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BUDŻET POWIATU GORLICKIEGO 2018

Rok 2017 w samorządzie powia-
towym zakończył się podjęciem 
przez Radę Powiatu Gorlickiego 
uchwały budżetowej na 2018 rok 
oraz uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Powia-
tu Gorlickiego.  

Projekt budżetu na 2018 rok przed-
stawił starosta Karol Górski. Po-
wiedział m.in. - Jest to budżet 

wysoki i zrównoważony. Spełniona jest re-
guła, że dochody plus przychody równają 
się wydatkom plus rozchodom. Chcemy 
maksymalnie wykorzystać perspektywę 
czasową 2014-2020, bo są do pozyskania 
duże środki finansowe z budżetu pań-
stwa oraz z Unii Europejskiej. Rokowa-
nia na najbliższy rok są dobre. Starosta 
podziękował za współpracę w 2017 roku 
Panu Wojewodzie, Zarządowi Wojewódz-
twa Małopolskiego, Samorządom Miast 
i Gmin oraz Radzie Powiatu Gorlickiego, 
która – jak stwierdził - zawsze jedno-
czy się przy ważnych dla powiatu i jego 
mieszkańców sprawach.  
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Gorlickiego na lata 2016-2022 przedsta-
wiła skarbnik Krystyna Lewek. Pozytywne 
opinie o projekcie Budżetu Powiatu Gor-

lickiego na 2018 rok wyraziły: Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Krakowie i Komisja 
Budżetowa i Mienia Powiatu.
Po dyskusji Rada Powiatu Gorlickiego 
podjęła uchwały w sprawach: Uchwały 
Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2018 
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Gorlickiego.

Dochody budżetu na 2018   rok – 
110.409.875 zł w tym:
1. Dochody bieżące – 97.148.712 zł,
2. Dochody majątkowe – 13.261.163 zł

Wydatki budżetu na 2018 rok –  
116.607.725 w tym:
1. Wydatki bieżące – 92.514.230 zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 
24.093.495 zł.

Struktura wydatków inwestycyjnych:
• drogowe – 7,8 mln zł
• geodezyjne i kartograficzne – 4,5 

mln zł
• turystyka – 4,5 mln zł
• oświatowe – 3,3 mln zł
• ochrona środowiska i gospodarka 

nieruchomościami – 2,3 mln zł
• polityka i pomoc społeczna – 1,3 

mln zł
• ochrona zdrowia – 0,4 mln zł



BIULETYN SAMORZĄDOWY

3

POWIATU GORLICKIEGO

Najważniejsze zadania inwestycyjne za-
planowane na 2018 rok to m.in.:
• Przebudowa drogi powiatowej Ropi-

ca Górna Bartne oraz budowa mostu 
na tej drodze przy współpracy z Nad-
leśnictwem Gorlice i Gminą Sękowa,

• Modernizacja drogi powiatowej 
Szymbark-Bystra-Szalowa oraz przez 
Nowicę,

• Przebudowa drogi powiatowej Cięż-
kowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn (sta-
rodroże w kierunku Biecza),

• Przebudowa drogi powiatowej Libu-
sza – Kryg,

• Budowa kanału „ulgi” na potoku Łuż-
nianka w Łużnej,

• Dokumentacja projektowa na 2 mo-
sty na drodze Szymbark-Bystra-Sza-
lowa,

• Zagospodarowanie otoczenia zbior-
nika Klimkówka w części dot. powia-
tu,

• Modernizacja części budynku przy 
ul. Michalusa 18 dla potrzeb Wydzia-
łu Komunikacji,

• Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej – budynki: DPS 
przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach z 
zagospodarowaniem tarasu i PCE w 
Gorlicach,

• Utworzenie Centrum Opieki nad 
Osobami Starszymi, Powiatowego 
Centrum Zdrowia Psychicznego oraz 
tzw. szybka ścieżka diagnostyki on-
kologicznej w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Gorlicach,

• Utworzenie Gorlickiego Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej w Gorlicach,

• Realizacja projektu geodezyjnego 
E-usługi w informacji przestrzennej,

• Rewitalizacja budynku i otoczenia I 
LO w Gorlicach,

• Urządzenie biblioteki w SOSW w 
Szymbarku,  

• Przebudowa boiska przy ZSZ w Gor-
licach,

• Budowa windy w PZPO w Bieczu,
• Zabezpieczenie p.poż w ZSZ w Gor-

licach.

Projekty inwestycyjno-edukacyjne tj.:
• Mój zawód moja przyszłość – Cen-

trum Kompetencji Zawodowych ZSZ 
w Gorlicach,

• Inwestujemy w zawodowców - Cen-
trum Kompetencji Zawodowych w 
CKPiU w Gorlicach,

• Małopolska Chmura Edukacyjna – 
doposażenie szkół (I LO w Gorlicach, 
LO w Bieczu, ZSE i ZS nr 1 w Gorli-
cach) w sprzęt techno-dydaktyczny,

• LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i 
Edukacji dla dorosłych w ZST w Gor-
licach.
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STATYSTYKA POWIATOWA
Rada Powiatu Gorlickiego pod-
czas XXXIV sesji dokonała ana-
lizy realizacji zadań statutowych 
wykonywanych przez poszcze-
gólne wydziały Starostwa Powia-
towego w Gorlicach w 2017 roku. 

