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30 wrzeœnia 2007 roku dosz³o do pod-
pisania porozumienia miedzy dyrekcj¹ 
gorlickiego szpitala a strajkuj¹cymi 
lekarzami. Lekarze zaakceptowali 
propozycje podwy¿ek i zawiesili akcjê 
strajkow¹. W ten sposób lekarze, 
którzy z³o¿yli wypowiedzenia wrócili 
do pracy, a szpital i jego wszystkie 
oddzia³y oraz poradnie funkcjonuj¹ od 
1 paŸdziernika normalnie.
Akt podpisania porozumienia, poprze-
dzony d³ugimi negocjacjami w tym tak¿e 
przy udziale senatora Stanis³awa Koguta, 
mia³ miejsce w Starostwie Powiatowym 
w Gorlicach. W podpisaniu dokumentu 

uczestniczyli: lek. Ma³gorzata Gutterch przewodnicz¹ca OT OZZL w Gorlicach, lek. 
Jaros³aw Borowicz wiceprzewodnicz¹cy OT OZZL w Gorlicach, dyrektor szpitala 
Marian Œwierz, senator Stanis³aw Kogut, zastêpca dyrektora Jerzy Boczoñ, starosta 
Miros³aw Wêdrychowicz, cz³onek zarz¹du powiatu Stanis³aw Szura oraz grupa lekarzy 
reprezentuj¹cych OZZL jak równie¿ lokalne media. Cd.str.5

Szpitalne porozumienie

5 lat liczy sobie gorlicki „Ekono-
mik”. Jubileusz sprowadzi³ w szkol-
ne mury Zespo³u Szkó³ Ekonomicz-6

nych ponad 600 absolwentów oraz liczne 
grono goœci. Przybyli m.in. wieloletni 
dyrektor Ryszard Kwilosz, nauczyciel Jan 
Mrozek, absolwenci: prof. Stanis³aw 
Kosiewicz, prof. Gra¿yna Firlit  Fesnak, 
prof. Czes³awa Lipecka oraz goœcie: 
senator Stanis³aw Kogut, dr Leszek 
Strzembicki z UE w Krakowie, starosta 
Miros³aw Wêdrychowicz, przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu Marek Bugno, 
przewodnicz¹ca Komisji Edukacji Zofia 
Kamiñska, naczelnik wydzia³u edukacji 
Tadeusz Mikrut.

Jubileuszowe uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w koœciele pw. Œw. Jadwigi Królowej 
w Gorlicach oraz poœwiêceniem sztandaru szko³y. Nastêpnie, przy akompaniamencie 
Orkiestry Dêtej z Dominikowic, wszyscy udali sie do budynku szko³y, gdzie goœci 
powita³a dyrektor ZSE Gra¿yna Pabis-Mazur. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu starosta 
Miros³aw Wêdrychowicz podkreœli³ znaczenie ekonomicznego kszta³cenia dla 
prawid³owego rozwoju lokalnych jak i krajowych przedsiêbiorstw, bo przecie¿ od 
dobrych ekonomistów zale¿y prawid³owy rozwój pañstwa. Gratulacje dla jubilatki 
przes³a³ rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ryszard Borowiecki, 
zwracaj¹c uwagê na dobre i rzetelne podwaliny edukacyjne jakie daje m³odzie¿y gorlicki 
ZSE.  Cd.str.3

Ekonomiczny jubilat 

Wynik finansowy ca³ego szpitala za I 
pó³rocze 2007 wynosi ,,- 40.411,11 
z³”. Wyniki ekonomiczne szpital-
nych oddzia³ów kszta³tuj¹ siê na 
poziomie ,, - 456.604,18 z³”. cd. str. 5

Cyfrowy stan zdrowia 
szpitala    

Konsorcjum projektu “¯ywe dzie-
dzictwo!” mia³o szansê zaprezento-
waæ swój dorobek podczas konferen-
cji UNESCO, która odby³a siê 
w dniach 14 - 15 wrzeœnia 2007r. we 
Wroc³awiu. By³o to periodyczne 
spotkanie ekspertów z Europy 
Œrodkowej i Wschodniej, zorgani-
zowane przez Krajowy Oœrodek 
Badañ i Dokumentacji Zabytków 
w imieniu Centrum Œwiatowego 
Dziedzictwa UNESCO oraz Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Cd. str.4

„¯ywe Dziedzictwo!”
we Wroc³awiu 

ilkanaœcie projektów przy-
gotowuje powiat gorlicki do Kaplikowania o œrodki w ra-

mach Ma³opolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, których re-
alizacja nast¹pi³a by w latach 2008 - 
2013. Dla wielu projektów inwesty-
cyjnych opracowano ju¿ dokumen-
tacjê oraz uzyskano pozwolenia na 
budowê. Trwaj¹ prace nad studiami 
wykonalnoœci - mówi starosta 
Miros³aw Wêdrychowicz. Cd.str.4

W gotowoœci do MRPO!
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To przoduj¹ce w Ma³opolsce biuro powiatowe tak 
o pracy gorlickiego biura Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

mówi³ prezes ARiMR Leszek DroŸdziel. 
Wizytowa³ i ocenia³ pracê tej jednostki wspólnie 
z dyrektorem Marcinem Wójtowiczem. Spotka³ siê 
tak¿e ze starost¹ Miros³awem Wedrychowiczem oraz 
wicestarost¹ Witoldem Kochanem. Podkreœli³, ¿e Po-
wiatowego Centrum Obs³ugi Rolników to bardzo dobra 
inicjatywa, któr¹ jest gotów wspieraæ. 

kierowanego przez Bogdana 
Wojnarskiego

Co w biurze piszczy?

W dniach  20 - 22 wrzeœnia 2007 roku odby³ siê IX  Rajd   im. Jana  Paw³a  II  dla  uczniów 
szkó³ ponadgimnazjalnych  po Beskidzie Niskim œladami Papie¿a Polaka. Jego 
organizatorami by³o Starostwo Powiatowe oraz Miêdzyszkolny Oœrodek Sportu w Go-
rlicach, a dobrym duchem by³y radny powiatu Stanis³aw Bystrowicz. Trasy Rajdu zbiega³y 
siê w Hañczowej. W Rajdzie uczestniczyli uczniowie: ZST  w Gorlicach z opiekunem 
Andrzejem Kopcz¹, I LO Gorlice z Robertem  Gór¹, ZSZ Bobowa z Bet¹ Król i Renat¹  
Pêkala, ZSR z Krystyn¹ Mituœ, ZSR Hañczowa z Magdalen¹  Jod³owsk¹, ZSZ Biecz 
z Wies³awem Stój oraz ZSZ Gorlice z Piotrem Haluchem i Marcinem Mikrutem.

IX  Rajd   im. Jana  Paw³a  II 

Przez dwa dni na drogach powiatu gorlickiego roz-
grywane by³y Górskie Mistrzostwa Polski w Ko-
larstwie Szosowym Wysowa 2007. Mistrzostwa ju¿ po 
raz siódmy zagoœci³y na Ziemi Gorlickiej. Kolarze 
uczestnicz¹cy w wyœcigu to czo³ówka polskich junio-
rów. Niektórzy z nich na co dzieñ trenuj¹ w klubach 
zagranicznych. U nas zmierzali siê z tras¹ z Wysowej 
przez Uœcie Gorlickie, Klimkówkê, £osie, Bielankê, 
Leszczyny, Kunkow¹ i z powrotem do Wysowej. 
W zale¿noœci od kategorii by³o to od 37 km do 137 km. 
Z ca³¹ pewnoœci¹ wyœcig jest bardzo dobr¹ form¹ 

promocji walorów naszego powiatu tak¿e pod wzglêdem sportu wyczynowego.

Kolarscy Mistrzowie Beskidu Niskiego 

„Dru¿yna” Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskid Zielony zdoby³a I miejsce w konkursie 
na najlepsz¹ ekspozycjê spoœród prezentowanych podczas tegorocznych Targów Rolniczych 
„Agropromocja  2007” w Nawojowej za prezentacjê o nazwie „Magiczna Kraina £emków 
i Pogórzan”. Gratulujemy autorom i realizatorom tego  projektu i wyra¿amy uznanie dla 
pomys³u oraz umiejêtnoœci pozyskania do tego przedsiêwziêcia wielu osób. To niezwykle 
cenna inicjatywa promocyjna, o du¿ych walorach kulturowych, poznawczych i estetycznych. 
¯yczymy dalszego zapa³u do propagowania walorów turystycznych i bogactwa kulturowego 
Powiatu Gorlickiego oraz wielu równie ciekawych i udanych inicjatyw.

W Magicznej Krainie

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Szym-
barku by³ gospodarzem tegorocznych Jesiennych 
Wojewódzkich Biegów Prze³ajowych „Sprawni Ra-
zem”. W zawodach wziê³o udzia³ 74 uczniów ze szkó³ 
i oœrodków z Ma³opolski. SOSW z Szymbarku 
w m³odszej grupie wiekowej reprezentowali: Ga-
rbowska Kinga, Wierzbicka El¿bieta, Roman Agata, 
Bedus Ewelina, Bedus Micha³, Ryczek Piotr, 
Stawarski £ukasz. W starszej startowali: Miarecka 
Katarzyna, Ró¿ Marta, Makowiec Dawid, Wszo³ek 

£ukasz i Jarosz Adrian. Ogromnym sukcesem by³o pierwsze miejsce Dawida Makowca (na 
zdjêciu), wielokrotnego medalisty zawodów wojewódzkich, który dziêki temu zwyciêstwu 
po raz kolejny bêdzie reprezentowa³ nasze województwo na Mistrzostwach Polski.

