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WYDAWNICTWO BEZP£ATNE

Budowaæ
wspó³odpowiedzialnoœæ

P

omoc finansow¹ na rewitalizacjê cmentarzy z I wojny œwiatowej przekaza³
Ko-nsul Generalny Republiki
Czeskiej w Katowicach Jozef Byrtus. Do spotkania dosz³o w Starostwie Powiatowym w Gorlicach.
Stronê czesk¹ reprezentowa³ równie¿ Attache Obrony Republiki
Czeskiej p³k Miroslav Slivka.
Czek na kwotê prawie 7 tys. z³
otrzyma³ starosta Miros³aw Wêdrychowicz w obecnoœci burmistrza Kazimierza Sterkowicza i
wiceburmistrza Andrzeja Orchla.
cd. str.3

Rada Powiatu mówi NIE!
R

ada Powiatu Gorlickiego na sesji w dniu 17 sierpnia 2006 podjê³a stanowisko
w sprawie ograniczenia realizacji zadañ paszportowych przez Powiat Gorlicki.
W oœwiadczeniu Radni napisali:
„Rada Powiatu Gorlickiego maj¹c na wzglêdzie zapewnienie dostêpnoœci Mieszkañców do us³ug œwiadczonych przez administracjê publiczn¹ oczekuje, ¿e zmiany
rozwi¹zañ ustawowych dotycz¹cych spraw paszportowych nie spowoduj¹ trwa³ego
ograniczenia aktualnego zakresu zadañ powierzonych powiatom.
Proponowane rozwi¹zanie postrzegane jest przez spo³eczeñstwo jako zaprzeczenie
idei zbli¿ania administracji do obywatela, a zarazem jako objaw braku konstruktywnego wspó³dzia³ania pomiêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹.
Wobec powy¿szego Rada Powiatu Gorlickiego zwraca siê z apelem do Wojewody
Ma³opolskiego o zainspirowanie i wsparcie rozwi¹zañ, które pozwol¹ na realizacjê
przyjêtych przez powiaty zadañ paszportowych w zakresie uprzednio zawartych
porozumieñ”.
Stanowisko zosta³o przes³ane do: Wojewody i Marsza³ka Ma³opolski oraz Zwi¹zku Powiatów Polskich i Zwi¹zku Gmin Ziemi Gorlickiej. Przypomnijmy, i¿ w Starostwie Powiatowym w Gorlicach na mocy porozumienia z Wojewod¹ Ma³opolsklim realizowane
jest zadanie z zakresu obs³ugi paszportowej. Do tej pory mieszkañcy powiatu gorlickiego
mogli w Gorlicach z³o¿yæ wniosek o paszport i odebraæ nowy dokument. (cd. str. 8.)
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Uwaga Bieczanie!
Od 11 wrzeœnia br. wznawia w Bieczu
swoj¹ dzia³alnoœæ Filia Wydzia³u
Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Gorlicach. Filia obs³ugiwaæ bêdzie
wy³¹cznie mieszkañców miasta i gminy Biecz w zakresie rejestracji pojazdów. Sprawy te realizowane bêd¹
w siedzibie Urzêdu Gminy w Bieczu
ul. Rynek 20.
Pozosta³e kwestie z zakresu Wydzia³u
Komunikacji np. wydawanie praw
jazdy prowadzone bêd¹ przez wydzia³
macierzysty w Gorlicach przy ul. S³onecznej.

Na ratunek
Kasztelu
Trzy samorz¹dy: Miasto Gorlice,
Gmina Gorlice i Powiat Gorlicki
wyst¹pi³y do marsza³ka Ma³opolski
Janusza Sepio³a z proœb¹ o w³¹czenie
Oœrodka Budownictwa Ludowego w
Szymbarku w strukturê Ma³opolskiej
Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów”.
W specjalnym piœmie napisno:
„...Z wielkim uznaniem przyjmujemy inicjatywê Pana Marsza³ka zmierzaj¹c¹ do utworzenia w Szymbarku,
na bazie kasztelu, nowoczesnej instytucji kultury i promocji o znaczeniu
ponadregionalnym.
Rozwijaj¹c tê ideê, w imieniu trzech samorz¹dów g³êboko zainteresowanych o¿ywieniem kasztelu
tj. Powiatu Gorlickiego, Miasta Gorlice i Gminy Gorlice, zwracamy siê
do Pana Marsza³ka z serdeczn¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do rozszerzenia zakresu dzia³ania
Ma³opolskiej Galerii Sztuki „Dwór
Karwacjanów” w Gorlicach o Oœrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku, w sk³ad którego wchodz¹
XVI-wieczny dwór obronny - kasztel,
skansen budownictwa pogórzañskiego oraz dworek szlachecki z lat
1918-19.
(cd. str.5)
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Informator Starostwa
Powiatowego

Do¿ynki i festyny

Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
centrala 018 35-35-380
fax 018 35-37-545