Oto niektóre dane liczbowe za 
2017 rok.
Wydziału Komunikacji i Dróg

- 68303 tj. 63,8% mieszkańców powiatu 

gorlickiego posiada prawo jazdy

- 83,2% mieszkańców posiada jakiś po-

jazd

- 89098 - liczba posiadanych pojazdów

- zarejestrowano 10968 pojazdów

- wyrejestrowano / skreślono z ewidencji 

7790 pojazdów

- wydano 3179 praw jazdy

- wydano 21936 decyzji administracyj-

nych

- prowadzono 456 postępowań w sprawie 

zatrzymania prawa jazdy (alkohol)

- prowadzenie 138 postępowań w sprawie 

zatrzymania prawa jazdy (prędkość 50+)

- wydano 2105 Profili Kandydata na Kie-

rowcę

- wydano 42 praw jazdy międzynarodowych

- prowadzono 196 postępowań w sprawie 

skierowania na badania lekarskie i psy-

chologiczne

- przeprowadzono 15 kontroli Ośrodków 

Szkolenia Kierowców

- przeprowadzono 17 kontroli Stacji Kon-

troli Pojazdów

- zatwierdzono, opiniowano 180 projek-

tów zmiany organizacji ruchu na drogach

- wydano ok. 37,5 tys. decyzji

- wydział  „odwiedziło” w różnych spra-

wach ok. 35 tys. mieszkańców powiatu, 

średnio dziennie 166 osób

- na jednego pracownika wydziału przypa-

da 8572 petentów

- wydział prowadzi elektroniczne powia-

domienia SMS lub e-mail o możliwości 

odbioru  prawa jazdy i dowodu rejestra-

cyjnego.

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Po-

wiatowego w Gorlicach znajduje się przy 

ul. Słonecznej 7 ale jeszcze w tym roku 

będzie przeniesiony na ul. Michalusa 18. 

Szczegóły na stronie: http://komunikacja.

powiatgorlicki.pl 

 

Wydział Architektury i Budownictwa 

- udzielono 858  pozwoleń na budowę,  w tym:

- budynki mieszkalne jednorodzinne – 270

- budynki mieszkalne wielorodzinne – 2

- obiekty użyteczności publicznej – 29

- budynki gospodarcze i inwentarskie – 36

- przemysłowe i magazynowe  - 13

- obiekty infrastruktury transportu – 13

- sieci (wod., kan., energet.,gaz., telekom.) - 45

Pozwolenia na budowę ogółem wg gmin:

- miasto Gorlice -163

- gmina Gorlice -146

- gmina Uście Gorlickie – 92

- gmina Bobowa – 78

- gmina Biecz – 117

- gmina Ropa – 62

- gmina Łużna – 52

- gmina Lipinki – 55

- gmina Sękowa – 63

- gmina Moszczenica – 30

Najwięcej pozwoleń na budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne wydano w:

- gminie Gorlice – 52

- mieście Gorlice – 35

- gminie Ropa – 31 

Najmniej gmina Moszczenica - 8 pozwo-

leń.

Wydział Architektury i Budownictwa znaj-

duje się w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 

6, tel. (18) 35-48-730 lub (18) 35-35-380 

wew. 730-734
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POGÓRZANIE 
Z KOLĘDĄ 
NA SESJI

STYPENDIA DLA 
SPORTOWCÓW

Zespół Regionalny „Pogórzanie” 
przybył na XXXIII sesję Rady Po-
wiatu Gorlickiego z życzeniami i 
kolędami. Inicjatorką tego świą-
teczno-noworocznego spotka-
nia była radna Zofia Kamińska, 
która jak sama mówi „społecznie 
od czasu do  czasu śpiewa z Po-
górzanami”. Zespół, przy akom-
paniamencie swojej kapeli, za-
śpiewał wspólnie z radnymi kilka 
znanych kolęd i pastorałek.

Barbara Cembrzyńska, Szymon Kul-
ka i Krystian Szymczyk zostali ko-
lejnymi stypendystami sportowymi 

Powiatu Gorlickiego na rok 2018. Zostali 
wybrani spośród 7 zgłoszonych kandyda-
tów. Kryterium decydującym były wyniki 
osiągnięte przez zawodnika w międzyna-
rodowym i krajowym współzawodnictwie 
sportowym. Uroczyste wręczenie stypen-
diów miało miejsce podczas XXXIV sesji 
Rady Powiatu Gorlickiego.
Osobiście odebrał je Szymon Kulka. W 
imieniu Barbary Cembrzyńskiej stypen-
dium odebrała jej siostra Anna, a Krystia-
na Szymczyka reprezentował tato Adam, 
ponieważ stypendyści przebywają na 
zgrupowaniach sportowych. Gratulacje 
składali starosta Karol Górski i przewod-
niczący Rady Marek Bugno.  

A oto sylwetki stypendystów sportowych 
Powiatu Gorlickiego:

Barbara Cembrzyńska jest siatkarką. Ma 21 
lat. Gorliczanka, wychowanka KRS „Ekstim-
Gorlice”. Aktualnie trenuje w KS „Energetyk” 
w Poznaniu i studiuje na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu. W sezonie 

2016/2017 występowała z zespołem Im-
pel Wrocław, z którym to klubem brała 
udział w rozgrywkach ORLEN Ligi Kobiet 
i uzyskała I-szą klasę sportową ważną do 
31 maja 2019 roku. 

Osiągnięcia sezonu 2016/2017:

• IV miejsce – Rozgrywki ORLEN Ligi 
Kobiet

• Półfinały – Puchar Polski
• Półfinały – Final Four.

Szymon Kulka jest lekkoatletą. Ma 24 
lata. To utytułowany biegacz z Ropy, wy-
chowanek ULKS Lipinki. Reprezentujący 
aktualnie LŁKS”Prefbet Śniadowo” Łom-
ża. W 2017 roku wywalczył m.in:
• Srebrny medal – Drużynowe Mistrzo-

stwa Europy w Lekkiej Atletyce w Lil-
le we Francji

• 3 x złoty medal – Światowe Igrzyska 
Służb Mundurowych w Los Angeles 
na dystansach 5 km w przełaju oraz 
5 i 10 km na stadionie

• Brązowy medal – Mistrzostw Polski 
Seniorów na 10 km w Gdańsku i na 5 
km w Białymstoku.

Krystian Szymczyk jest zapaśnikiem. Ma 
23 lata. Pochodzi z Moszczenicy, a repre-
zentuje aktualnie Radomskie Centrum 
Szkolenia Zapaśniczego „Olimpijczyk” 
Radom. Wcześniej trenował w Gorlickim 
Zapaśniczym Klubie Sportowym. Jego 
największe sportowe osiągnięcia w 2017 
roku to:
• Złoty medal – Młodzieżowe Mistrzo-

stwa Polski w Poznaniu
• Złoty medal – I Puchar Polski U23
• Srebrny medal – Mistrzostwa Polski 

AZS w Zgierzu
• Brązowy Medal – Młodzieżowe Mi-

strzostwa Polski w Poznaniu.