Na prze³aj 

Ekonomiczny jubilat 

Z kart historii i wspó³czesnoœci
odczas uroczystoœci uczniowie zaprezentowali 
czêœæ artystyczn¹ „Ekonomik dawniej i dziœ” Pprzybli¿aj¹c¹ historiê tej placówki i losy jej absol-

wentów. S³owno-medialna prezentacja, okraszona pio-
senkami „Piwnicy pod Baranami”, wywar³a du¿e wra-
¿enie na wszystkich uczestnikach, daj¹c pocz¹tek dal-
szym wielkim wzruszeniom podczas bezpoœrednich 
spotkañ z nauczycielami oraz kole¿ankami i kolegami 
sprzed lat. 
Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach ma 65 lat. 
W tym czasie doczeka³ siê prawie oœmiu tysiêcy absol-
wentów, których uczy³o 260 pedagogów. 
Na przestrzeni lat przechodzi³ liczne przeobra¿enia. 
Zosta³ za³o¿ony w 1942 roku jako Publiczna Miejska 
Szko³a Handlowa. Szko³ê zamkniêto 9 X 1944 roku. 
Ponownie uruchomiono 17 III 1945 roku pod nazw¹ 
Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. 
Pierwsz¹ maturê przeprowadzono w lutym 1947 roku. 
Do 1 stycznia 1950 by³a to szko³a prywatna, a 1 czerwca 
1950 roku przyznano jej uprawnienie szko³y pañstwo-
wej. 
Szko³a kolejno by³a podporz¹dkowana ró¿nym resortom: 
Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Skupu, Minister-
stwu Oœwiaty, a w roku 1955 nawet Warszawskiemu 
Centralnemu Zarz¹dowi Obrotu Zwierzêtami RzeŸnymi. 
W 1967r. oddano do u¿ytku nowy budynek szko³y, a 
naukê pobiera³o w Technikum Ekonomicznym dziennym 
i wie-czorowym i Zasadniczej Szkole Handlowej ³¹cznie 
283 uczniów.
W 1991/92 roku rozpoczêto nauczanie w Liceum Ha-
ndlowym. Nastêpnie szko³a przekszta³ci³a siê w Liceum 
Administracyjno-Gospodarcze, Technikum Handlowe, 
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ i Technikum Uzupe³niaj¹-
ce, by wreszcie zostaæ Zespo³em Szkó³ Ekonomicznych.
ZSE prowadzi obecnie kszta³cenie w: 
- 4-letnim Technikum Ekonomicznym na kierunku 
ksiêgowoœæ firm - finanse i podatki;
- 4-letnim Technikum Handlowym ze specjalnoœciami: 

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, us³ugi 
agroturystyczne i prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej ma³ych firm; 

- 4-letnim Technikum Agrobiznesu o specjalnoœci fi-
nanse oraz bankowoœæ w agrobiznesie;

- 3-letnim Liceum Profilowanym ekonomiczno - admi-
nistracyjnym; 

- 2-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie 
sprzedawca;

- 3-letnim Technikum Uzupe³niaj¹cym po ZSZ w za-
wodzie technik handlowiec.
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stwu Oœwiaty, a w roku 1955 nawet Warszawskiemu 
Centralnemu Zarz¹dowi Obrotu Zwierzêtami RzeŸnymi. 
W 1967r. oddano do u¿ytku nowy budynek szko³y, a 
naukê pobiera³o w Technikum Ekonomicznym dziennym 
i wie-czorowym i Zasadniczej Szkole Handlowej ³¹cznie 
283 uczniów.
W 1991/92 roku rozpoczêto nauczanie w Liceum Ha-
ndlowym. Nastêpnie szko³a przekszta³ci³a siê w Liceum 
Administracyjno-Gospodarcze, Technikum Handlowe, 
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ i Technikum Uzupe³niaj¹-
ce, by wreszcie zostaæ Zespo³em Szkó³ Ekonomicznych.
ZSE prowadzi obecnie kszta³cenie w: 
- 4-letnim Technikum Ekonomicznym na kierunku 
ksiêgowoœæ firm - finanse i podatki;
- 4-letnim Technikum Handlowym ze specjalnoœciami: 

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, us³ugi 
agroturystyczne i prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej ma³ych firm; 

- 4-letnim Technikum Agrobiznesu o specjalnoœci fi-
nanse oraz bankowoœæ w agrobiznesie;

- 3-letnim Liceum Profilowanym ekonomiczno - admi-
nistracyjnym; 

- 2-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie 
sprzedawca;

- 3-letnim Technikum Uzupe³niaj¹cym po ZSZ w za-
wodzie technik handlowiec.

fot. E. Wresi³o

fot. E. Wresi³o

fot. E. Wresi³o

fot. E. Wresi³o
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Drewniane koœcio³y w Binarowej 
i Sêkowej oraz inne obiekty objête pro-
gramem „¯ywe Dziedzictwo -Heritage 
Alive” zaprezentowane zosta³y podczas 
miêdzynarodowej konferencji UNE-
SCO we Wroc³awiu.

IUCN. Na specjalne zaproszenie konsor- wiatem Gorlickim a pó³nocn¹ czêœci¹ 
cjum projekt “¯ywe dziedzictwo!” repre- Rumunii, gdzie równie¿ znajduj¹ siê 
zentowali John Pereira - menad¿er drewniane koœció³ki z XVI wieku!
projektu z organizacji Salzburg Research Projekt “¯ywe dziedzictwo!” zosta³ zapre-
z Austrii i Daniel Markowicz - koordynator zentowany g³ównie przez menad¿era pro-
projektu w powiecie gorlickim. jektu Johna Pereirê. Po bardzo szerokim 
Konferencja we Wroc³awiu zapocz¹tko- wprowadzeniu teoretycznym, przybli-
wa³a now¹ fazê w pracach Centrum Œwia- ¿aj¹cym zasady projektu, John Pereira 
towego Dziedzictwa UNESCO bêd¹c za- skupi³ siê na ukazaniu mo¿liwoœci Wirtual-
razem pierwszym spotkaniem reprezen- nego Przewodnika Turystycznego znako-
tantów z Europy Œrodkowej i Wschodniej. micie ³¹cz¹cego tradycyjn¹ turystykê 
Poprzednia faza skoncentrowana by³a na z najnowoczeœniejsza technologi¹ kompu-
miejscach Œwiatowego Dziedzictwa wpi- terow¹. Zgromadzeni byli prawdziwie za-
sanych na listê do roku 1998. Spotkanie we skoczeni tym zupe³nie innowacyjnym po-
Wroc³awiu otwieraj¹ce nowy etap w dejœciem do dziedzictwa kulturowego, 

 W konferencji wziê-
pracach UNESCO, poœwiêcone by³o  które dziêki takim zastosowaniom wkra-

³o udzia³ 37 delegatów z 13 krajów (Arme-
przede wszystkim szukaniu rozwi¹zañ dla cza w zupe³nie nowe obszary relacji z cz³o-

nia, Austria, Bia³oruœ, Bu³garia, Czechy, 
pr ob le mó w up rz ed ni o zi de nt yf ik o- wiekiem, zachêcaj¹c go do wchodzenia 

Litwa, Niemcy, Rumunia, S³owacja, Ukra-
wanych. Konferencja by³a doskona³¹ oka- w interakcje z innymi. Warto przy tym 

ina, Wêgry, Wielka Brytania, Polska) oraz 
zj¹ do wymiany doœwiadczeñ i wypraco- pamiêtaæ, i¿ jest to realizacja has³a, które 

reprezentanci Centrum Œwiatowego 
wania wspólnych wniosków. By³o to tym przyœwieca ca³emu projektowi „To¿sa-

Dziedzictwa UNESCO, Miêdzynarodo-
³atwiejsze, ¿e szybko zarysowa³y siê moœæ kulturowa nie jest skamielin¹ to 

wej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 
wyraŸne podobieñstwa np. miêdzy Po- doznania którymi ludzie siê dziel¹”. 

Miêdzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 

„¯ywe Dziedzictwo!” we Wroc³awiu 

W porozumieniu zapisano:

