecia Gimnazjum i Liceum im. Marcina Kromera. Wrêczy³ tak¿e wszystkim radnym okolicznoœciowe medale oraz monografie jubilatki.
Szczególne podziêkowania otrzyma³ tak¿e radny Kazimierz ¯egleñ (na zdjêciu z przewodnicz¹cy Rady Czes³awem K³aps¹ i wiceprzewodnicz¹cym
Markiem Bugno). Powodem do wyrazów uznania za pracê na rzecz ochrony œrodowiska, a zw³aszcza obszarów leœnych oraz promocjê naturalnych
walorów Ziemi Gorlickiej by³o odejœcie Kazimierza ¯eglenia na emeryturê. Przez wiele lat by³ nadleœniczym Nadleœnictwa £osie.
25 paŸdziernika (œroda) odbêdzie siê ostatnie sesja II kadencji Rady Powiatu Gorlickiego. Serdecznie zapraszamy.

Interpelowali Radni:
-

Stanis³aw Bystrowicz - dokoñczyæ modernizacjê drogi Gorlice Bystra - Wola
£u¿añska
Franciszek Rachel - ograniczyæ prêdkoœæ do 40 km/godz. na ul.Wegierskiej
w Gorlicach
Karol Tenerowicz - okreœliæ ostateczny termin stabilizacji osuwisk w gminie
Sêkowa
sprawdziæ losy inwestycji drogowej Sêkowa - Rozdziele
przeprowadziæ pilny remont drewnianego mostku w Dragaszowie
Zygmunt Potok - zaplanowaæ w przysz³orocznym bud¿ecie powiatu œrodki na
modernizacjê drogi Moszczenica - Staszkówka
Zlikwidowaæ nierównoœæ (garb) na drodze powiatowej w Moszczenicy obok
remizy oraz koleiny na drodze Moszczenica -Kuklówka - Turza.
Zofia Kamiñska - dokoñczyæ prace remontowe na drodze w Sitnicy ko³o
szko³y.
Stanis³aw Bia³obok - w przysz³ej kadencji podj¹æ inicjatywê budowy du¿ej
obwodnicy Gorlic
Zrezygnowaæ ze sprzeda¿y budynku oddzia³u zakaŸnego i rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ jego wykorzystania dla poprawy standardów pobytu pacjentów w szpitalu
Czes³aw Marsza³ - wyst¹piæ do Ministra Rolnictwa o przejêcie Zespo³u Szkó³ Agrobiznesu
W³¹czyæ do planu inwestycyjnego przysz³ego roku remont drogi Moszczenica - Staszkówka

WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
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RADA PROGRAMOWA:
Miros³aw Wêdrychowicz
Czes³aw K³apsa
Roman Dziubina
Ewa ¯arnowska

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