Stanowisko 
Rady Powiatu

Podczas XXXIII sesji Rada 
podjęła Stanowisko dotyczą-
ce propozycji zmiany zapisów 
ustawy o promocji zatrudnie-
nia w zakresie wykorzystania 
środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w brzmieniu:
„Aktualne zapisy art. 69a ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy stanowią o możliwości przezna-
czenia środków Funduszu Pracy w for-
mie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
między innymi na finansowanie działań 
obejmujących kursy i studia podyplomo-
we realizowane z inicjatywy pracodawcy 
lub za jego zgodą.
 Rada Powiatu Gorlickiego 
proponuje wprowadzenie dodatkowego 
zapisu pozwalającego na finansowanie 
kursów i studiów podyplomowych rów-
nież na wniosek pracownika, bez ko-
nieczności spełnienia wymogu uzyska-
nia zgody pracodawcy.
 Stanowienie to dotyczyłoby 
pracowników zamierzających uzyskać 
lub podnieść swoje kwalifikacje w zawo-
dach uznanych za deficytowe na lokal-
nym lub regionalnym rynku pracy.
 Wnioskowana zmiana przepisu 
przyczyniłaby się do efektywnego wspar-
cia rozwoju zawodowego pracowników, 
przy niewątpliwej korzyści dla pracodaw-
ców, mających obecnie trudności w po-
zyskaniu pracowników, w szczególności 
spośród zawodów deficytowych.”
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CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Centra Kompetencji Zawodo-
wych powstały w Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Ustawicz-
nego w Gorlicach oraz w Zespole 
Szkół Zawodowych w Gorlicach. 
Uczniowie podnoszą w nich swo-
je kwalifikacje zawodowe, uzysku-
ją nowe kompetencje oraz korzy-
stają z zajęć wyrównawczych i 
doradztwa edukacyjno-zawodo-
wego. Projekt służy także wzmoc-
nieniu współpracy na linii szkoła 
– przedsiębiorca oraz podnie-
sieniu atrakcyjności kształcenia 
dzięki inwestycjom w nowoczesny 
sprzęt i infrastrukturę. 

W Centrum Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego w Gorlicach wartości pro-
jektu wynosi 1,5 mln zł. Dotyczy  on bran-
ży mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz 
administracyjno-usługowej. 
W Centrum powstała nowa pracownia fry-
zjerska  za ponad 100 tys. zł oraz dopo-
sażona została pracownia mechatroniki 
samochodowej za ponad 254 tys. zł, dzię-
ki czemu stworzone zostały dla uczniów 
warunki zupełnie podobne jak w prawdzi-
wym zakładzie pracy – mówi starosta Ka-
rol Górski. 
W ramach tego projektu realizowane są 
m.in: staże i praktyki zawodowe bezpo-
średnio u pracodawców, kursy i szkolenia 
umożliwiające nabywanie przez uczniów 
dodatkowych kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych (m.in. spawania metodą 
MAG i TIG, projektowania w programie Au-
toCAD, kierowców wózków jezdniowych, 
kosmetyczny, fryzjerski, wizażu, stylizacji 
i makijażu, obsługi obrabiarek CNC, z za-

W Zespole Szkół Zawodowych w Gorli-

cach wartość projektu wynosi 3,5 mln 

zł. Dotyczy  on branży budowlanej i tury-

styczno – gastronomicznej – informuje 

starosta Karol Górski.

W ramach projektu przewidziane zostały: 

kursy podnoszące kwalifikacje i kompe-

tencje (m.in. prawa jazdy kat B., operatora 

koparko–ładowarki, Autocad, ECDL Web 

Editing, Profile i Standard, barmański, 

carvingu, baristyczny, kelnerski, somme-

lierski, obsługi kas fiskalnych, zdobnictwa 

cukierniczego, produkcji pralin i czeko-

ladek, kuchnie świata oraz nowoczesne 

trendy w gastronomii, kosztorysowania 

z certyfikatem Rodos, szkolenia w zakre-

kresu rysunku i projektowania w reklamie, 
grafiki wektorowej, grafiki rastrowej) oraz 
odbywa się doskonalenie zawodowe na-
uczycieli (studia podyplomowe w zakre-
sie kosmetologii).
Formy wsparcia obejmują uczniów 6 
szkół ponadpodstawowych powiatu gor-
lickiego, uczących się w zawodach bran-
ży mechanicznej i górniczo-hutniczej 
oraz administracyjno-usługowej. W 2017 
r. skorzystało z nich 107 osób, a w br. bę-
dzie ich jeszcze więcej – podkreśla dyrek-
tor CKPiU Adam Tarsa.

sie pomiarów satelitarnych GNSS GPS 

i GLONASS), zajęcia wyrównawcze z 

przedmiotów zawodowych oraz z zakresu 

doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

staże/praktyki zawodowe z możliwością 

wypłaty stypendium, a także wsparcia 

dla nauczycieli tj.: studia podyplomowe w 

zakresie: dietetyki, odnawialnych źródeł 

energii, obsługi konsumenta, gastronomii, 

hotelarstwa oraz turystyki.

Ponadto w szkole dobiegają końca prace 

remontowo-adaptacyjne w celu stworze-

nia warunków zbliżonych do rzeczywiste-

go środowiska pracy poprzez niezbędne 

inwestycje i zakup sprzętu dydaktyczne-

go o wartości 811 tys. zł – informuje dy-

rektor ZSZ w Gorlicach Waldemar Gniady.

Cały projekt CKZ realizowany jest w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wie-

dza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój 

kształcenia zawodowego uczniów.