I. Zawieszenie akcji strajkowej nast¹pi z dniem 01.10.2007 r. 
Lekarze koñcz¹ strajk w formie absencyjnej, co oznacza ¿e 
powróc¹ do pracy.
II. Dyrektor szpitala deklaruje:
1.Wyp³aciæ od 1 paŸdziernika do 31 grudnia 2007r. dla wszyst-
kich lekarzy dodatek w miesiêcznej wysokoœci 1000z³ brutto,
2.Wyp³aciæ lekarzom, wg ustalonych zasad podzia³u, 30% 30 wrzeœnia w Starostwie Powiatowym w Gorlicach dosz³o do 
nadwykonañ w stosunku do planu kontraktu za miesi¹ce X-XII podpisania porozumienia miedzy dyrekcj¹ gorlickiego szpitala 
2007  w formie dodatku.a strajkuj¹cymi lekarzami przy udziale senatora Stanis³awa 
3.Podwy¿szyæ wynagrodzenie zasadnicze lekarzy od 1 stycznia Koguta i starosty Miros³awa Wêdrychowicza. 
2008r. o kwoty:Witaj¹c zebranych starosta M. Wêdrychowicz powiedzia³:
Lekarz bez specjalizacji        - 500 z³;„...Podpisujemy porozumienie. Dziêkujê wszystkim stronom 
Lekarz z I st. specjalizacji     - 600 z³;sporu, ¿e zechcia³y siê ws³uchaæ w swoje racje i zechcia³y 
Lekarz z II st. specjalizacji    - 700 z³.zawrzeæ kompromis. Dziêkujê Panu senatorowi Kogutowi, ¿e 
3. Kwoty dalszych podwy¿ek pensji zasadniczej lekarzy odpo-podj¹³ siê roli negocjatora i nas wspomóg³ w rozmowach. 
wiednio o kwoty:Dziêkujê dziennikarzom lokalnych mediów za rzetelny i 
Lekarz bez specjalizacji       -  100z³;obiektywny przekaz.
Lekarz z I st. specjalizacji     - 200z³;Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e tylko odpowiednio wysoki kontrakt 
Lekarz z II st. specjalizacji    - 300z³.z NFZ na rok przysz³y pozwoli dyrektorowi na wywi¹zanie siê z 
Wykonanie  nastêpowaæ bêdzie w 100 z³otowych transzach po-podpisanego porozumienia. Teraz z pe³nym zrozumieniem 
cz¹wszy od sierpnia 2008r. Wykonanie tych podwy¿ek uwa-wszyscy dbajmy o ten szpital jak o najwiêkszy skarb.”
runkowane bêdzie wzrostem kontraktu w stopniu umo¿liwiaj¹-Senator Stanis³aw Kogut podziêkowa³ uczestnikom negocjacji, 
cym realizacjê tych podwy¿ek.i¿ zwyciê¿y³ w tym sporze pacjent. Podkreœli³ ogromne 
III. Dodatkowe zobowi¹zania stron:zaanga¿owanie starosty i dyrektora szpitala oraz ich ogromn¹ 
4. Strony porozumienia podejm¹ wszelkie mo¿liwe dzia³ania determinacjê w rozwi¹zanie problemu. „...W gorlickim szpitalu 
maj¹ce na celu wykonanie ca³oœci kontraktu z NFZ niezreali-wiele zosta³o zrobione w ramach restrukturyzacji i modernizacji. 
zowanego w okresie strajku absencyjnego.Zarz¹d powiatu i dyrekcja wykona³a dobr¹, ogromn¹ pracê i o 
5. Porozumienie niniejsze traci moc w przypadku podjêcia przez tym nale¿y pamiêtaæ.” Zwróci³ tak¿e uwagê, i¿ problem s³u¿by 
Komitet Strajkowy decyzji zdrowia generalnie musi byæ w koñcu uczciwie rozwi¹zany.
o wznowieniu akcji strajkowej lub nie realizowaniu przez Strony Ma³gorzata Gutterch stwierdzi³a, ¿e „...Porozumienie to sukces 
postanowieñ niniejszego porozumienia. mieszkañców powiatu gorlickiego. To tak¿e przyczynek do tego, 
6. Dyrektor zobowi¹zuje siê do bezwarunkowej zgody na wy-by m³odzi lekarze stad nie uciekali lecz z tym szpitalem wi¹zali 
cofanie przez wszystkich lekarzy wypowiedzeñ z pracy z³o¿o-swoj¹ przysz³oœæ.”
nych w okresie protestu.Dyrektor Marian Œwierz podkreœli³, ¿e w zakoñczonym sporze 
7. Po zawarciu kontraktu z NFZ na 2008r. Strony niniejszego nie ma pokonanych i zwyciêzców. „...Pokonani bêdziemy 
porozumienia spotkaj¹ siê niezw³ocznie celem omówienia reali-wszyscy, jeœli kontrakt na rok przysz³y bêdzie ni¿szy ni¿ w roku 
zacji podpisanego Porozumienia, w szczególnoœci w celu opra-bie¿¹cym. Od wysokoœci kontraktu zale¿y realnoœæ realizacji 
cowania zasad systemu motywacyjnego na rok 2008 i dalsze lata,  porozumienia”.
w oparciu o „nadwykonania”.Na mocy porozumienia lekarze, którzy z³o¿yli 
8. Lekarze zobowi¹zuj¹ siê do wykonania czêœci kontraktu nie wypowiedzenia wrócili do pracy zawieszaj¹c akcjê strajkow¹, a 
wykonanego z powodu strajku absencyjnego, a dyrektor szpital i jego wszystkie oddzia³y oraz poradnie funkcjonuj¹ od 1 
zobowi¹zuje siê do wyp³aty 70% utraconych dochodów.paŸdziernika normalnie.

Szpitalne porozumienie
- medycyny paliatywnej 1)kredyty i 
104,58 tys. z³). po¿yczki 15.989.562,87 z³,
4.Struktura wyniku 2)zobowi¹zania 
finansowego: d³ugoterminowe  umowy 1.Wykonanie planu - pozosta³e koszty finansowe 
-dzia³alnoœæ kliniczna ratalne  186.102,28 z³,przychodów - ( 45,55 % ). 
(oddzia³y ,, - 456.604,18 z³”, 3)zobowi¹zania z tytu³u 22.194.210,05 z³ tj. 49,94 % 2.Dodatni wynik finansowy 
-pracownie ( badania dostaw i us³ug                 planu: wypracowa³o 11 oddzia³ów 
wykonywane na zewn¹trz ) - 2.083.865,23 z³, -  przychody ze sprzeda¿y szpitalnych:
55.850,67 z³, w tym odsetki                       - us³ug na zewn¹trz 72,39 %, - wewnêtrzny 207,96 tys. z³, 

141.060,90 z³,!specjalistyka i - przychody z wydzielonej - chirurgii ogólnej 331,37 
4 zobowi¹zania ambulatorium opieki dzia³alnoœci gospodarczej tys. z³, 
inwestycyjne                                ca³odobowej  100.366,93 z³, 57,67 % planu, - okulistyczny 370,18 tys. z³, 
- 1.231.420,80 z³,- przychody z badañ - rehabilitacyjny 139,96 tys. !stomatologia  32.198,78 z³,
5) zobowi¹zania wobec profilaktycznych 54,57 % z³, !pozosta³a dzia³alnoœæ 
pracowników                    planu, - stacja dializ 88,34 tys. z³, gospodarcza ( sprzeda¿, 
1.119.436,84 z³,- pozosta³e przychody - nefrologiczny 10,51 tys. z³, czynsze, dzier¿awy ) - 
6) zobowi¹zania z tytu³u operacyjne 167,65 %, - geriatryczny 44,08 tys. z³, 303.449,69 z³,
podatków i ZUS             - opieka ca³odobowa 51,89 - noworodków 8,85 tys. z³, !pozosta³e przychody i 
3.690.519,17 z³,% planu, - chirurgii dzieciêcej 41,34 koszty operacyjne  
7) pozosta³e zobowi¹zania - przychody finansowe tys. z³, 215.725,68 z³,
202.978,47 z³,968,45 % planu, - psychiatryczny 52,76 tys. 

!pozosta³e przychody i 
8) fundusz socjalny - przychody ze sprzeda¿y z³, koszty finansowe - ,, - 
1.368.580,91 z³,us³ug NFZ 48,42 % planu. - intensywnej terapii 21,16 322.208,68 z³”.  
9) rezerwa                                                   1.Wykonanie kosztów tys. z³. 6. Stan zatrudnienia za 
1.224.637,62 z³,ogó³em 2.234.621,16 z³ tj. 3.Ujemny wynik finansowy okres od 1.01.2007 do 
8.Zobowi¹zania 50,85 % planu: generuje 9 oddzia³ów: 30.06.2007 roku wynosi 
wymagalne na dzieñ - leki szpitalne 53,77 %, - SOR 601,62 tys. z³, œrednio 774,51 etatów.
30.06.2007 roku wynosz¹ - materia³y 55,62 %, - dzieciêcy 47,31 tys. z³, 7. Stan zobowi¹zañ na 
592.085 z³, wobec stanu na - energia 59,84 %, - neurologiczny 52,84 tys. z³, 30.06.2007 roku kszta³tuje 
dzieñ 31.12.2006 roku na - us³ugi obce 51,83 %, - laryngologiczny 83,60 tys. sie na poziomie 
poziomie 923.907,00 z³, w - podatki i op³aty 58,81 %, z³, 27.097.104,19 z³, wobec 
tym:- wynagrodzenia 49,60 %, - ginekologiczno  po³o¿niczy poziomu na dzieñ 
1)z tytu³u dostaw i us³ug  - œwiadczenia na rzecz 464,02 tys. z³,  31.12.2006 roku 
357.098,00 z³,pracowników 50,36 %, - urazowo-ortopedyczny wynosz¹cego 26.734.509 z³, 
2)wobec pracowników  0,00 - amortyzacja 44,98 %, 131,27 tys. z³, zaœ na dzieñ 31.12.2005 roku 
z³,- pozosta³e koszty 45,19 % , - onkologiczny 46,66 tys. z³,  - 26.769.069 z³.
3)z tytu³u podatków i ZUS  - pozosta³e koszty - obserwacyjno  zakaŸny  Poszczególne pozycje 
234.987,00 z³.operacyjne 6,58 %, 241,21 tys. z³, zobowi¹zañ:

Cyfrowy stan zdrowia szpitala  

wiatu gorlickiego,
-utworzenie w Gorlicach Centrum Kszta³cenia Ustawiczne-

go,
 œród projektów na realizacjê których bardzo 

-Gorlicki Obszar Turystyczny, a w nim min. Budowa i ozna-
liczymy w ramach programów operacyjnych 

kowanie szlaków, wizualizacja obiektów zabytkowych. Ws¹:
Chcielibyœmy tak¿e zdobyæ œrodki finansowe na projekty:

-budowa hali sportowej dla ZSZ i Gminy Biecz,
-termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej po-

-przebudowa dróg powiatowych, 
wiatu gorlickiego wspólnie z samorz¹dami gminnymi,

-poprawa dostêpnoœci do strefy gospodarczej poprzez mo-
-budowa drogi Krynica-Wysowa Zdrówj-Blechnarka-Grani-

dernizacjê dróg ³¹cz¹cych drogi wojewódzkie i drogê krajo-
ca Pañstwa I etap, zadanie planowane do realizacji przez 

w¹ nr 28 z uwzglêdnieniem przebudowy ulicy Sikorskiego w 
marsza³ka Ma³opolski przy wspó³pracy z powiatem: nowo-

Gorlicach oraz dróg Gorlice ul. Zakole Dominikowice i Do-
s¹deckim oraz gminami Uœcie Gorlickie i Krynica.

minikowice -Sêkowa,
Teraz z niecierpliwoœci¹ czekamy na og³oszenia o naborze 

-rozbudowa budynku nr 3 dla potrzeb gimnazjum w SPSW 
wniosków licz¹c, ¿e nasze projekty znajd¹ uznanie w oczach 

w Szymbarku, 
oceniaj¹cych ekspertów - koñczy starosta Miros³aw Wêdry-

-wykorzystanie energii odnawialnej poprzez monta¿ kolekto-
chowicz.

rów s³onecznych na budynkach u¿ytecznoœci publicznej po-

W gotowoœci do MRPO!
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Drewniane koœcio³y w Binarowej 
i Sêkowej oraz inne obiekty objête pro-
gramem „¯ywe Dziedzictwo -Heritage 
Alive” zaprezentowane zosta³y podczas 
miêdzynarodowej konferencji UNE-
SCO we Wroc³awiu.