Pod znakiem do¿ynek i festynów up³yn¹³ sierpieñ
w powiecie gorlickim. Œwiêto plonów obchodzoe-mail:starostwo@powiat.gorlice.pl
no tradycyjnie z wieñcami, bochnami chlebów i
www.powiat.gorlicki.pl
ludow¹
zabaw¹ w wszystkich gminach. Kilka
Godz. urzêdowania:
tysiêcy osób bawi³o siê na jubileuszowym X Liponiedzia³ek 8.00 - 16.00
wtorek pi¹tek 7.30 - 15.30
buskim Festynie Wakacyjnym zorganizowanym
Starosta
przez Spo³eczny Komitet Pomocy Szkole w LiMiros³aw Wedrychowicz
buszy.
Gwiazd¹ Festynu byli krakowscy artyœci z
Wicestarosta
programem
Spotkanie z ballad¹ „To my z KopyStanis³aw Szura
d³owa” i grecka piosenkarka (na zdjêciu). RadoœSekretarz Powiatu
Krzysztof Augustyn
nie bawiono siê tak¿e podczas Jarmarku FolkloSekretariat
rystycznego w Wysowej. Dwudniowa impreza retel. 018 35-48-701
kreacyjna w parku zdrojowym to spotkanie z folSkarbnik Powiatu
klorem, sztuk¹ ludow¹, rêkodzie³em oraz kulinarKrystyna Lewek
nymi rarytasami. W muszli koncertowej wyst¹pi³y
tel. 018 35-48-704
Wydzia³ Organizacyjny
zespo³y kilkanaœcie zespo³ów ludowych. Owacyji Spraw Obywatelskich
nie witano dru¿bów weselnych z Brunar - braci
Naczelnik-Jan Szkaradek
Matu³ów
z kapel¹ (na zdjêciu). Na nastêpne imtel. 018 35-48-750
prezy tego typu trzeba niestety bêdzie poczekaæ
Zespó³ ds. Promocji
ca³y rok.
Koordynator -Krzysztof
Mikruta - tel. 018 35-48-784
100 lat OSP w Szalowej
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa
Wielki jubileusz 100-lecie dzia³alnoœci obchodzi³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Naczelnik-Maria Puœcizna Syc
w Szalowej. W trakcie uroczystoœci odprawiona zosta³a msza œw. w intencji
tel.018 35-48-761
Wydzia³ Edukacji, Kultury, ¿yj¹cych i zmar³ych stra¿aków oraz odby³ siê uroczysty capstrzyk. Na placu przed
remiz¹ koncertowa³y zespo³y artystyczne, a wœród goœci byli min. wicestarosta
Turystyki i Sportu
Naczelnik-Tadeusz Mikrut
Powiatu Gorlickiego Stanis³aw Szura, cz³onek Zarz¹du Powiatu Stanis³aw Katel. 018 35-48-770
szyk, prezes Powiatowego Zawi¹zku OSP w Gorlicach Józef Janik. Prezes OSP
Wydzia³ Architektury i BudoWalenty ¯arnowski mówi¹c o roli szalowskiej Stra¿y stwierdzi³: „s³u¿y³a i s³u¿y
wnictwa
Naczelnik-Roman Honkowicz ca³emu spo³eczeñstwu nios¹c pomoc w trakcie po¿arów, powodzi [...] wielokrotnie by³a organizatorem imprez kulturalno-rozrywkowych, a cz³onkowie s¹ zaGorlice, ul. 11 Listopada 6
tel. 018 35-48-730
wsze aktywni w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci...”.
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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SPOTKANIE SO£TYSÓW

N

a zaproszenie prezesa Ma³opolskiego Stowarzyszenia So³tysów
Antoniego Rapacza i wiceprezesa Stanis³awa Kaszyka do Starostwa
Powiatowego w Gorlicach przybyli so³tysi z ca³ego powiatu gorlickiego,
by omówiæ aktualne kwestie dotycz¹ce pracy so³tysów.
Wœród goœci by³ tak¿e starosta Miros³aw Wêdrychowicz. Uczestnicy spotkania
postanowili m.in. wystosowaæ protest przeciwko nieuzasadnionej dymisji Wojewody Ma³opolskiego Witolda Kochana, podkreœlaj¹c bardzo dobr¹ wspó³pracê
z by³ym Wojewod¹, który jest honorowym cz³onkiem Stowarzyszenia.

wrzesieñ 2006
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WYPRAWA PO WIEDZÊ

T

o kolejny etap realizacji projektu ¯ywe Dziedzictwo w ramach
programu INTERREG III B CADESES. W „Wyprawie po wiedzê”
najwa¿niejszym celem jest zaanga¿owanie dzieci i m³odzie¿y z gimnazjów w Binarowej i Sêkowej, którzy byliby autorami materia³ów
dotycz¹cych miejsc œwiatowego dziedzictwa w Powiecie Gorlickim i osi¹galiby kolejne stopnie wiedzy na podstawie zgromadzonych materia³ów
w toku gry edukacyjnej.
W ten sposób, m³odzi ludzie bêd¹ œwiadomi wagi dziedzictwa, które jest te¿
ich udzia³em oraz stan¹ siê naturalnymi i spontanicznymi ambasadorami
i promotorami w³asnego regionu i kraju. „Wyprawa po wiedzê” ma w jakimœ sensie swe korzenie w popularnej niegdyœ wœród m³odzie¿y grze strategicznej „Cywilizacje”. G³ówna idea
zadania polega na przejœciu przez m³odzie¿ piêciu poziomów wiedzy, które to poziomy odzwierciedlaj¹ umownie mniej
wiêcej piêæ okresów w dziejach regionu tj.: osadnicy, mieszzkañcy, budowniczowie, przemys³owcy, stra¿nicy dziedzictwa.
Uczniowie po wykonaniu okreœlonych zadañ bêd¹ otrzymywaæ tytu³ w³aœciwy danemu poziomowi Na ka¿dym
poziomie wiedzy uczestnicy bêd¹ otrzymywaæ dyplom potwierdzaj¹cy ich umiejêtnoœci. Uczniom, którzy otrzymaj¹
tytu³ „Stra¿nika Dziedzictwa” dyplomy zostan¹ wrêczone w szczególnie uroczystych okolicznoœciach.
Wszelkie materia³y sporz¹dzone przez m³odzie¿ bêd¹ zamieszczone na
specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej mówi starosta Miros³aw
Wêdrychowicz. Fundamentalnym celem tych materia³ów jest ukazanie jak
bardzo dzieje drewnianych koœcio³ów s¹ powi¹zane z dziejami ca³ego regionu
w ka¿dym mo¿liwym aspekcie: ekonomicznym, politycznym, etnicznym, spo³ecznym i towarzyskim, w sferze obyczajów i zwyczajów oraz w wymiarze ¿ycia
ka¿dego pojedynczego cz³owieka wczoraj i dziœ. Niezwykle istotne jest ukazanie tych budowli jako nie tylko statycznych dzie³ sztuki i zabytków, ale przede
wszystkim jako ci¹gle „¿ywych” miejsc kultu, spajaj¹cych jak kiedyœ lokaln¹
spo³ecznoœæ i odgrywaj¹cych w dalszym ci¹gu jak najbardziej aktywn¹ rolê
mówi starosta. Podejœcie, œrodki, materia³y i techniki zastosowane przez uczniów podczas realizacji zadania zale¿¹ wy³¹cznie od ich inwencji i kreatywnoœci. W przygotowanie „Wyprawy po wiedzê” w³¹czyli siê ju¿ dyrektorzy
gimnazjów Bogus³aw Diduch z Sêkowej, Tamara Okoñska i Jan Kamiñski
z Binarowej, którzy z wielk¹ przychylnoœci¹ i zainteresowaniem podeszli do
tematu - dodaje Miros³aw Wêdrychowicz. W „Wyprawie po wiedzê” weŸmie
udzia³ oko³o 40 uczniów oraz kilku nauczycieli szczególnie historyków,
geografów i anglistów. W przysz³oœci w ten sposób bêd¹ mog³y uczyæ siê i bawiæ
inni uczniowie.