„Mój zawód – moja 
przyszłość – CKZ 
w Powiecie Gorlickim”

„Inwestujemy w Zawodowców 
– CKZ w Powiecie Gorlickim”
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TEATRALNO-RECYTATORAKI OSIEMNASTOLATEK
Osiemnaste już urodziny święto-
wał Powiatowy Konkurs Teatralno 
– Recytatorki im. Jana Pawła II , 
który jest organizowany nieprze-
rwanie od 2000 roku. Z tej okazji 
Starostwo Powiatowe w Gorli-
cach wydało Księgę Pamiątkową 
pt. „Historia Konkursu Teatralno 
– Recytatorskiego im. Jana Paw-
ła II w Powiecie Gorlickim”. Jest 
to zbiór refleksji i wspomnień 
nauczycieli dotyczących pracy 
z młodzieżą, a także historia in-
spiracji, która przyczyniła się do 
organizacji tego konkursu.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był 
Stanisław Bystrowicz – polonista 
i były radny Rady Powiatu Gorlic-

kiego. Bezpośrednią inspiracją stało się 
pytanie wypowiedziane przez papieża 
Jana Pawła II w Wadowicach z 16 czerw-
ca 1999 roku „Czy u Was w szkole jest 
teatr?”, po czym zacytował fragment 
„Antygony” Sofoklesa, w której to sztuce 
zadebiutował jako Hajmon. Zgromadzeni 
pielgrzymi byli zdumieni fenomenalną pa-
mięcią 79-letniego wówczas Ojca Święte-
go. Wypowiedź papieża podniosła rangę 
teatru szkolnego w wychowawczej pracy 
szkolnej i w kształtowaniu osobowości 
uczniów.
„Pod wpływem wadowickich wspomnień 
papieża przedstawiłem na sesji Rady Po-
wiatu w 2000 r. projekt Konkursu Recyta-
torskiego i Teatralnego im. Jana Pawła II 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
Radni przez aklamację przyjęli projekt i 
wkrótce entuzjaści teatru przystąpili do 
pracy” - wspomina Stanisław Bystrowicz. 
W obydwu konkursowych kategoriach 
uwzględniona jest twórczość Jana Pawła 
II, a także dzieła autorów ujętych w pro-
gramie nauczania szkół ponadpodstawo-
wych.
Halina Osińska, wieloletnia nauczycielka 
języka polskiego w ZS nr 1 w Gorlicach, 
podkreśla iż „Teatr w szkole jest jedną z 
metod nauczania i wychowania. Nie tylko po-
zwala uczniowi lepiej przygotować się do ma-

tury z języka polskiego, rozwija zainteresowa-
nia literackie i artystyczne, integruje grupę. Z 
moich doświadczeń wynika, że niektórzy po-
gubiwszy się w szkole (powtarzali klasę lub 
pałali niechęcią do nauki), poprzez aktywny 
udział w zajęciach teatralnych czy recytator-
skich, odbudowali w sobie poczucie wartości 
i wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu (... 
) Teatr pomaga młodym ludziom przełamać 
samotność, nabrać odwagi i wiary w samych 
siebie, pozwala w sposób kontrolowany wyra-
żać swoje emocje, uczy wrażliwości, kreatyw-
ności i pracy w zespole, odpowiedzialności 
za siebie i innych, kształtuje umiejętności po-
trzebne w różnych zawodach. Słowem teatr 
przygotowuje do życia”.

Materiał do publikacji opracowały: Irena 
Kordys z ZSE w Gorlicach i Halina Osiń-
ska z ZS nr 1 w Gorlicach. Projekt okładki 
wykonał Wojciech Haberek z MDK w Gor-
licach. Opracowanie graficzne i skład to 
dzieło Marcina Alibożka z ZS nr 1 w Gorli-
cach. Księgę Pamiątkową można pobrać 
jako plik pdf ze strony www.powiatgorlic-
ki.pl

W dniu jubileuszu odbyły się 18. potyczki 
recytatorskie. Jury w składzie Stanisław 
Bystrowicz - przewodniczący, Jerzy Na-
lepka – wicestarosta i Tomasze Tajak z 
GCK przyznało:
• I miejsce - Patrycja Praszałek z ZSE 

w Gorlicach (na zdjęciu obok)

• II miejsce - Mariola Wąs I LO w Gor-
licach

• III miejsce - Kinga Rachel z ZSE w 
Gorlicach

Wyróżnienie - Zusanna Drapała z ZSZ w 
Gorlicach.
W quizie wiedzy o Janie Pawle II pierwsze 
miejsce zajęła Paulina Chwałek, drugie - 
Justyna Kopystiańska, a trzecie -  Natalia 
Kopystiańska. 
Nagrody ufundowane przez Zarząd Po-
wiatu wręczali i gratulacje laureatom skła-
dali: starosta Karol Górski i wicestarosta 
Jerzy Nalepka oraz naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Mikrut.
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MOSTY STAROSTY 2018
Zespół Serencza ze statuetką 
oraz Maria Cetnarowska, Jan 
Wypasek, Damian Nowak i Piotr 
Nowak z wyróżnieniami - oto lau-
reaci XVIII edycji nagrody Mosty 
Starosty. Nagrodę Przęsło 2018 
otrzymał Krystian Dziewanowski. 
Uroczysta gala pod przewodnic-
twem Starosty Gorlickiego Karo-
la Górskiego odbyła się w Galerii 
Sztuki Dwór Karwacjanów w Gor-
licach.

„Maria Kuncewiczowa napisała, że 
„Muzyka ma koronę w niebie, ale 
korzenie w ziemi” – tegoroczni lau-
reaci są wybitnym tego przykładem. 
Zakorzenieni w ziemi swoich ojców 
i dziadów.  Mocno zakotwiczeni w 
swoich rodzinach. Ciągle młodzi, bo 
mają zaledwie 20 lat, ale z ogromnym 
dorobkiem twórczym, promującym 
dobra niematerialne kultury łemkow-
skiej i nie tylko. Ich muzyka i śpiew 
porywa serca słuchaczy. Żyjąc tra-
dycyjnymi wartościami i autentyczną 
kulturą są ambasadorami naszej Ma-
łej Ojczyzny Ziemi Gorlickiej.” - mó-
wił starosta Karol Górski wręczając 
zespołowi Serencza statuetkę Mosty 
Starosty 2018 za wybitne osiągnię-
cia w twórczej interpretacji kultury 
łemkowskiej inspirowane folklorem.