IUCN. Na specjalne zaproszenie konsor- wiatem Gorlickim a pó³nocn¹ czêœci¹ 
cjum projekt “¯ywe dziedzictwo!” repre- Rumunii, gdzie równie¿ znajduj¹ siê 
zentowali John Pereira - menad¿er drewniane koœció³ki z XVI wieku!
projektu z organizacji Salzburg Research Projekt “¯ywe dziedzictwo!” zosta³ zapre-
z Austrii i Daniel Markowicz - koordynator zentowany g³ównie przez menad¿era pro-
projektu w powiecie gorlickim. jektu Johna Pereirê. Po bardzo szerokim 
Konferencja we Wroc³awiu zapocz¹tko- wprowadzeniu teoretycznym, przybli-
wa³a now¹ fazê w pracach Centrum Œwia- ¿aj¹cym zasady projektu, John Pereira 
towego Dziedzictwa UNESCO bêd¹c za- skupi³ siê na ukazaniu mo¿liwoœci Wirtual-
razem pierwszym spotkaniem reprezen- nego Przewodnika Turystycznego znako-
tantów z Europy Œrodkowej i Wschodniej. micie ³¹cz¹cego tradycyjn¹ turystykê 
Poprzednia faza skoncentrowana by³a na z najnowoczeœniejsza technologi¹ kompu-
miejscach Œwiatowego Dziedzictwa wpi- terow¹. Zgromadzeni byli prawdziwie za-
sanych na listê do roku 1998. Spotkanie we skoczeni tym zupe³nie innowacyjnym po-
Wroc³awiu otwieraj¹ce nowy etap w dejœciem do dziedzictwa kulturowego, 

 W konferencji wziê-
pracach UNESCO, poœwiêcone by³o  które dziêki takim zastosowaniom wkra-

³o udzia³ 37 delegatów z 13 krajów (Arme-
przede wszystkim szukaniu rozwi¹zañ dla cza w zupe³nie nowe obszary relacji z cz³o-

nia, Austria, Bia³oruœ, Bu³garia, Czechy, 
pr ob le mó w up rz ed ni o zi de nt yf ik o- wiekiem, zachêcaj¹c go do wchodzenia 

Litwa, Niemcy, Rumunia, S³owacja, Ukra-
wanych. Konferencja by³a doskona³¹ oka- w interakcje z innymi. Warto przy tym 

ina, Wêgry, Wielka Brytania, Polska) oraz 
zj¹ do wymiany doœwiadczeñ i wypraco- pamiêtaæ, i¿ jest to realizacja has³a, które 

reprezentanci Centrum Œwiatowego 
wania wspólnych wniosków. By³o to tym przyœwieca ca³emu projektowi „To¿sa-

Dziedzictwa UNESCO, Miêdzynarodo-
³atwiejsze, ¿e szybko zarysowa³y siê moœæ kulturowa nie jest skamielin¹ to 

wej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 
wyraŸne podobieñstwa np. miêdzy Po- doznania którymi ludzie siê dziel¹”. 
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„¯ywe Dziedzictwo!” we Wroc³awiu 

W porozumieniu zapisano:

I. Zawieszenie akcji strajkowej nast¹pi z dniem 01.10.2007 r. 
Lekarze koñcz¹ strajk w formie absencyjnej, co oznacza ¿e 
powróc¹ do pracy.
II. Dyrektor szpitala deklaruje:
1.Wyp³aciæ od 1 paŸdziernika do 31 grudnia 2007r. dla wszyst-
kich lekarzy dodatek w miesiêcznej wysokoœci 1000z³ brutto,
2.Wyp³aciæ lekarzom, wg ustalonych zasad podzia³u, 30% 30 wrzeœnia w Starostwie Powiatowym w Gorlicach dosz³o do 
nadwykonañ w stosunku do planu kontraktu za miesi¹ce X-XII podpisania porozumienia miedzy dyrekcj¹ gorlickiego szpitala 
2007  w formie dodatku.a strajkuj¹cymi lekarzami przy udziale senatora Stanis³awa 
3.Podwy¿szyæ wynagrodzenie zasadnicze lekarzy od 1 stycznia Koguta i starosty Miros³awa Wêdrychowicza. 
2008r. o kwoty:Witaj¹c zebranych starosta M. Wêdrychowicz powiedzia³:
Lekarz bez specjalizacji        - 500 z³;„...Podpisujemy porozumienie. Dziêkujê wszystkim stronom 
Lekarz z I st. specjalizacji     - 600 z³;sporu, ¿e zechcia³y siê ws³uchaæ w swoje racje i zechcia³y 
Lekarz z II st. specjalizacji    - 700 z³.zawrzeæ kompromis. Dziêkujê Panu senatorowi Kogutowi, ¿e 
3. Kwoty dalszych podwy¿ek pensji zasadniczej lekarzy odpo-podj¹³ siê roli negocjatora i nas wspomóg³ w rozmowach. 
wiednio o kwoty:Dziêkujê dziennikarzom lokalnych mediów za rzetelny i 
Lekarz bez specjalizacji       -  100z³;obiektywny przekaz.
Lekarz z I st. specjalizacji     - 200z³;Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e tylko odpowiednio wysoki kontrakt 
Lekarz z II st. specjalizacji    - 300z³.z NFZ na rok przysz³y pozwoli dyrektorowi na wywi¹zanie siê z 
Wykonanie  nastêpowaæ bêdzie w 100 z³otowych transzach po-podpisanego porozumienia. Teraz z pe³nym zrozumieniem 
cz¹wszy od sierpnia 2008r. Wykonanie tych podwy¿ek uwa-wszyscy dbajmy o ten szpital jak o najwiêkszy skarb.”
runkowane bêdzie wzrostem kontraktu w stopniu umo¿liwiaj¹-Senator Stanis³aw Kogut podziêkowa³ uczestnikom negocjacji, 
cym realizacjê tych podwy¿ek.i¿ zwyciê¿y³ w tym sporze pacjent. Podkreœli³ ogromne 
III. Dodatkowe zobowi¹zania stron:zaanga¿owanie starosty i dyrektora szpitala oraz ich ogromn¹ 
4. Strony porozumienia podejm¹ wszelkie mo¿liwe dzia³ania determinacjê w rozwi¹zanie problemu. „...W gorlickim szpitalu 
maj¹ce na celu wykonanie ca³oœci kontraktu z NFZ niezreali-wiele zosta³o zrobione w ramach restrukturyzacji i modernizacji. 
zowanego w okresie strajku absencyjnego.Zarz¹d powiatu i dyrekcja wykona³a dobr¹, ogromn¹ pracê i o 
5. Porozumienie niniejsze traci moc w przypadku podjêcia przez tym nale¿y pamiêtaæ.” Zwróci³ tak¿e uwagê, i¿ problem s³u¿by 
Komitet Strajkowy decyzji zdrowia generalnie musi byæ w koñcu uczciwie rozwi¹zany.
o wznowieniu akcji strajkowej lub nie realizowaniu przez Strony Ma³gorzata Gutterch stwierdzi³a, ¿e „...Porozumienie to sukces 
postanowieñ niniejszego porozumienia. mieszkañców powiatu gorlickiego. To tak¿e przyczynek do tego, 
6. Dyrektor zobowi¹zuje siê do bezwarunkowej zgody na wy-by m³odzi lekarze stad nie uciekali lecz z tym szpitalem wi¹zali 
cofanie przez wszystkich lekarzy wypowiedzeñ z pracy z³o¿o-swoj¹ przysz³oœæ.”
nych w okresie protestu.Dyrektor Marian Œwierz podkreœli³, ¿e w zakoñczonym sporze 
7. Po zawarciu kontraktu z NFZ na 2008r. Strony niniejszego nie ma pokonanych i zwyciêzców. „...Pokonani bêdziemy 
porozumienia spotkaj¹ siê niezw³ocznie celem omówienia reali-wszyscy, jeœli kontrakt na rok przysz³y bêdzie ni¿szy ni¿ w roku 
zacji podpisanego Porozumienia, w szczególnoœci w celu opra-bie¿¹cym. Od wysokoœci kontraktu zale¿y realnoœæ realizacji 
cowania zasad systemu motywacyjnego na rok 2008 i dalsze lata,  porozumienia”.
w oparciu o „nadwykonania”.Na mocy porozumienia lekarze, którzy z³o¿yli 
8. Lekarze zobowi¹zuj¹ siê do wykonania czêœci kontraktu nie wypowiedzenia wrócili do pracy zawieszaj¹c akcjê strajkow¹, a 
wykonanego z powodu strajku absencyjnego, a dyrektor szpital i jego wszystkie oddzia³y oraz poradnie funkcjonuj¹ od 1 
zobowi¹zuje siê do wyp³aty 70% utraconych dochodów.paŸdziernika normalnie.