Budowaæ wspó³odpowiedzialnoœæ

cd. ze str.1
Starosta Miros³aw Wêdrychowicz przekaza³ na rêce Konsula Republiki Czeskiej serdeczne podziêkowania za wspó³pracê w
zakresie remontów cmentarzy wojskowych z I wojny œwiatowej w Owczarach i Gorlicach. Podkreœli³, i¿ Powiat Gorlicki docenia
wagê i znaczenie zabytkowych nekropolii z okresu Bitwy pod Gorlicami i podejmuje szereg dzia³añ maj¹cych na celu ich odnowê
jak równie¿ szerok¹ promocjê. Z radoœci¹ i uznaniem przyjmuje wszelk¹ pomoc w tym zakresie i liczy na dalsz¹ owocn¹
wspó³pracê, na wspieranie dzie³a utrwalania i czczenia pamiêci ¿o³nierzy poleg³ych na Ziemi Gorlickiej w latach I wojny
œwiatowej, bo „œmieræ ¿o³nierza jest œwiêta, przyjaciel czy wróg na jednakow¹ mi³oœæ i czeœæ zas³uguje”.
P³k Miroslav Slivka przekazuj¹c kolejne finansowe wsparcie na odnowê cmentarzy powiedzia³: „Dziêkujê za to co ju¿ zosta³o
zrobione, za dotychczasow¹ wspó³pracê. Deklarujemy, ¿e to wsparcie bêdzie trwa³o. Opiekujemy siê grobami w Polsce
po³udniowej, teren jest bardzo rozleg³y i cmentarzy jest wiele, jak równie¿ wiele jest do zrobienia. W samej tylko Ma³opolsce
wydaliœmy 1 mln koron na ten cel i dalej bêdziemy to robiæ...”.
Konsul Generalny Jozef Byrtus podkreœli³, i¿ „Od zesz³ego roku rozpoczêliœmy konkretn¹ wspó³pracê z powiatem gorlickim w
za-kresie rewitalizacji cmentarzy. Doceniamy znaczenie Bitwy Gorlickiej. W paŸdzierniku przyjedzie do Polski w ramach lekcji
historii m³odzie¿ z czeskich szkó³ wojskowych, by odbyæ wycieczkê œladami walk ¿o³nierzy czeskich podczas I i II wojny
œwiatowej. Bêd¹ tak¿e na Ziemi Gorlickiej. Pomagamy w poszukiwaniu przodków, którzy tutaj polegli kilkadziesi¹t mogi³ uda³o
nam siê odnaleŸæ. Przyrzekam, ¿e nasza wspó³praca bêdzie kontynuowana”.
Podkreœlaj¹c wagê tego typu spotkañ starosta M. Wêdrychowicz powiedzia³: „Na bazie historii mo¿na budowaæ wspó³odpowiedzialnoœæ za losy Europy, integrowaæ spo³eczeñstwa, te tragiczne wojenne wydarzenia mog¹ staæ siê przyczynkiem do
budowania wiêzi miêdzy narodami. Liczê, i¿ Szlak Cmentarzy bêdzie bardziej uczêszczany przez m³odzie¿ czesk¹, bo przecie¿ to
okazja do wzajemnego poznawania siê a tak¿e wysokiej klasy produkt turystyczny...”.