Następnie starosta wręczył cztery 

równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je:

• Maria Cetnarowska za całokształt 
osiągnięć twórczych w dziedzinie 
upowszechniania kultury pogórzań-
skiej,

• Piotr Nowak za szczególne osiągnię-
cia w twórczej interpretacji i promocji 
muzyki bluesowej,

• Jan Wypasek za osiągnięcia w dzie-
dzinie chóralistyki,

• Damian Nowak za cenne inicjatywy 
w dokumentowaniu i propagowaniu 
lokalnej historii.

Nagrodę Przęsło 2018 za znaczącą ak-
tywność twórczą w dziedzinie plastyki 
otrzymał Krystian Dziewanowski.
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MOSTY STAROSTY 2018
Starosta Karol Górski gratulując i dzięku-
jąc laureatom tegorocznych Mostów Sta-
rosty oraz poprzednich edycji powiedział: 
„Podobno jeden obraz potrafi zastąpić ty-
siąc słów, jedno słowo stworzyć tysiące ob-
razów. Słowem, obrazem, muzyką i czynem 
przemawiają do nas laureaci Mostów Sta-
rosty. Tworzą rzeczy piękne i niepowtarzal-
ne. Nadają nowe znaczenia  przedmiotom i 
miejscom. Odkrywają przed nami nieznane 

Statuetka Most Starosty 2018 - Zespół Serencza - czyli szczęście. Ta nazwa oddaje 
sedno działania zespołu – swoją twórczością muzyczną, inspirowaną głównie kulturą 
łemkowską, dają szczęście i radość słuchaczom i widzom. 
Zespół powstał  w 1997 roku z inicjatywy łemkowskiej triady: Romana Korbicza, Piotra 
Kwoki i Mirosława Trochanowskiego. Działa artystycznie w ramach stowarzyszenia 
Promocji Twórczości Łemkowskiej „SERENCZA” z siedzibą w Gorlicach. Przez zespół 
przewinęło się około 30 osób. Zespół nagrał cztery płyty: „Pid obłaczkom”, „Zelenym 
hadwabom”, „Poza humen” i „Oj le lem”. Zespół Serencza jest ambasadorem naszej 
Małej Ojczyzny – Ziemi Gorlickiej. Uczestniczy w licznych festiwalach, przeglądach 
oraz wydarzeniach kulturalnych w powiecie gorlickim, w Polsce oraz szeroko poza jej 
granicami. Brał udział w spektaklach teatralnych, filmach i wielu programach telewi-
zyjnych. W dobie wszechogarniającej elektroniki i globalizacji zachwycają pasją do 
tego za czym, gdzieś w głębi duszy, tęskni i czego łaknie zabiegany człowiek – żywej 
tradycji, wewnętrznej harmonii, miłości do kultury, w której zakorzenieni czerpiemy siły 
do zdrowego życia.

Maria Cetnarowska - Z wykształcenia 
technik mechanik obróbki skrawaniem o 
32-letnim stażu pracy w Fabryce Maszyn 
Glinik w Gorlicach. Z Boskiego daru uta-
lentowana muzycznie, wokalnie i tanecz-
nie Marysia. Od 50 lat jest „dobrem naro-
dowym” Zespołu „Pogórzanie”. Zawsze 
zdyscyplinowana i pracowita, z wielką 
troską i pietyzmem podchodzi do pracy 
artystycznej, dbając o prawdę historycz-
ną, w tym co zespół prezentuje na scenie. 
Swoim zaangażowaniem przyczynia się 
do wielu sukcesów krajowych i zagranicz-
nych zespołu Pogórzanie i do jego arty-
stycznego, stałego rozwoju.

Piotr Nowak - Mieszkający w Gorlicach 
wybitny muzyk, basista, bluesman. Swoją 
przygodę z muzyką rozpoczynał w gorlic-
kim Domu Harcerza, grając na mandolinie, 
a następnie rozwijał w Technikum Prze-
mysłu Naftowego w Krośnie. Był jednym 
z członków zespołów Blackout i Breako-
ut. Współpracował ze sławami muzyki 
bluesowej i jazzowej: Tadeuszem Nalepą, 
Mirą Kubasińską, Józefem Hajdaszem czy 
Włodzimierzem Nahornym. Po 20 latach 
ciszy, ku radości licznej rzeszy fanów, Piotr 
Nowak wznowił działalność muzyczną po-
wołując do życia zespół Piotr Nowak Band 
i nagrywając 2 nowe płyty.

Sylwetki laureatów

Wyróżnieni

i utwierdzają nas w przekonaniu, że powiat 
gorlicki to najpiękniejsze miejsce na Ziemi. 
Dziękuję Państwu za Waszą aktywną i twór-
czą obecność w życiu społecznym i kulturo-
wym Ziemi Gorlickiej.”

Podziękowania, gratulacje i życzenia 
laureatom przekazała przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Gorlickiego Zofia Kamińska. W 

imieniu Rady Powiatu Gorlickiego gra-
tulacje przekazał wiceprzewodniczący 
Rady Roman Dziubina.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert 
laureata nagrody Most Starosty 2018 
łemkowskiego zespołu folkowego „Se-
rencza”. Uczestników gali podejmował 
dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów Zdzisław Tohl.

Jan Wypasek - Edukację artystyczną w 
zakresie sztuki muzycznej ma potwier-
dzoną dyplomem Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Rzeszowie. Pasją do muzy-
ki i śpiewu zaraża kolejne pokolenia. W 
myśl powiedzenia – czym skorupka za 
młodu nasiąknie... rozśpiewuje miesz-
kańców Moszczenicy, Staszkówki i Łuż-
nej. Chór Cantabile z Łużnej, pod kierun-
kiem tego wielkiego pasjonata muzyki, 
zdobywa liczne laury na konkursach i 
przeglądach rozsławiając powiat gorlic-
ki. Do ostatnich osiągnięć chóru należy 
m. in: I miejsce w XVII Miechowskim 
Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pa-
storałek 2018 w Miechowie.