Szpitalne porozumienie
- medycyny paliatywnej 1)kredyty i 
104,58 tys. z³). po¿yczki 15.989.562,87 z³,
4.Struktura wyniku 2)zobowi¹zania 
finansowego: d³ugoterminowe  umowy 1.Wykonanie planu - pozosta³e koszty finansowe 
-dzia³alnoœæ kliniczna ratalne  186.102,28 z³,przychodów - ( 45,55 % ). 
(oddzia³y ,, - 456.604,18 z³”, 3)zobowi¹zania z tytu³u 22.194.210,05 z³ tj. 49,94 % 2.Dodatni wynik finansowy 
-pracownie ( badania dostaw i us³ug                 planu: wypracowa³o 11 oddzia³ów 
wykonywane na zewn¹trz ) - 2.083.865,23 z³, -  przychody ze sprzeda¿y szpitalnych:
55.850,67 z³, w tym odsetki                       - us³ug na zewn¹trz 72,39 %, - wewnêtrzny 207,96 tys. z³, 

141.060,90 z³,!specjalistyka i - przychody z wydzielonej - chirurgii ogólnej 331,37 
4 zobowi¹zania ambulatorium opieki dzia³alnoœci gospodarczej tys. z³, 
inwestycyjne                                ca³odobowej  100.366,93 z³, 57,67 % planu, - okulistyczny 370,18 tys. z³, 
- 1.231.420,80 z³,- przychody z badañ - rehabilitacyjny 139,96 tys. !stomatologia  32.198,78 z³,
5) zobowi¹zania wobec profilaktycznych 54,57 % z³, !pozosta³a dzia³alnoœæ 
pracowników                    planu, - stacja dializ 88,34 tys. z³, gospodarcza ( sprzeda¿, 
1.119.436,84 z³,- pozosta³e przychody - nefrologiczny 10,51 tys. z³, czynsze, dzier¿awy ) - 
6) zobowi¹zania z tytu³u operacyjne 167,65 %, - geriatryczny 44,08 tys. z³, 303.449,69 z³,
podatków i ZUS             - opieka ca³odobowa 51,89 - noworodków 8,85 tys. z³, !pozosta³e przychody i 
3.690.519,17 z³,% planu, - chirurgii dzieciêcej 41,34 koszty operacyjne  
7) pozosta³e zobowi¹zania - przychody finansowe tys. z³, 215.725,68 z³,
202.978,47 z³,968,45 % planu, - psychiatryczny 52,76 tys. 

!pozosta³e przychody i 
8) fundusz socjalny - przychody ze sprzeda¿y z³, koszty finansowe - ,, - 
1.368.580,91 z³,us³ug NFZ 48,42 % planu. - intensywnej terapii 21,16 322.208,68 z³”.  
9) rezerwa                                                   1.Wykonanie kosztów tys. z³. 6. Stan zatrudnienia za 
1.224.637,62 z³,ogó³em 2.234.621,16 z³ tj. 3.Ujemny wynik finansowy okres od 1.01.2007 do 
8.Zobowi¹zania 50,85 % planu: generuje 9 oddzia³ów: 30.06.2007 roku wynosi 
wymagalne na dzieñ - leki szpitalne 53,77 %, - SOR 601,62 tys. z³, œrednio 774,51 etatów.
30.06.2007 roku wynosz¹ - materia³y 55,62 %, - dzieciêcy 47,31 tys. z³, 7. Stan zobowi¹zañ na 
592.085 z³, wobec stanu na - energia 59,84 %, - neurologiczny 52,84 tys. z³, 30.06.2007 roku kszta³tuje 
dzieñ 31.12.2006 roku na - us³ugi obce 51,83 %, - laryngologiczny 83,60 tys. sie na poziomie 
poziomie 923.907,00 z³, w - podatki i op³aty 58,81 %, z³, 27.097.104,19 z³, wobec 
tym:- wynagrodzenia 49,60 %, - ginekologiczno  po³o¿niczy poziomu na dzieñ 
1)z tytu³u dostaw i us³ug  - œwiadczenia na rzecz 464,02 tys. z³,  31.12.2006 roku 
357.098,00 z³,pracowników 50,36 %, - urazowo-ortopedyczny wynosz¹cego 26.734.509 z³, 
2)wobec pracowników  0,00 - amortyzacja 44,98 %, 131,27 tys. z³, zaœ na dzieñ 31.12.2005 roku 
z³,- pozosta³e koszty 45,19 % , - onkologiczny 46,66 tys. z³,  - 26.769.069 z³.
3)z tytu³u podatków i ZUS  - pozosta³e koszty - obserwacyjno  zakaŸny  Poszczególne pozycje 
234.987,00 z³.operacyjne 6,58 %, 241,21 tys. z³, zobowi¹zañ:

Cyfrowy stan zdrowia szpitala  

wiatu gorlickiego,
-utworzenie w Gorlicach Centrum Kszta³cenia Ustawiczne-

go,
 œród projektów na realizacjê których bardzo 

-Gorlicki Obszar Turystyczny, a w nim min. Budowa i ozna-
liczymy w ramach programów operacyjnych 

kowanie szlaków, wizualizacja obiektów zabytkowych. Ws¹:
Chcielibyœmy tak¿e zdobyæ œrodki finansowe na projekty:

-budowa hali sportowej dla ZSZ i Gminy Biecz,
-termomodernizacja obiektów u¿ytecznoœci publicznej po-

-przebudowa dróg powiatowych, 
wiatu gorlickiego wspólnie z samorz¹dami gminnymi,

-poprawa dostêpnoœci do strefy gospodarczej poprzez mo-
-budowa drogi Krynica-Wysowa Zdrówj-Blechnarka-Grani-

dernizacjê dróg ³¹cz¹cych drogi wojewódzkie i drogê krajo-
ca Pañstwa I etap, zadanie planowane do realizacji przez 

w¹ nr 28 z uwzglêdnieniem przebudowy ulicy Sikorskiego w 
marsza³ka Ma³opolski przy wspó³pracy z powiatem: nowo-

Gorlicach oraz dróg Gorlice ul. Zakole Dominikowice i Do-
s¹deckim oraz gminami Uœcie Gorlickie i Krynica.

minikowice -Sêkowa,
Teraz z niecierpliwoœci¹ czekamy na og³oszenia o naborze 

-rozbudowa budynku nr 3 dla potrzeb gimnazjum w SPSW 
wniosków licz¹c, ¿e nasze projekty znajd¹ uznanie w oczach 

w Szymbarku, 
oceniaj¹cych ekspertów - koñczy starosta Miros³aw Wêdry-

-wykorzystanie energii odnawialnej poprzez monta¿ kolekto-
chowicz.

rów s³onecznych na budynkach u¿ytecznoœci publicznej po-

W gotowoœci do MRPO!
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narodowych, to osi¹gniêcia sportowe. Gratulujê tych sukcesów i dziêkujê 
za nie...” Mówi³ tak¿e o zrealizowanych inwestycjach i remontach 
w placówkach oœwiatowych.
- Marek Bugno przewodnicz¹cy Rady Powiatu podkreœli³, i¿:  „Œwiêto 
Edukacji to dzieñ szczególny, gdy chylimy czo³o przed nauczycielami. 
Dla mnie jako absolwenta tej szko³y to bardzo wzruszaj¹cy moment. 
Dziêkuje za naukê i ¿yczê satysfakcji z pracy oraz du¿o zdrowia”.
- Zofia Kamiñska przewodnicz¹ca Komisji Edukacji stwierdzi³a: „ To 
wyj¹tkowe œwiêto, tak wa¿ne dla wszystkich nauczycieli. Gratulujê osi¹-
gniêæ dydaktycznych i wychowawczych. Niech praca przynosi Pañstwu 
wiele zadowolenia i uznania”.

W trakcie uroczystoœci dwunastu nauczycieli otrzyma³o specjalne 
nagrody Starosty Gorlickiego. Byli to: Waldemar Gniady - dyrektor ZSZ 
w Gorlicach, Teresa Dawiec i Józef Sikora z ZSZ w Gorlicach , Teresa 

ospodarzami powiatowych uroczystoœci Stradomska z ZS Nr 1 w Gorlicach, Lucyna Duma z ZST w Gorlicach, 
z okazji Œwiêta Edukacji by³ w tym roku Barbara Zawiliñska i S³awomir Deda z  I LO w Gorlicach, Renata Pêkala 
Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. I. £ukasiewicza G z ZSZ w Bobowej, Agata Mruk z ZSO w Bobowej, Maciej £awrowski 