wrzesieñ 2006
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Wst¹p na Uniwersytet
„Wiek jest kwesti¹ wyboru, mo¿na byæ m³odym starcem lub starym
m³odzieñcem. Skoro chcemy siê uczyæ to jesteœmy m³odzi, bo nauka to przywilej
m³odoœci”. Tak mówi¹ o sobie inicjatorzy powo³ania w Gorlicach Uniwersytetu
Z³otego Wieku. Ma³gorzata Nowak i Roman Dziubina - radny Powiatu Gorlickiego, wspierani przez starostê gorlickiego Miros³awa Wêdrychowicza, zyskali
dla swego pomys³u akceptacjê ze strony rektora Akademii Ekonomicznej
w Krakowie prof. Ryszarda Borowieckiego.
W maju wystosowaliœmy do Rektora list intencyjny mówi Roman
Dziubina (na zdjêciu) - z proœb¹ o wsparcie organizacyjne. Rektor zadeklarowa³
pomoc programow¹ i daleko id¹c¹ wspó³pracê w zakresie prowadzenia zajêæ w
ramach Uniwersytetu. Wspó³dzia³anie rozpoczê³o siê mocnym akcentem tzn.
wyk³adem prof. Jerzego Hausnera pt. "Europejski model spo³eczny". Zgromadzi³ on w zabytkowych murach Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach blisko sto osób.
Za g³ówny cel stawiamy sobie dzia³anie na rzecz seniorów w zakresie edukacji permanentnej kontynuuje Roman Dziubina.
Poprzez zaplanowane i skoordynowane spotkania, wyk³ady o ró¿nej tematyce, wycieczki a tak¿e odpowiednie zajêcia ruchowe
Uniwersytet ma pobudziæ aktywowaæ spo³eczn¹ osób starszych, emerytów, rencistów dla ich w³asnej satysfakcji i radoœci oraz ku
po¿ytkowi Ziemi Gorlickiej. Liczymy, i¿ stanie siê on placówk¹, nobilituj¹c¹, umo¿liwiaj¹c¹ uzupe³nianie i aktualizowanie wiedzy,
aktywizuj¹c¹ intelektualnie, kulturalnie i fizycznie oraz daj¹c¹ wsparcie i w³¹czaj¹c¹ do pracy na rzecz drugiego cz³owieka.
Aktualnie trwaj¹ prace nad skonkretyzowaniem za³o¿eñ programowych Uniwersytetu. W planach s¹ comiesiêczne wyk³ady
prowadzone przez kadrê pedagogiczn¹ Akademii Ekonomicznej jak równie¿ spotkania tematyczne oraz wycieczki.
Do koñca wrzeœnia prowadzone bêd¹ zapisy chêtnych do udzia³u w zajêciach Uniwersytetu. Specjalne deklaracje dostêpne s¹
w Zespole Szkó³ Zawodowych (Budowlanka) w Gorlicach przy ul. Niepodleg³oœci 5. Sekretariat czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku tel. 0-18 353-50-19.
Zachêcamy emerytów, rencistów, osoby starsze do skorzystanie z tej niezwykle ciekawej oferty dodaje R. Dziubina.
Czekamy na osoby aktywne, kreatywne, które zechc¹ w³¹czyæ siê w tworzenie programu Uniwersytetu oraz jego struktur. Zapraszamy
przede wszystkim mieszkañców powiatu gorlickiego, ale mile widziane s¹ tak¿e osoby z powiatów s¹siednich. O szczegó³ach programowych oraz harmonogramie zajêæ z pewnoœci¹ poinformujemy w najbli¿szym czasie.

D

Przyjacielski najazd szwedzki

elegacja ze Szwecji na czele z wojewod¹ regionu Uppsala Andersem
Björckiem goœci³a w powiecie gorlickim. Celem wizyty by³a wymiana doœwiadczeñ w zakresie funkcjonowania administracji rz¹dowej oraz inicjatyw gospodarczych
i kulturalnych, które mog³yby byæ przedmiotem partnerskich przedsiêwziêæ i wzajemnej wspó³pracy dwustronnej. Szwedzkiemu
wojewodzie towarzyszyli: ma³¿onka - Leif Byman, wicewojewoda regionu Uppsala wraz z ma³¿onk¹, Marcin Bro¿ek - sekretarz ds.
wspó³pracy z zagranic¹ z Urzêdu Wojewódzkiego Uppsala oraz I wicewojewoda Ma³opolski Andrzej Mucha. W spotkaniu
uczestniczyli tak¿e: senator Stanis³aw Kogut, wicestarosta Stanis³aw Szura, przewodnicz¹cy Rady Miasta Bogdan Musia³, burmistrz
Gorlic Kazimierz Sterkowicz, zastêpca burmistrza Andrzej Orchel oraz przedstawiciele gmin: Ropa i Uœcie Gorlickie.
Witaj¹c przyby³ych goœci starosta Miros³aw Wêdrychowicz powiedzia³: „Dziêkujê Panu wojewodzie Witoldowi Kochanowi
za zorganizowanie tego spotkania i liczê, i¿ bêdzie ono pocz¹tkiem naszych kontaktów na poziomie urzêdów, instytucji a tak¿e biznesu
oraz wp³ynie pozytywnie na rozwój turystyki w obu kierunkach. To okazja do rozwijania dawnych dobrych XVI - wiecznych tradycji.
[...] Zapominaj¹c o wojennych doœwiadczeniach mogê powiedzieæ œmia³o, ¿e Ziemia Gorlicka stoi przed Szwedami otworem
i serdecznie do siebie zaprasza...”.
Wojewoda Uppsali Anders Bjorck wyrazi³ radoœæ
z wizyty w Polsce. Podkreœli³, i¿ „wspó³praca z Ma³opolsk¹
trwa ju¿ wiele lat. Sam po raz pierwszy by³em w Polsce jako
przewodnicz¹cy Rady Europy. Mam œwiadomoœæ, ¿e bez
Polaków takich jak papie¿ Jan Pawe³ II, Lech Wa³êsa i wysi³ku wielu innych Europa wygl¹da³aby zupe³nie inaczej. Dziêki nim i zjednoczonej Europie mamy dziœ mo¿liwoœæ wspó³pracy na wszystkich p³aszczyznach. Jestem bardzo szczêœliwy z wizyty w Gorlicach i mam nadziejê na rozwój naszych
wzajemnych kontaktów...”.
Wojewodowie z Uppsali zostali uhonorowani przez
burmistrza Gorlic pami¹tkowymi medalami. Kazimierz Sterkowicz zaprosi³ ich tak¿e do inwestowania w Gorlicach, przypominaj¹c o dobrych kontaktach Fabryki Maszyn Glinik ze
szwedzkimi kontrahentami.
Nastêpnie Daniel Markowicz ze Starostwa Powiatowego
w Gorlicach przedstawi³ prezentacjê o powiecie gorlickim
uwzglêdniaj¹c¹ historiê, najwiêksze atrakcje tej ziemi oraz
mo¿liwoœci inwestycyjne. Podobne informacje przekazali równie¿ sekretarze gmin Ropa i Uœcie Gorlickie. Po wizycie w gorlickim
ratuszu goœcie ze Szwecji odwiedzili Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, koœció³ w Sêkowej oraz Wysow¹.
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Na ratunek Kasztelu