BIULETYN SAMORZĄDOWY

10

POWIATU GORLICKIEGO

Nagroda Przęsło 2018 - Krystian Dziewanowski - Ma zwyczaj przysiąść na krawęż-

niku, kawałku ławki, jakimś murku lub chodzić, niczym kot, po rusztowaniach i... ry-

sować, malować... a robi to odkąd sięga pamięcią. Najchętniej maluje najpiękniejsze 

miasto na świecie, czyli swoje rodzinne Gorlice. Nie ogranicza się do kartki i sztalugi. 

Wspina się na rusztowania i przenosi swoje artystyczne pomysły na mury. Upodobał 

sobie street art. Jego przestrzenne działa można podziwiać nie tylko w Gorlicach ale 

także w Krakowie. Swoim pracom oddaje całe serce.

Damian Nowak - Jest za pan brat z genealogią, demografią historyczną, dziejami archi-

tektury galicyjskiej i sztuką związaną z kultem zmarłych. Autor kilkunastu artykułów, 

reportaży i zarysów  monograficznych miejscowości z Galicji i Podola. Prowadzi pra-

cownię specjalizującą się w genealogii, opracowaniach monograficznych miejscowo-

ści oraz wydawaniu niszowych opracowań dot. obiektów zabytkowych. Przygotowuje 

wielkie archiwum cyfrowe zabytków z terenu Małopolski i Podkarpacia, oparte na zbio-

rze archiwalnym gigantów inwentaryzacji zabytków, Jerzego Tura i Barbary Tondos, 

które jest dostępne on-line. Równocześnie doskonale radzi sobie z nowoczesnymi 

środkami przekazu, promując Beskid Niski, a szczególnie Biecz na zarządzanych przez 

siebie profilach na FB.   

MOSTY STAROSTY 2018
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Przewodnicząca Komisji Eduka-
cji, Kultury i Sportu Rady Powia-
tu Gorlickiego Zofia Kamińska 
była inicjatorką trzech spotkań 
ph. „Legioniści gorliccy w służbie 
niepodległej Polski”.  Swoją wie-
dzą w tym temacie podzielił się 
Andrzej Ćmiech, autor albumu 
„Gorliccy Legioniści”, pełnego 
unikatowych treści i zdjęć o dzie-
jach naszych walecznych przod-
ków. 

Na wykłady, które odbywały się w 
Gorlicach, Bieczu i Bobowej, zapro-
szono młodzież ze szkół ponad-

podstawowych oraz nauczycieli historii. 
W pierwszym spotkaniu uczestniczyli tak-
że członkowie Komisji Edukacji: Krzysztof 
Flądro, Zygmunt Fryczek, Marek Ludwin, 
Andrzej Matusik i Adam Urbanek.
- Dziękuję serdecznie Panu Andrzejowi 
Ćmiechowi za przyjęcie naszego zapro-
szenia i przybliżenie nam historii legioni-
stów wywodzących się z Ziemi Gorlickiej 
– mówiła podczas konferencji przewodni-
cząca Zofia Kamińska. Jesteśmy u progu 
roku jubileuszowego - 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę i ten 
wykład, to nasz wkład w upamiętnienie 
bohaterów tamtego czasu. Mam nadzieję, 
że skłoni on młodzież i nas wszystkich do 
studiowania tej pięknej, bohaterskiej kar-

11 listopada 2018 roku przypada 100 

rocznica odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Z tej okazji samorząd powiatowy 

przygotowuje bogaty program obchodów, 

w którym znajdą się uroczystości o cha-

rakterze poznawczym oraz artystycznym, 

skierowane do jak najszerszej rzeszy od-

biorców. 

Zaplanowano m.in.: IV Międzynarodową 

ty historii Polski i do refleksji nad dziejami 
naszego kraju – podkreślała Zofia Kamiń-
ska. 

Andrzej Ćmiech to pracujący w Kuźni 
Glinik historyk amator z wiedzą profe-
sora. Autor książek:„Państwo Gorlickie”, 
„Ksiądz Bronisław Świeykowski”, „Oso-
bistości i Miejsca Ziemi Bieckiej w Twór-
czości Wacława Potockiego”, „Dzieje Kuź-
ni GLINIK”, „Krajobraz Gorlic po Bitwie”, 
„Diariusz Dni Grozy w Gorlicach”, mono-
grafia „Ziemia Gorlicka i jej dzieje”.
Po ponad 10-letniej pracy  „wykuł” swoim 
piórem album „Gorliccy Legioniści”. Wła-
śnie to dzieło było kanwą jego wykładów, 
z których skorzystało kilkuset uczniów 
powiatu gorlickiego.
Podczas wykładu Andrzej Ćmiech mówił 
m.in:
„Pod koniec sierpnia 1914 r. utworzono 
Komisariat Wojskowy, który wydał ode-
zwę wzywającą gorliczan do zgłaszania 
się ochotników do tworzącego się od-
działu gorlickiego. Zgłosiło się ponad stu 
ochotników. Z nich to wybrano najbar-
dziej przydatnych do służby wojskowej, 

odsyłając ich do zorganizowanego na-
prędce obozu werbunkowego w budynku 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Tam zostali przebadani, wyposażeni w 
sprzęt wojskowy i przeszkoleni. Ochotni-
cy wyjeżdżali dwukrotnie. Stamtąd też 13 
września 1914 r. po uroczystym pożegna-
niu na dworcu kolejowym w Gorlicach 68 
ochotników zostało wysłanych pod do-
wództwem Wojciecha Kołodziejskiego do 
Krakowa. To wydarzenie wspomina Woj-
ciech Tomczyński w swoim pamiętniku: 
„Wyjazd nasz nastąpił niespodziewanie 
dnia 13 września [1914 r.] - wyjeżdżaliśmy 
ze śpiewem na ustach zasypani kwie-
ciem przez gorlickie panny, opłakiwani 
przez poczciwe matrony, żegnani wśród 
łez przez Eksc. Długosza i kilkutysięcz-
ną publiczność”. Drugą grupę liczącą 38 
ochotników wysłano 21 września 1914 
r. marszem pieszym do Nowego Sącza, 
a stamtąd do Choczni pod Wadowicami, 
gdzie znajdował się obóz szkoleniowy Le-
gionów Polskich.  
Ochotnicy gorliccy zostali wcieleni do 1. 
Pułku Legionów, który po reorganizacji w 
grudniu 1914 r. stał się I Brygadą Józefa 
Piłsudskiego...”