w Gorlicach, a wspó³organizatorami M³odzie¿owy z ZSO w Bieczu, Bogus³awa Duda z ZSZ w Bieczu  oraz Gra¿yna 
Dom Kultury i Starostwo Powiatowe. Wszystkich Jab³oñska-Folczyk z PP-P w Bieczu.
powita³ dyrektor ZS Nr 1 Alfred Biernacki. Nastêpnie wrêczono tytu³y nauczyciela dyplomowanego nastêpuj¹cym 
Nastêpnie g³os zabrali: pedagogom: Ewie Klimek i Annie Jêdrzejczyk z I LO w Gorlicach, 
- Senator Stanis³aw Kogut, który powiedzia³: Jolancie Korzeñ z  ZSZ w Gorlicach, Agnieszce Ziêba-Lipczyñskiej z ZSO 
„Oddajê czeœæ i pok³on wszystkim nauczycielom, w Bieczu oraz Bernadetcie Libront, El¿biecie Kwaœnej i Marcie Lach - 
którzy mnie kiedyœ uczyli i tym obecnym na dzi- Mruk z ZSO w Bobowej.
siejszym œwiecie. Dziœ potrzeba autorytetów. ¯y- Stypendia za wyniki w nauce lub za osi¹gniêcia sportowe otrzymali: 
czê byœcie nimi byli, byœcie wychowali praw- Krzysztof  Markowicz i Bart³omiej Winiarski z ZST w Gorlicach, Marcin 
dziwych patriotów...”. Dynda i Jakub Osika z I LO w Gorlicach, Mateusz Haluch, Karolina 
- Wicestarosta Witold Kochan stwierdzi³: „ Górska i Marcin Burkot z ZSZ w Gorlicach, Marta Cionek, Tomasz 
...Janusz Korczak mówi³: Jeœli nie umie naucz, Marynowski i Ewa Podobiñska z ZS Nr 1 w Gorlicach, Marta Dawiec, 
jeœli nie wie  wyt³umacz, jeœli nie mo¿e  pomó¿. Te Ewelina Radzik i Joanna G¹sior z ZSE w Gorlicach, Katarzyna Fior i Sy-
s³owa najlepiej oddaj¹ sedno i sens pracy na- lwia Sowa z ZSO w Bieczu, Ma³gorzata Klocek i Aneta Baran z ZSZ 
uczyciela. Dziêkujê za nauczanie, za wyt³uma- w Bieczu, Sabina Siedlarz i Magdalena Œliwa z ZSZ w Bobowej, 
czenie i za pomoc okazywan¹ uczniom, a ¿e robi- Katarzyna Drzyma³a z ZSA w Bystrej oraz Przemys³aw Pastor z ZSR 
cie to bardzo dobrze to jest na to wiele dowodów. w Hañczowej.
To bardzo dobre wyniki maturalne naszych ucz- Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Joanna Górska i Rafa³ 
niów, to liczne tytu³y na konkursach i olimpiadach Wêdrychowicz z ZS Nr 1 w Gorlicach. Wszyscy uczestnicy byli pod 
na szczeblu wojewódzkim, krajowym i miêdzy- wielkim wra¿eniem wystêpów m³odzie¿y przygotowanych pod kierun-
narodowym, to udzia³ w programach miêdzy- kiem: Marka Grybosia, Wandy Gr¹dalskiej i Moniki Wacek. 

P o w i a t o w y  D z i e ñ  E d u k a c j i  

 Bobowej po raz ósmy mo¿na by³o podziwiaæ, a nawet samemu 
spróbowaæ swoich si³ w koronkowej robocie. Wszystko w ra-Wmach VIII Festiwalu Koronki Klockowej Bobowa 2007.

Pocz¹tki koronczarstwa siêgaj¹ 1899 r., kiedy to w Bobowej powsta³a 
¿eñska Krajowa Szko³a Koronkarska, gdzie uczono koronkarstwa, 
hafciarstwa i tak zwanych "robót kobiecych". W 1902 roku by³ ju¿ 
br¹zowy medal na wystawie w Saint Luiz, a trzy lata póŸniej - z³oty medal 
w San Francisco. Po wielu k³opotach okresu miêdzywojennego i wo-
jennego w 1946 r., powsta³a w Bobowej Spó³dzielnia Rêkodzie³a 
Ludowego "Koronka" oraz Szko³a Zawodowa. W okresie transformacji 
nast¹pi³ prawie ca³kowity zanik tego rzemios³a. Dopiero w 1994r., po-
wsta³o przy miejscowym Zespole Szkó³ Zawodowych Stowarzyszenie 
Twórczoœci Regionalnej, które poprzez konkursy, ró¿nego typu programy 
a nastêpnie Festiwal o¿ywi³o koronkarskie tradycje Bobowej.

W tym roku bobowskie koronki otrzyma³y tytu³ „Produktu Lokalnego Ziemi Gorlickiej w 2007”.
Dziœ na festiwalowych stoiskach prezentowane s¹ koronki z wielu pañstw europejskich . Festiwal to tak¿e pokazy 
koronkowej mody oraz warsztaty dla wszystkich chêtnych oraz mo¿liwoœæ zakupu akcesoriów do wyrobu koronek. 
Efektem Festiwalu i dzia³añ Stowarzyszenia jest wzrost sprzeda¿y koronek oraz promocja turystyczna gminy Bobowa 
i powiatu gorlickiego na arenie miêdzynarodowej. 

Koronkowa robota

Rada Powiatu podjê³a stanowisko dotycz¹ce finanso- - d³ugoœæ zarz¹dzanej sieci drogowej bez wzglêdu 
wania dróg powiatowych ustosunkowuj¹c siê tym na rodzaj nawierzchni (kwota bazowa),
samym do za³o¿eñ Strategii Rozwoju Transportu na - infrastrukturê obiektów in¿ynieryjnych i technicz-
lata 2007 - 2013. Radni podkreœlili, ¿e wysokoœci nych zlokalizowanych w ci¹gu tych dróg (dodatek na 
dochodów samorz¹dów terytorialnych na zadania obiekty in¿ynieryjne i techniczne tzw. wskaŸnik 
zwi¹zane z zarz¹dzaniem drogami, powinno uwzglê- umostowienia),
dniaæ zarówno niezbêdne koszty bie¿¹cego ich - po³o¿enie jednostki samorz¹du terytorialnego 
utrzymania, jak i realizowanych inwestycji. (dodatek dla terenów górskich i górzystych).
W stanowisku radni stwierdzili m.in.: Nale¿a³oby znowelizowaæ ustawê o finansowaniu 
„...W latach 1999  2003 drogi powiatowe finansowane infrastruktury transportu l¹dowego w kierunku uzyskiwa-
by³y poprzez subwencje drogow¹ [...] Od 1 stycznia 2004 nia przez samorz¹dy terytorialne œrodków na finanso-
roku finansowanie dróg powiatowych odbywa siê z wanie infrastruktury drogowej z Krajowego Funduszu 
dochodów samorz¹dów terytorialnych, co spowodowa³o Drogowego. [...] Samorz¹dy powiatowe powinny mieæ 
w Powiecie Gorlickim znaczne obni¿enie wydatków na tak¿e zagwarantowane udzia³y w Funduszu - Centralna 
utrzymanie dróg w kolejnych latach. Ewidencja Pojazdów i Kierowców.[...]

W celu poprawy istniej¹cej sytuacji powinny ulec W zakresie realizacji programu likwidacji osuwisk 
zmianie Ÿród³a dochodów samorz¹dów terytorialnych na konieczne jest przed³u¿enie, do minimum 2010 roku, 
zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem drogami, a w szczegól- okresu realizacji tego programu oraz zweryfikowanie sza-
noœci zwiêkszenie dochodów w³asnych lub przywrócenie cunków kosztów tej likwidacji okreœlonych w roku 2002, 
subwencji drogowej. które nie uwzglêdniaj¹ rzeczywistych nak³adów przepro-
Wysokoœæ tych œrodków winna uwzglêdniaæ: wadzenia inwestycji.[...]
- dotychczasowe udzia³y w podatkach dochodo- W Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013 
wych planowane przez Ministra Finansów jako Ÿród³o nale¿y uwzglêdniæ wa¿n¹ rolê jak¹, w systemie komu-
sfinansowania zadañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem drogami nikacyjnym pañstwa, odgrywaj¹ drogi lokalne, koniecz-
przez województwa, powiaty i gminy, noœci modernizacji ich sieci, zarówno pod k¹tem rozwoju 
- 30% udzia³ w podatku akcyzowym od paliw, dotych- gospodarczego mniejszych miast i obszarów wiejskich, 

czasow¹ rezerwê subwencji ogólnej przeznaczonej na a tak¿e poprawy bezpieczeñstwa komunikacyjnego.
dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych Nale¿a³oby wyst¹piæ z wnioskiem o podjêcie inicjatywy 
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powia- ustawodawczej w zakresie regulacji prawnych okre-
towych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast œlaj¹cych przekazanie gminom dotychczasowych dróg 
na prawach powiatu.[...] powiatowych nie spe³niaj¹cych kryteriów tych dróg. 

Wysokoœæ dochodów na zadania zwi¹zane z zarz¹dza- Okreœliæ kompetencje dla w³aœciwego organu i uregulo-
niem drogami, dla poszczególnych jednostek samorz¹du wanie trybu postêpowaniu w tych sprawach.”
terytorialnego uwzglêdniaæ powinna: Ca³e stanowisko znajduje siê w BIP.

Z pracy Rady Powiatu

Po pierwsze drogi!

Rada Powiatu Gorlickiego podjê³a stano- Nowego S¹cza. 
wisko w sprawie nawi¹zania wspó³pracy Powiatu Realizacja za³o¿eñ tego programu - stworzenie 
Gorlickiego z Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu - National - wspólnej strategii promocyjnej i wygenerowanie 
Louis University w Nowym S¹czu w zakresie kompleksowej oferty turystycznej, a w dalszej perspe-
programu wspólnej promocji regionu w ramach ktywie utworzenie subregionu o wspólnej nazwie 
s¹deckiego Miasteczka Multimedialnego. W przy- i rozpoznawalnej w skali kraju i Europy marce, stwa-
jêtym na XI sesji stanowisku stwierdzono: rza szansê na dynamiczny rozwój sektora turysty-

„...Rada Powiatu Gorlickiego uwa¿a za celo- cznego na terenie Powiatu Gorlickiego.
we nawi¹zanie wspó³pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu - Wspó³praca w ramach programu wspólnej promocji 
National - Louis University w Nowym S¹czu w za- regionu zwiêksza tak¿e mo¿liwoœci skutecznego po-
kresie programu wspólnej promocji regionu obej- zyskiwania  œrodków z funduszy Unii Europejskiej 
muj¹cego teren: Powiatu Gorlickiego, Powiatu No- zarówno na projekty infrastrukturalne, jak i te doty-
wos¹deckiego, Powiatu Limanowskiego oraz Miasta cz¹ce przedsiêwziêæ z obszaru  promocji i turystyki.” 