W piœmie skierowanym do marsza³ka Ma³opolski w sprawie
Kasztelu w Szymbarku czytamy dalej: „...Samorz¹dy Powiatu
Gorlickiego maj¹ œwiadomoœæ, ¿e urzeczywistnienie
powy¿szej idei wymaga pewnych zmian organizacyjnych w
postaci wydzielenia Oœrodka Budownictwa Ludowego w
Szymbarku ze struktury Muzeum Okrêgowego w Nowym
S¹czu i w³¹czenia go w strukturê Ma³opolskiej Galerii Sztuki
„Dwór Karwacjanów” w Gorlicach, o co niniejszym Pana
uprzejmie prosimy. Obie placówki s¹ instytucjami kultury
utworzonymi i finansowanymi przez Marsza³ka Województwa
Ma³opolskiego.
Takie rozwi¹zania stwarzaj¹ wielkie mo¿liwoœci. Przez
kilkadziesi¹t ostatnich lat kasztel by³ remontowany, jednak
ci¹gle niewystarczaj¹ce œrodki finansowe spowodowa³y
wielokrotne przerwy w renowacji i nie pozwoli³y na jej
dokoñczenie. Teraz w obliczu mo¿liwoœci aplikacji o œrodki finansowe z Unii Europejskiej rysuje siê
perspektywa pe³nej rewitalizacji tego zabytkowego obiektu. Wyra¿amy przekonanie, ¿e zarysowane cele s¹ w
pe³ni wykonalne, czego, jak s¹dzimy, wystarczaj¹c¹ rêkojmi¹ s¹ dotychczasowe sukcesy Ma³opolskiej Galerii
Sztuki „Dwór Karwacjanów”, by przywo³aæ w tym miejscu tylko niezwykle udan¹ odbudowê dawnej
posiad³oœci Karwacjanów .
W imieniu samorz¹dów deklarujemy wsparcie projektu „Kasztel w Szymbarku” poprzez
dofinansowanie zwiêkszonych kosztów utrzymania obiektu po jego rewitalizacji.
Bardzo prosimy o przychylnoœæ dla naszych propozycji”.
Proœbê podpisali: starosta Gorlicki Miros³aw Wêdrychowicz, burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz
i wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik. Jest to kolejne wyst¹pienie samorz¹dów powiatu gorlickiego w tej
sprawie, które zrodzi³o siê po spotkaniu jakie mia³o miejsce w sierpniu w Szymbarku z marsza³kiem Januszem
Sepio³em oraz dyrektorem Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu Wac³awem Kawiorskim.

Oœwiatowe inwestycje i remonty 2006

N

ie by³o wakacji od remontów i inwestycji
powiatowych. Odnowie i modernizacji poddano
kilkanaœcie obiektów oœwiatowych. Praktycznie w
ka¿dej szkole ponadgimnazjalnej i w ka¿dej placówce by³y
wykonywane jakieœ prace. Te najbardziej widoczne to
termomodernizacje mówi starosta Miros³aw Wêdrychowicz. W tym zakresie w bie¿¹cym roku wykonaliœmy
dokumentacje projektowe na wartoœæ 43,3 tys. z³, a nastêpnie przyst¹piliœmy do termomodernizacji: ZSZ Bobowa - 333.906,20 z³; ZST Gorlice - 627.999,32 z³; ZSZ
Biecz -244.899,10 z³. Opracowano tak¿e audyty energetyczne dla potrzeb termomodernizacyjnych kolejnych
obiektów tj.: ZSZ Bobowa, ZST Gorlice, ZS Nr 1 Gorlice,
ZSZ Biecz Warsztaty. Warto tak¿e powiedzieæ o szeregu
istotnych aczkolwiek mniej widocznych remontach tj. :
remont wew. instalacji elektrycznej w budynku ZSE w
Gorlicach
II etap - 22.240,50 z³; Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn:
Budowa hali sportowej dla ZSZ w Bieczu i gminy Biecz 85.400,00 z³; Opracowanie dokumentacji projektowej
ewakuacyjnej klatki schodowej w ZSR Hañczowa 7.320,00 z³; Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz
z obróbkami blacharskimi w budynku Internatu ZSR
w Hañczowej - 40.150,99 z³; Opracowanie projektu sali
gimnastycznej ZS Nr 1 w Gorlicach - 53.680,00 z³; Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kot³owni
ZSZ Gorlice - 15.250,00 z³; Wykonanie remontu wêz³ów
wrzesieñ 2006

sanitarnych ZST w Gorlicach 109.777,27 z³; Modernizacja
kot³owni gazowej w ZSZ w Gorlicach - 233.020,00 z³.
Jest to wiêc bardzo du¿a „porcja” robót mówi starosta
Miros ³aw Wêdrychowicz, które przyczyni¹ siê do
podniesienia standardu naszych placówek oœwiatowych,
a tak¿e obni¿¹ koszty ich utrzymania zwi¹zane z ogrzewaniem.
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Zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na 2006 rok
oraz w Regulaminie przyznawania bezrobotnym/poszukuj¹cym pracy œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
by³y tematem posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia,
której przewodniczy sekretarz Powiatu Krzysztof Augustyn.
Uczestnicz¹ca w posiedzeniu dyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy Barbara Baczyñska przedstawi³a propozycjê zmian w
bud¿ecie. Najwiêksze i najbardziej istotne dotycz¹ zwiêkszenia œrodków na podjêcie dzia³alnoœci o kwotê 70 tys. z³.
S¹ to œrodki przyznane Powiatowi Gorlickiemu z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, a przeznaczone zostan¹
na realizacjê Programu „Spó³dzielnia socjalna szans¹ dla
Ciebie”.
Decyzjê ministra przyjmujemy z wielkim zadowoleniem
mówi przewodnicz¹cy Rady Krzysztof Augustyn. Starosta
Powiatu oraz gorlicki PUP aplikuj¹c o œrodki do ministerstwa
wsparli inicjatywê grupy bezrobotnych o za³o¿eniu
spó³dzielni socjalnej. Wniosek popar³ marsza³ek Ma³opolski
Janusz Sepio³. Efektem tych wspólnych zabiegów s¹
dodatkowe œrodki przekazane powiatowi na ten cel. Teraz za
poœrednictwem PUP skorzystaj¹ z nich cz³onkowie spó³dzielni socjalnej dodaje Krzysztof Augustyn.
Rada zapozna³a siê tak¿e ze zmianami w Regulaminie
przyznawania bezrobotnym/poszukuj¹cym pracy œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Zmiany dotycz¹ min.
wymaganych od wnioskodawcy okreœlonych warunków
formalnych, dodatkowych oœwiadczeñ, odpowiedniego
zabezpieczenia (porêczenia). O szczegó³y nale¿y pytaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Gorlicach. Wnioski o œrodki na
podjêcie dzia³alnoœci znajduj¹ siê na stronie
www.pup.gorlice.pl
Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowa³a
zmiany planu finansowego jak równie¿ zmiany w Regulaminie.