Gorliccy Legioniści

Pomnik dla Ojczyzny Konferencję Naukową poświęconą lot-

nictwu I wojny światowej, Spotkania z 

Historią, Powiatowe Konkursy Historycz-

ne dla dzieci i młodzieży, rekonstrukcje 

wydarzeń sprzed 100 lat, wieczornice, 

koncerty itp.

Starosta Karol Górski wspólnie ze Stowa-

rzyszeniem Miłośników Ziemi Gorlickiej 

podjął inicjatywę budowy w powiecie 

gorlickim Pomnika Niepodległości upa-

miętniającego odzyskanie niepodległości 

przez Polskę i wkład mieszkańców powia-

tu w to wielkie dziejowe wydarzenie.

- Nasi przodkowie zasługują na szacu-

nek i pamięć za swoje dokonania, a ich 

poświęcenie powinno być dla nas zobo-

wiązaniem do pamięci i wdzięczności – 

mówi starosta Karol Górski. W związku 

z tym wystąpiłem do wszystkich samo-

rządów miast i gmin powiatu gorlickiego 

o wsparcie tej inicjatywy zarówno pod 

względem merytorycznym jak i finanso-

wym. Ufam, że uda się nam wypracować 

wspólne stanowisko, co do lokalizacji 

i formy pomnika oraz zgromadzić po-

trzebne na jego realizację środki, aby na 

100-lecie odzyskania niepodległości mo-

nument był gotowy – podkreśla starosta.

Zachęcamy do odwiedzenia strony in-

ternetowej: https://niepodlegla.gov.pl 

poświęconej wydarzeniom organizowa-

nym w całej Polsce oraz możliwościom 

pozyskania środków finansowych przez 

samorządowe jednostki kultury i organi-

zacje pozarządowe na organizację wyda-

rzeń związanych ze 100-leciem odzyska-

nia niepodległości.
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Dla zdrowia i życia  

Po kilku miesiącach remontów Szpi-
talny Oddział Ratunkowy jest jak 
ten z telewizyjnych seriali. Praw-

dziwa rewolucja, na którą wydano cztery 
miliony złotych, się zakończyła. Marian 
Świerz, dyrektor Szpitala Specjalistycz-
nego w Gorlicach mówi wprost: - Różnica 
pomiędzy SOR-em sprzed pół roku, a tym, 
który mamy teraz, jest taka jak między sa-
mochodem klasy średniej, a limuzyną. Nie 
uwierzy ten, kto się nie przesiadł - śmieje 
się. 

- 1 stycznia br. oddziałowi minęło dokład-
nie 15 lat pracy i trudno się dziwić tym 
decyzjom. Były już konieczne - dodaje 
dyrektor Świerz. Najbardziej widocznym 
efektem pierwszego etapu moderniza-
cji SOR jest nowe przejście łączące go 
z głównym budynkiem szpitala. Dzięki 
niemu chorzy mają zapewnioną prywat-
ność. - Ten nowy łącznik sprawił, że teraz 

na oddziale nie ma ruchu pacjentów - re-
lacjonuje Maria Boruch-Łoś, pielęgniarka 
oddziałowa w SOR. Również ci, którzy do-
wożeni są do głównego budynku szpitala 
z oddziałów w innych lokalizacjach, teraz 
już nie muszą być przewożeni na badania 
przez SOR. Bezpośrednio z karetek trafia-
ją czy to na docelowe oddziały, czy do pra-
cowni diagnostycznych - podkreśla. 
W wyniku rozbudowy oddziału jego po-
wierzchnia zwiększyła się o ponad sto 
metrów kwadratowych, co znacznie po-
prawiło komfort pobytu dla pacjentów 
oraz warunki pracy dla lekarzy i perso-
nelu medycznego. - Przed remontem był 
tu przecież potężny i właściwie niewy-
korzystany hol. Właśnie z tej przestrzeni 
udało się wygospodarować nie tylko salę 
obserwacji, ale też miejsce na toalety dla 
pacjentów - tłumaczy oddziałowa. Wy-
dzielone zostało też miejsce dla osób z 
chorobami zakaźnymi. Posłuży ono też 

takim, które ze względu na swój stan 
zdrowia nie powinni mieć kontaktu z in-
nymi chorymi. Będzie to miejsce izolacji 
z prawdziwego zdarzenia. 
Jeszcze do niedawna były tu zaledwie 
dwa stanowiska. Teraz jest ich już trzy. 
Z czterech do pięciu zwiększyły się też 
miejsca do obserwacji pacjentów. W oby-
dwu tych pomieszczeniach wymieniono 
cały sprzęt, zaczynając od łóżek, poprzez 
defibrylatory, kardiomonitory, pompy do 
podawania leków. Nasze sale zabiegowe 
zostały wyposażone w nowe stoły opera-
cyjne, nowe lampy, wózki do przewożenia 
chorych leżących. Mamy nowiutki aparat 
do elektrochirurgii, do masażu klatki pier-
siowej. Doczekaliśmy się nowego przy-
łóżkowego aparatu rentgenowskiego. 
Dzięki niemu nie trzeba już przewozić pa-
cjentów na drugie piętro do pracowni rtg. 
To skraca nie tylko cierpienie chorych, ale 
też czas ich diagnostyki, który przy złożo-
nych urazach bywa przecież czynnikiem 
decydującym o życiu - tłumaczy pani Ma-
ria.
Przed SOR kolejny projekt dotyczący za-
kupu aparatury medycznej najnowszej 
generacji o wartości prawie 2,9 mln zł. 