Poparcie dla promocji
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narodowych, to osi¹gniêcia sportowe. Gratulujê tych sukcesów i dziêkujê 
za nie...” Mówi³ tak¿e o zrealizowanych inwestycjach i remontach 
w placówkach oœwiatowych.
- Marek Bugno przewodnicz¹cy Rady Powiatu podkreœli³, i¿:  „Œwiêto 
Edukacji to dzieñ szczególny, gdy chylimy czo³o przed nauczycielami. 
Dla mnie jako absolwenta tej szko³y to bardzo wzruszaj¹cy moment. 
Dziêkuje za naukê i ¿yczê satysfakcji z pracy oraz du¿o zdrowia”.
- Zofia Kamiñska przewodnicz¹ca Komisji Edukacji stwierdzi³a: „ To 
wyj¹tkowe œwiêto, tak wa¿ne dla wszystkich nauczycieli. Gratulujê osi¹-
gniêæ dydaktycznych i wychowawczych. Niech praca przynosi Pañstwu 
wiele zadowolenia i uznania”.

W trakcie uroczystoœci dwunastu nauczycieli otrzyma³o specjalne 
nagrody Starosty Gorlickiego. Byli to: Waldemar Gniady - dyrektor ZSZ 
w Gorlicach, Teresa Dawiec i Józef Sikora z ZSZ w Gorlicach , Teresa 

ospodarzami powiatowych uroczystoœci Stradomska z ZS Nr 1 w Gorlicach, Lucyna Duma z ZST w Gorlicach, 
z okazji Œwiêta Edukacji by³ w tym roku Barbara Zawiliñska i S³awomir Deda z  I LO w Gorlicach, Renata Pêkala 
Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. I. £ukasiewicza G z ZSZ w Bobowej, Agata Mruk z ZSO w Bobowej, Maciej £awrowski 

w Gorlicach, a wspó³organizatorami M³odzie¿owy z ZSO w Bieczu, Bogus³awa Duda z ZSZ w Bieczu  oraz Gra¿yna 
Dom Kultury i Starostwo Powiatowe. Wszystkich Jab³oñska-Folczyk z PP-P w Bieczu.
powita³ dyrektor ZS Nr 1 Alfred Biernacki. Nastêpnie wrêczono tytu³y nauczyciela dyplomowanego nastêpuj¹cym 
Nastêpnie g³os zabrali: pedagogom: Ewie Klimek i Annie Jêdrzejczyk z I LO w Gorlicach, 
- Senator Stanis³aw Kogut, który powiedzia³: Jolancie Korzeñ z  ZSZ w Gorlicach, Agnieszce Ziêba-Lipczyñskiej z ZSO 
„Oddajê czeœæ i pok³on wszystkim nauczycielom, w Bieczu oraz Bernadetcie Libront, El¿biecie Kwaœnej i Marcie Lach - 
którzy mnie kiedyœ uczyli i tym obecnym na dzi- Mruk z ZSO w Bobowej.
siejszym œwiecie. Dziœ potrzeba autorytetów. ¯y- Stypendia za wyniki w nauce lub za osi¹gniêcia sportowe otrzymali: 
czê byœcie nimi byli, byœcie wychowali praw- Krzysztof  Markowicz i Bart³omiej Winiarski z ZST w Gorlicach, Marcin 
dziwych patriotów...”. Dynda i Jakub Osika z I LO w Gorlicach, Mateusz Haluch, Karolina 
- Wicestarosta Witold Kochan stwierdzi³: „ Górska i Marcin Burkot z ZSZ w Gorlicach, Marta Cionek, Tomasz 
...Janusz Korczak mówi³: Jeœli nie umie naucz, Marynowski i Ewa Podobiñska z ZS Nr 1 w Gorlicach, Marta Dawiec, 
jeœli nie wie  wyt³umacz, jeœli nie mo¿e  pomó¿. Te Ewelina Radzik i Joanna G¹sior z ZSE w Gorlicach, Katarzyna Fior i Sy-
s³owa najlepiej oddaj¹ sedno i sens pracy na- lwia Sowa z ZSO w Bieczu, Ma³gorzata Klocek i Aneta Baran z ZSZ 
uczyciela. Dziêkujê za nauczanie, za wyt³uma- w Bieczu, Sabina Siedlarz i Magdalena Œliwa z ZSZ w Bobowej, 
czenie i za pomoc okazywan¹ uczniom, a ¿e robi- Katarzyna Drzyma³a z ZSA w Bystrej oraz Przemys³aw Pastor z ZSR 
cie to bardzo dobrze to jest na to wiele dowodów. w Hañczowej.
To bardzo dobre wyniki maturalne naszych ucz- Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Joanna Górska i Rafa³ 
niów, to liczne tytu³y na konkursach i olimpiadach Wêdrychowicz z ZS Nr 1 w Gorlicach. Wszyscy uczestnicy byli pod 
na szczeblu wojewódzkim, krajowym i miêdzy- wielkim wra¿eniem wystêpów m³odzie¿y przygotowanych pod kierun-
narodowym, to udzia³ w programach miêdzy- kiem: Marka Grybosia, Wandy Gr¹dalskiej i Moniki Wacek. 

P o w i a t o w y  D z i e ñ  E d u k a c j i  

 Bobowej po raz ósmy mo¿na by³o podziwiaæ, a nawet samemu 
spróbowaæ swoich si³ w koronkowej robocie. Wszystko w ra-Wmach VIII Festiwalu Koronki Klockowej Bobowa 2007.

Pocz¹tki koronczarstwa siêgaj¹ 1899 r., kiedy to w Bobowej powsta³a 
¿eñska Krajowa Szko³a Koronkarska, gdzie uczono koronkarstwa, 
hafciarstwa i tak zwanych "robót kobiecych". W 1902 roku by³ ju¿ 
br¹zowy medal na wystawie w Saint Luiz, a trzy lata póŸniej - z³oty medal 
w San Francisco. Po wielu k³opotach okresu miêdzywojennego i wo-
jennego w 1946 r., powsta³a w Bobowej Spó³dzielnia Rêkodzie³a 
Ludowego "Koronka" oraz Szko³a Zawodowa. W okresie transformacji 
nast¹pi³ prawie ca³kowity zanik tego rzemios³a. Dopiero w 1994r., po-
wsta³o przy miejscowym Zespole Szkó³ Zawodowych Stowarzyszenie 
Twórczoœci Regionalnej, które poprzez konkursy, ró¿nego typu programy 
a nastêpnie Festiwal o¿ywi³o koronkarskie tradycje Bobowej.

W tym roku bobowskie koronki otrzyma³y tytu³ „Produktu Lokalnego Ziemi Gorlickiej w 2007”.
Dziœ na festiwalowych stoiskach prezentowane s¹ koronki z wielu pañstw europejskich . Festiwal to tak¿e pokazy 
koronkowej mody oraz warsztaty dla wszystkich chêtnych oraz mo¿liwoœæ zakupu akcesoriów do wyrobu koronek. 
Efektem Festiwalu i dzia³añ Stowarzyszenia jest wzrost sprzeda¿y koronek oraz promocja turystyczna gminy Bobowa 
i powiatu gorlickiego na arenie miêdzynarodowej. 

Koronkowa robota

Rada Powiatu podjê³a stanowisko dotycz¹ce finanso- - d³ugoœæ zarz¹dzanej sieci drogowej bez wzglêdu 
wania dróg powiatowych ustosunkowuj¹c siê tym na rodzaj nawierzchni (kwota bazowa),
samym do za³o¿eñ Strategii Rozwoju Transportu na - infrastrukturê obiektów in¿ynieryjnych i technicz-
lata 2007 - 2013. Radni podkreœlili, ¿e wysokoœci nych zlokalizowanych w ci¹gu tych dróg (dodatek na 
dochodów samorz¹dów terytorialnych na zadania obiekty in¿ynieryjne i techniczne tzw. wskaŸnik 
zwi¹zane z zarz¹dzaniem drogami, powinno uwzglê- umostowienia),
dniaæ zarówno niezbêdne koszty bie¿¹cego ich - po³o¿enie jednostki samorz¹du terytorialnego 
utrzymania, jak i realizowanych inwestycji. (dodatek dla terenów górskich i górzystych).
W stanowisku radni stwierdzili m.in.: Nale¿a³oby znowelizowaæ ustawê o finansowaniu 
„...W latach 1999  2003 drogi powiatowe finansowane infrastruktury transportu l¹dowego w kierunku uzyskiwa-
by³y poprzez subwencje drogow¹ [...] Od 1 stycznia 2004 nia przez samorz¹dy terytorialne œrodków na finanso-
roku finansowanie dróg powiatowych odbywa siê z wanie infrastruktury drogowej z Krajowego Funduszu 
dochodów samorz¹dów terytorialnych, co spowodowa³o Drogowego. [...] Samorz¹dy powiatowe powinny mieæ 
w Powiecie Gorlickim znaczne obni¿enie wydatków na tak¿e zagwarantowane udzia³y w Funduszu - Centralna 
utrzymanie dróg w kolejnych latach. Ewidencja Pojazdów i Kierowców.[...]