POWIATU

GORLICKIEGO

POMYS£ NA PRACÊ
W ostatnich miesi¹cach, o czym donosiliœmy,
powsta³a w powiecie gorlickim interesuj¹ca
inicjatywa utworzenia Spó³dzielni Socjalnej. Jej
dzia³anie winno przyczyniæ siê do ograniczenia
zjawiska marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego
osób pozostaj¹cych bez pracy. Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom za³o¿ycieli Spó³dzielni
wdro¿one zosta³y dzia³ania wspieraj¹ce ze strony
starosty Miros³awa Wêdrychowicza i dzia³aj¹cego w
jego imieniu Powiatowego Urzêdu Pracy. Zorganizowane i sfinansowane zosta³o, ze œrodków Funduszu Pracy, szkolenie cz³onków za³o¿ycieli Spó³dzielni, jak równie¿ pozyskane zosta³y œrodki z rezerwy Ministerstwa Pracy w wysokoœci 70 tys. z³
z przeznaczeniem na dotacje dla osób tworz¹cych
Spó³dzielnie. Ostatnio starosta gorlicki wystosowa³
pismo do wójtów i burmistrzów, w którym napisa³
min.: "...Najistotniejsz¹ kwesti¹ jest obecnie wsparcie nowopowstaj¹cego zak³adu pracy zleceniami,
które pozwol¹ na jego zaistnienie na miejscowym
rynku us³ug. Jednym z pomys³ów jakie wysunêli
cz³onkowie za³o¿yciele, jest opieka nad cmentarzami wojennymi, poprzez ich remonty. Pragnê
zatem zainteresowaæ Pañstwa t¹ godn¹ poparcia
inicjatyw¹. W myœl bowiem obowi¹zuj¹cych przepisów Samorz¹dy mog¹ zlecaæ Spó³dzielniom Socjalnym zadania publiczne, do których nale¿y
równie¿ opieka nad nekropoliami (cmentarzami)...". Bêdzie to kolejny krok w kierunku aktywizacji zawodowej osób d³ugotrwale bezrobotnych.

PRZED JUBILEUSZEM
Zewnêtrzny i wewnêtrzny lifting prze¿ywa wielka jubilatka - Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marcina Kromera w Gorlicach, która 30 wrzeœnia obchodziæ bêdzie 100-lecie swojej dzia³alnoœci. Na zewn¹trz to odnowiona czêœæ elewacji
i wymieniona stolarka okienna, a wewn¹trz to remont posadzek na korytarzach oraz malowanie œcian.
W szczegó³ach wydatki na poszczególne zadania przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- Opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji i kolorystyki I LO im. Kromera w Gorlicach -15.677,00
- Dostawa wraz z monta¿em drewnianej stolarki otworowej w budynku I LO im. Kromera w Gorlicach - 231.961,37
- Opracowanie projektu budowlanego wzmocnienia stropu nad II p. I LO im. Kromera w Gorlicach - 8.235,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji zawilgoceñ œcian piwnic I LO im. Kromera w Gorlicach - 8.540,00
- Remont czêsci elewacji budynku I LO im. Kromera w Gorlicach - 209.467,46
- Wykonanie robót remontowych wew. w budynku I LO im. Kromera w Gorlicach - 204.874,73
- Szko³a piêknieje, by godnie przyj¹æ w swoje mury setki absolwentów, którzy zg³osili akces do udzia³u w uroczystoœciach
rocznicowych.
Przypominamy wszystkim absolwentom „Kromera”, i¿ uroczystoœci rocznicowe rozpoczynaj¹ siê o godz. 9.30
ods³oniêciem tablicy pami¹tkowej w budynku Liceum. Nastêpnie o godz. 10 odprawiona zostanie msza œw. w koœciele
pw. Narodzenia NMP w Gorlicach, a po niej odbêdzie siê przemarsz uczniów i absolwentów ulicami miasta do
Gorlickiego Centrum Kultury z
udzia³em orkiestry oraz korowodu postaci historycznych. Tam uczestniczyæ bêd¹
w okolicznoœciowej akademii. Na godz.18 zaplanowano w budynku szko³y „Spotkanie Pokoleñ” a tak¿e aukcje prac
malarskich na rzecz szko³y.