W celu poprawy istniej¹cej sytuacji powinny ulec W zakresie realizacji programu likwidacji osuwisk 
zmianie Ÿród³a dochodów samorz¹dów terytorialnych na konieczne jest przed³u¿enie, do minimum 2010 roku, 
zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem drogami, a w szczegól- okresu realizacji tego programu oraz zweryfikowanie sza-
noœci zwiêkszenie dochodów w³asnych lub przywrócenie cunków kosztów tej likwidacji okreœlonych w roku 2002, 
subwencji drogowej. które nie uwzglêdniaj¹ rzeczywistych nak³adów przepro-
Wysokoœæ tych œrodków winna uwzglêdniaæ: wadzenia inwestycji.[...]
- dotychczasowe udzia³y w podatkach dochodo- W Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013 
wych planowane przez Ministra Finansów jako Ÿród³o nale¿y uwzglêdniæ wa¿n¹ rolê jak¹, w systemie komu-
sfinansowania zadañ zwi¹zanych z zarz¹dzaniem drogami nikacyjnym pañstwa, odgrywaj¹ drogi lokalne, koniecz-
przez województwa, powiaty i gminy, noœci modernizacji ich sieci, zarówno pod k¹tem rozwoju 
- 30% udzia³ w podatku akcyzowym od paliw, dotych- gospodarczego mniejszych miast i obszarów wiejskich, 

czasow¹ rezerwê subwencji ogólnej przeznaczonej na a tak¿e poprawy bezpieczeñstwa komunikacyjnego.
dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych Nale¿a³oby wyst¹piæ z wnioskiem o podjêcie inicjatywy 
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powia- ustawodawczej w zakresie regulacji prawnych okre-
towych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast œlaj¹cych przekazanie gminom dotychczasowych dróg 
na prawach powiatu.[...] powiatowych nie spe³niaj¹cych kryteriów tych dróg. 

Wysokoœæ dochodów na zadania zwi¹zane z zarz¹dza- Okreœliæ kompetencje dla w³aœciwego organu i uregulo-
niem drogami, dla poszczególnych jednostek samorz¹du wanie trybu postêpowaniu w tych sprawach.”
terytorialnego uwzglêdniaæ powinna: Ca³e stanowisko znajduje siê w BIP.

Z pracy Rady Powiatu

Po pierwsze drogi!

Rada Powiatu Gorlickiego podjê³a stano- Nowego S¹cza. 
wisko w sprawie nawi¹zania wspó³pracy Powiatu Realizacja za³o¿eñ tego programu - stworzenie 
Gorlickiego z Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu - National - wspólnej strategii promocyjnej i wygenerowanie 
Louis University w Nowym S¹czu w zakresie kompleksowej oferty turystycznej, a w dalszej perspe-
programu wspólnej promocji regionu w ramach ktywie utworzenie subregionu o wspólnej nazwie 
s¹deckiego Miasteczka Multimedialnego. W przy- i rozpoznawalnej w skali kraju i Europy marce, stwa-
jêtym na XI sesji stanowisku stwierdzono: rza szansê na dynamiczny rozwój sektora turysty-

„...Rada Powiatu Gorlickiego uwa¿a za celo- cznego na terenie Powiatu Gorlickiego.
we nawi¹zanie wspó³pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu - Wspó³praca w ramach programu wspólnej promocji 
National - Louis University w Nowym S¹czu w za- regionu zwiêksza tak¿e mo¿liwoœci skutecznego po-
kresie programu wspólnej promocji regionu obej- zyskiwania  œrodków z funduszy Unii Europejskiej 
muj¹cego teren: Powiatu Gorlickiego, Powiatu No- zarówno na projekty infrastrukturalne, jak i te doty-
wos¹deckiego, Powiatu Limanowskiego oraz Miasta cz¹ce przedsiêwziêæ z obszaru  promocji i turystyki.” 

Poparcie dla promocji
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WYDAWCA:
Drukarnia GLINIK Robert Huk
tel. 018 35 39 750 na zlecenia 
Starostwa Powiatowego
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

RADA PROGRAMOWA:
Starosta Gorlicki - Miros³aw Wêdrychowicz

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Marek Bugno
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu - Karol Tenerowicz
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o wakacyjnej przerwie wznowi³a swoje stacji dializ i stwierdzi³, ¿e: „og³oszono przetarg, a otwa-
posiedzenia Rada Powiatu Gorlickiego. rcie ofert ma nast¹piæ 9 paŸdziernika. Przy wyborze PPodczas  XI sesji rozpatrywa³a a¿ 29. wykonawcy 90% stanowiæ bêdzie zaoferowana cena, 

punktów porz¹dku obrad. Jednym z wa¿niej- a pozosta³e 10% to zabezpieczenie interesu pacjentów 
szych by³ tradycyjnie temat sytuacji w gorlic- poprzez wykazanie siê doœwiadczeniem i jakoœci¹ œwiad-
kim szpitalu. Rada zapozna³a siê z wynikiem czonych us³ug oraz zabezpieczenie interesu pracowników 
finansowym za I pó³rocze 2007 r. oraz aktualn¹ poprzez odpowiedni pakiet socjalny.
sytuacj¹ po zakoñczeniu strajku lekarzy, któr¹ W dyskusji Radni wyra¿ali zadowolenie, ¿e za¿egnane zo-
przybli¿y³ dyrektor szpitala Marian Œwierz. sta³o nieszczêœcie wisz¹ce nad gorlickim szpitalem i apelo-
Powiedzia³ min., ¿e: wali do nowego parlamentu i rz¹du, by jako pierwsz¹, najwa¿-
- „...Podpisane porozumienie z lekarza- niejsz¹ spraw¹ zaj¹³ siê problemami s³u¿by zdrowia! 
mi zaskutkuje w 2008 roku kwot¹ oko³o 2,3 Zwracali równie¿ uwagê, i¿ obecne podwy¿ki to tak¿e pie-
mln z³ niezbêdn¹ na podwy¿ki. Warunkiem ich ni¹dze wirtualne, zale¿ne od wysokoœci kontraktów, ale szpi-
realizacji musi byæ wy¿szy kontrakt ale na dziœ tale bêd¹ musia³y je wyp³acaæ, choæ to mo¿e spowodowaæ 
s¹ ogromne rozbie¿noœci miêdzy informacja- utratê p³ynnoœci finansowej, a co za tym idzie ponowne, bar-
mi wychodz¹cymi z ministerstwa zdrowia dzo powa¿ne k³opoty dla szpitali.
a NFZ, co do kontraktowania us³ug medycz- Ca³a ta sytuacja spowodowa³a nie tylko szkody finansowe ale 
nych na rok przysz³y. tak¿e wielkie szkody natury etycznej i moralnej.
- straty szpitala wynikaj¹ce z ostatniego Ponadto Rada zatwierdzi³a m.in. informacje o:

strajku absencyjnego lekarzy jeszcze nie s¹ - przebiegu wykonania Bud¿etu Powiatu Gorlickiego za I pó³-
wyszacowane ale przewidujemy, ¿e mog¹ rocze 2007r.
byæ do koñca roku odpracowane - realizacji planów finansowych instytucji kultury i zak³adów 

- w spór zbiorowy wszed³ œredni personel opieki zdrowotnej za I pó³rocze 2007r. tj.: Ma³opolska Galeria 
medyczny ¿¹daj¹c 500 z³ podwy¿ki, Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach, Centrum Terapii 

- wojewoda uchyli³ decyzjê o czasowym za- Uzale¿nieñ w Gorlicach, Samodzielne Publiczne Powiatowe 
wieszeniu 4 szpitalnych oddzia³ów w Pogotowie Ratunkowe w Gorlicach oraz Szpital Specjalisty-
zwi¹zku z powrotem do pracy 40 lekarzy”. czny im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Rada Powiatu pod-
Nawi¹za³ tak¿e do planowanej dzier¿awy jê³a tak¿e osiem uchwa³ wszystkie dostêpne s¹ w BIP.

Kazimierz ¯egleñ - prosi³ o piln¹ naprawê dróg leœnych, które 
zosta³y uszkodzone podczas rajdu Magurskiego;
Zofia Kamiñska - zaapelowa³a o podjêcie zdecydowanych 
dzia³añ w celu budowy hali gimnastycznej w Bieczu i przekaza³a 
apel Radnych Miasta i Gminy Biecz w tej sprawie. Zg³osi³a 
równie¿ koniecznoœæ w³¹czenia do planów na 2008r. 
modernizacjê drogi Strzeszyn - Bugaj - Sitnica - Roznowice oraz 
mostu na rzece Sitni-czanka;
Edward Jamro  zwróci³ sie o przekazanie kopii umowy sprzeda-
¿y dzia³ki przy ul. 11 Listopada oraz dokumentów z tym zwi¹za-
nych
Bogus³aw Lenard  zg³osi³ potrzebê remontu drogi Zagórzany  
Turza na odcinku oko³o 900 m w Moszcenicy;
Rafa³ Kukla  zasugerowa³ by podj¹æ dzia³ania w celu utworzenia 
w Gorlicach oœrodka egzaminacyjnego dla kierowców

Interpelowali Radni

XI sesja Rady Powiatu Gorlickiego 

Komisja konkursowa wy³oni³a dzier¿awcê 
Stacji dializ. Po analizie czterech ofert 
zdecydowa³a o wyborze firmy z Warszawy. 
Wybrany oferent gwarantuje: zatrudnienie 
pracowników stacji i oddzia³u na 15 lat, od-
kupienie od szpitala sprzêtu stacji dializ 
i przejêcie kontraktu z NFZ za ponad 1 mln 
z³ oraz czynsz za 15-letni okres dzier¿awy 
w wysokoœci 5,3 mln  z³.
Zabieg ten pozwoli na wdro¿enie do reali-
zacji modernizacji szpitalnych oddzia³ów 
w ramach Mechanizmu Norweskiego.

Z ostatniej chwili
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