STR

6

wrzesieñ 2006

BIULETYN

SAMORZ¥DOWY

POWIATU

GORLICKIEGO

Szkolne awanse i zmiany
Dwudziestu szeœciu nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego otrzyma³o akty nadania stopnia nauczyciela
mianowanego. Wrêczenia aktów dokona³ wicestarosta powiatu gorlickiego Stanis³aw Szura w obecnoœci naczelnika Wydzia³u
edukacji, kultury turystyki i sportu Tadeusza Mikruta. Akty otrzymali i przysiêgê z³o¿yli:
- ks. Piotr Filipek, Teresa Zachariasz Belniak, Monika Pierz - ZSE Gorlice
- Rados³aw Koz³owski, Kinga Mikrut - ZST Gorlice
- Monika Szyca, Urszula Mazur, Justyna Wiejaczka,
Angelika Kowalska, Ma³gorzata Hotloœ - ZSO Bobowa
- Maria Hycnar, Sylwia Zimowska Tomasik - ZS Nr 1
Gorlice
- Magdalena Peciak, Lidia Mieszek - I LO Gorlice
- Rados³aw Karp, Katarzyna Szurek, Anna Gotfryd - ZSZ
Biecz
- Iwona Michalik - ZSR Hañczowa
- Barbara Gorzkowicz, Józef Sikora - ZSZ Gorlice
- Anna Stasicka Wo³kowicz - ZSZ Bobowa
- Anna Juruœ, Anna Winnicka, Sylwia S³ota - Kordek - ZSO
Biecz
- Maria Ludwin - SOS-W Kobylanka
- Agata Masztafiak - MDK Gorlice
Wicestarosta - Stanis³aw Szura - powiedzia³ min. W imieniu starosty i Zarz¹du Powiatu gratulujê wszystkim mianowanym nauczycielom, niech praca daje wam wiele satysfakcji. Akty miano-wania, które otrzymaliœcie daj¹ wam
stabilizacjê i s¹ wyrazem docenienia waszej dotychczasowej pracy wychowawczej...”.
Podziêkowa³ tak¿e dyrektorom - i nauczycielom za œwietne
wyniki maturalne. Zwróci³ uwagê, i¿ powodem do dumy s¹
równie¿ szeroko zakrojone roboty budowlano remontowe i
termomodernizacyjne w obiektach oœwiatowych.
Obecny na spotkaniu wizytator Jerzy Stochela powiedzia³:
„To szczególny dzieñ. Przez mianowanie jesteœcie objêci
ochron¹ Karty Nauczyciela. ¯yczê wszelkiej pomyœlnoœci
w pracy i ¿yciu osobistym, ¿ebyœcie pewniej siê czuli na
waszych stanowiskach i bardziej uto¿samiali siê ze swoim
zawodem, a za rok podjêli trud awansu na stopieñ nauczyciela dyplomowanego”.
Wicestarosta wrêczy³ tak¿e uchwa³y Zarz¹du Powiatu
przed³u¿aj¹ce pe³nienie funkcji dyrektora przez: Gra¿ynê
Pabis - Mazur - dyr. ZSE w Gorlicach, Dorotê Pyznar - dyr.
SOS-W w Kobylance, Gra¿ynê Jab³oñsk¹ -Folczyk - dyr.
Poradni Psych.- Ped. w Bieczu, Józefa Warcho³a dyr. ZSA
w Bystrej.
Z³o¿y³ ponadto podziêkowania wieloletniemu dyr. ZSO w
Bieczu - Markowi Siarkowiczowi - (na zdjêciu) wraz
z wicestarost¹ Stanis³awem Szur¹), który odszed³ na emeryturê i wrêczy³ powierzenie funkcji dyrektora tej¿e placówki od nowego roku szkolnego Tomaszowi Dykasowi.
Przekaza³ równie¿ podziêkowania i nagrody jubileuszowe: Alicji Mo³dzie - dyr. SOS-W w Szymbarku i Tadeuszowi Rakowi dyr. ZSO
w Bobowej.

AGH - NABÓR TRWA

A

kademia Górniczo Hutnicza og³asza, ¿e 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
Geoinzynieria.
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.
Bli¿szych informacji mo¿na tak¿e szukaæ na stronie internetowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

wrzesieñ 2006
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Pytania do....

Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Gorlickiego Czes³awa K³apsy
Dobiega koñca II kadencja Rady Powiatu Gorlickiego pod Pana
przewodnictwem. Jak Pan ocenia te cztery lata?
Czes³aw K³apsa - Za niespe³na 2 miesi¹ce nast¹pi koniec kadencji
obecnego samorz¹du wszystkich szczebli, w tym tak¿e powiatowego. Pracowaliœmy 4 lata niezmiennie w zawi¹zanej na pocz¹tku koalicji PSL (6 radnych), MRS (8 radnych).
Wspó³pracowa³y kluby SLD, Forum Samorz¹dowego i Ligi Polskich Rodzin. Przewodniczy³em
klubowi Radnych PSL jako Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, natomiast MRS przewodniczyli by³y
i obecny Starosta Gorlicki. Uda³o siê nam pod moim przewodnictwem przepracowaæ ca³a kadencjê
bez ¿adnych zgrzytów i nieporozumieñ, w taki sposób, ¿e nie odczuwaliœmy prawie opozycji.
Musze powiedzieæ, ¿e zastaliœmy Powiat w z³ej kondycji spo³eczno - gospodarczej, nie tyle
po poprzedniej Radzie i Zarz¹dzie, co raczej po rozbiorach z poprzedniego podzia³u administracyjnego kraju, w tym tak¿e naszego Powiatu. Musieliœmy wiêc pracowaæ nad integracj¹ i rozwojem gospodarczym i to w znacznym stopniu siê nam uda³o.
Rada i Zarz¹d wykorzystywa³y dobrze nie tylko œrodki okreœlone w corocznym bud¿ecie, ale
zdobywa³y du¿e pieni¹dze pozabud¿etowe tak przed wst¹pieniem do Unii Europejskiej, jak
i szczególnie po wst¹pieniu. Dziêki temu uda³o siê wyremontowaæ i przebudowaæ dziesi¹tki kilometrów dróg powiatowych
i mostów, zmodernizowaæ prawie wszystkie obiekty szkolno - wychowawcze bêd¹ce w zarz¹dzie Powiatu. Zanotowano tak¿e
bardzo dobre wyniki w promocji Powiatu, powoduj¹c podniesienie jego rangi w kraju i za granic¹.
Czy jest Pan w stanie powiedzieæ ile posiedzeñ odby³a Rada Powiatu, ile podjêto uchwa³ i zg³oszono wniosków? Jak
ocenia Pan ich realizacjê?
Czes³aw K³apsa - Realizuj¹c swoje zadania, Rada Powiatu odby³a 42 posiedzenia plenarne podejmuj¹c 357 uchwa³.
G³ównie jednak Rada pracowa³a w powo³anych siedmiu Komisjach, które odby³y ponad 300 posiedzeñ, w tym równie¿ kontroli,
podejmuj¹c ponad 650 wniosków i opinii.
Oceniam, ¿e wiêkszoœæ wniosków Komisji by³o zasadnych, maj¹cych wp³yw na gospodarkê i wizerunek Powiatu.
Uchwa³y Rady Powiatu realizowane by³y przez 5-cio osobowy Zarz¹d Powiatu z udzia³em 2 cz³onków z PSL w sposób
prawid³owy, rzetelny, odpowiedzialny i nie budz¹cy w zasadzie zastrze¿eñ, chocia¿ niekiedy budzi³y emocje i d³ugotrwa³e
dyskusje.
Jak Pan ocenia, które inicjatywy Rady Powiatu Gorlickiego by³y najwa¿niejsze, najistotniejsze ?
Czes³aw K³apsa - Szczególnym osi¹gniêciem Rady i Zarz¹du Powiatu obecnej kadencji jest utrzymanie, modernizacja
i rozwój szpitala powiatowego. Cztery lata temu zastaliœmy szpital wysoko zad³u¿ony z dalszym postêpuj¹cym lawinowo
zad³u¿eniem. Sytuacja grozi³a zamkniêciem lecznicy, gdy¿ nie p³acono ju¿ za leki, materia³y ortopedyczno opatrunkowe, wodê,
gaz i ¿ywnoœæ. Szpitalem interesowali siê komornicy. Pocz¹tkiem naprawy by³a zmiana Dyrekcji, opracowanie i przyjêcie
programu restrukturyzacji, ciê¿ka walka o kredyt dla bankruta, a tak¿e wprowadzenie re¿imu oszczêdnoœciowego. Da³o to
oczekiwane efekty. Dziœ szpitalowi nie grozi ju¿ zamkniecie, a wrêcz przeciwnie - p³ynne finansowanie i modernizacja. Szpital
wypracowuje ju¿ co miesi¹c niewielkie zyski, wprowadzono nawet podwy¿ki p³ac dla ca³ego personelu. Aktualnie trwa
termomodernizacja prawie ca³ego obiektu kosztem ponad 12 mln z³. Trwaj¹ starania o specjalne œrodki z tzw. systemu
norweskiego rzêdu kilku mln z³, na remonty wnêtrz poszczególnych oddzia³ów, a tak¿e na zakup nowej aparatury medycznej.
Co Pan uwa¿a za sukces samorz¹du powiatowego II kadencji ?
Czes³aw K³apsa - Najwiêkszym sukcesem Samorz¹du Powiatowego II kadencji by³a pod wzglêdem formalnym
zgodna wspó³praca wszystkich klubów dla dobra powiatu, a pod wzglêdem
materialnym „postawienie na nogi” i modernizacja
Od lewej: B. Baczyñska, A. Urbanek, Cz. K³apsa, M. Bugno
szpitala powiatowego, jak równie¿ wszystkie inicjatywy dotycz¹ce remontów i modernizacji obiektów oœwiatowych, a tak¿e
remontów i modernizacji dróg powiatowych.
Szczegó³owe sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci Rada i Zarz¹d Powiatu Gorlickiego z³o¿¹ na najbli¿szej sesji
5 paŸdziernika, na któr¹ serdecznie zapraszam.
(cd. ze str.1)
Jednak¿e od 28 sierpnia br., w zwi¹zku
z wprowadzeniem paszportów
biometrycznych i wdro¿eniem
centralnego systemu paszportowego, w Starostwie Powiatowym w Gorlicach mo¿na tylko sk³adaæ wnioski o paszport. Niestety po
odbiór nowych trzeba bêdzie jeŸdziæ do Nowego S¹cza. Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnêtrznych tak uzasadnia decyzjê o
lokalizacji punktów paszportowych: „Wydawanie paszportów z elementami biometrii wymaga zarówno zmian systemowych jak i
organizacyjnych. Wszystkie punkty przyjmuj¹ce wnioski i punkty wydaj¹ce spersonalizowane dokumenty musz¹ zostaæ
wyposa¿one w nowy sprzêt informatyczny z odpowiednim oprogramowaniem. Ze wzglêdu na ograniczone fundusze, jakie
przeznaczone s¹ na wprowadzenie biometrii, ponoszenie przez Skarb Pañstwa kosztów na oprzyrz¹dowanie punktów wydawania
paszportów, które wydawa³y rocznie najwy¿ej kilkaset dokumentów, jest niemo¿liwe.”Z tak¹ decyzj¹ Ministerstwa nie zgadzaj¹ siê
Radni i Zarz¹d Powiatu. Warto zauwa¿yæ, i¿ punkt paszportowy w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w minionym roku wyda³
ponad 3600 paszportów, a by³y lata gdy wydawano ich nawet 7 tysiêcy. W dodatku ka¿dy klient musi minimum dwukrotnie odwiedziæ
biuro paszportowe. Trudno wiêc znaleŸæ jakieœ uzasadnienie dla ograniczenia dzia³alnoœci gorlickiego biura.Szczegó³owe
informacje na temat paszportów biometrycznych mo¿na znaleŸæ na stronach interentowych: www.sejm.gov.pl;
www.mswia.gov.pl Infolinia 0 801-800-101.

Rada Powiatu mówi NIE!

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

wrzesieñ 2006