Informacja i zdjęcia pochodzą z artykułu pt. 
Mamy już nowoczesny SOR red. Agnieszki 
Nigbor-Chmura, który ukazał się w Gazecie 
Gorlickiej 5 stycznia 2018 r. 

SOR jak z telewizyjnego serialu

Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Gorlicach był głów-

nym organizatorem konkursu ph. 

„Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnie-

niach” dla uczniów klas VII szkół podsta-

wowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu 

gorlickiego. Do etapu powiatowego za-

kwalifikowało się 33 uczniów. Olimpiada 

w formie testu rozgrywana była w dwóch 

kategoriach.

W kategorii Szkoły Ponadpodstawowe 

laureatami zostali:

I miejsce – Dominik Młynarczyk – LO w 

Bieczu

II miejsce – Aneta Magiera – ZSO Bobo-

wa

III miejsce – Wiktoria Grabarek – ZSE 

Gorlice

Wyróżnienia: Małgorzata Stabach – ZST 

Gorlice i Joanna Osikowicz ZS Nr 1 Gor-

lice

W kategorii Szkoły Podstawowe 

laureatami zostali:

I miejsce – Zuzanna Pater – SP w Brzanie

II miejsce – Magdalena Baran – SP nr 2 

w Bieczu

III miejsce – Natalia Dulęba – SP Bobowa

Wyróżnienia: Katarzyna Czyżykiewicz – 

ZS-P w Libuszy, Anna Wacławik SP w Klę-

czanach i Justyna Wójcik SP w Bystrej.

Gratulacje i podziękowania za udział 
składali oraz nagrody i dyplomy wręczali: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Gorlicach Jadwiga Wójtowicz oraz 
wicestarosta powiatu gorlickiego Jerzy 
Nalepka, sekretarz Miasta Gorlice Daniel 
Janeczek i dyrektor Zespołu Jednostek 
Edukacyjnych Województwa Małopol-
skiego w Gorlicach Barbara Lenard. 
Przedsięwzięcie to było dofinansowane 
przez: Starostwo Powiatowe Gorlice, UM 
Gorlice,  UG Łużna, UG Uście Gorlickie, 
UM Biecz, UM Bobowa oraz UG Sękowa, a 
współorganizowali je także Komenda Po-
wiatowa Policji i Zespół Jednostek Edu-
kacyjnych Województwa Małopolskiego 
w Gorlicach (dawny Medyk), gdzie całe 
wydarzenie miało miejsce.
Olimpiada zorganizowana została w 
związku z obchodzonym 1 grudnia Świa-
towym Dniem AIDS. 
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Walczyli o puchary „Solidarności” Glinik

Zatrzymują się przy potrzebujących

Po raz 27 spotkali się amatorzy ha-
lowej piłki nożnej na Turnieju Bar-
bórkowym o puchar Komisji Mię-

dzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Glinik 
w Gorlicach. Po 2-dniowych rozgrywkach 
najważniejsze złote trofeum turnieju wy-
walczyli zawodnicy z Kałusza. Srebrne 
medale zdobyła drużyna Zakładu Narzę-
dziowego M+R z Gorlic, a brązowe meda-
le druga drużyna z Kałusza. Czwarte miej-
sce wywalczył Sobieski.

Od wielu lat 5 grudnia obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza. Z tej okazji Kwiatono-

wickie Stowarzyszenie HOMINI oraz Lo-
kalne Centrum Wolontariatu w Gorlicach 
już po raz siódmy zorganizowali Galę 
Wolontariatu oraz po raz czwarty wrę-
czyli Nagrody „Anioły Wolontariatu”. Na 
uroczystość przybyli wolontariusze zrze-
szeni w różnych kołach wolontariatu, ich 
opiekunowie oraz przedstawiciele władz 
samorządowych.

Wprowadzenia do uroczystości dokonała 
dr Renata Filipowicz, prezes Kwiatono-
wickiego Stowarzyszenia „Homini”, która 
podkreśliła, że: - Dziś jest okazja, aby po-
kazać jak dużą rolę odgrywają wolontariu-

Puchary i nagrody wręczał m.in. główny 
organizator turnieju Marek Bugno, prze-
wodniczący MKK NSZZ „Solidarność” 
Grupy Famur w Katowicach, a zarazem 
przewodniczący Rady Powiatu Gorlic-
kiego. Marek Bugno gratulował zwycięz-
com turnieju oraz dziękował wszystkim 
uczestnikom za udział w rozgrywkach i 
sportową rywalizację. Szczególne podzię-
kowania przekazał współorganizatorom i 
sponsorom, dzięki którym rozgrywki mo-

gły się odbyć już po raz dwudziesty siód-
my.
W uroczystym zakończeniu turnieju 
uczestniczyli m.in: starosta Karol Górski, 
wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz, 
Andrzej Ziara, prezes Zarządu Zakładu 
Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o.o.
Turniej odbywał się w hali sportowej OSiR 
w Gorlicach.
Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie: www.solidarnosc-glinik.pl 

sze. Niewiele mówi się o czynionym dobru. 
Wolontariusze dostrzegają ludzkie potrzeby 
i to właśnie oni zatrzymują się przy potrze-
bujących, a czasami zostają przy nich na 
całe życie. Są wszystkim, co przynosi ulgę 
i ukojenie. Nawet darowanie dobrego słowa, 
to także wolontariat”.
W trakcie uroczystości nagrodę „Anioły 
Wolontariatu” w formie statuetki otrzyma-
ły:
- Anna Klukowska i Anna Grądalska za 
działalność akcyjną na rzecz osób i rodzin 
w potrzebie, organizowanie i udział w ak-
cjach charytatywnych.
- Małgorzata Dobrzyńska za działalność 
na rzecz dobra innych oraz bezinteresow-
ną pomoc potrzebującym w środowisku 
lokalnym.
- Bożena, Artur i Klaudia Gurbowie za dzia-
łalność na rzecz osób w instytucjach po-
mocowych i edukacyjnych.
Ponadto kapituła przyznała wyróżnienie 
dla Julii Warzechy za pracę na rzecz se-
niorów w DPS w Gorlicach.
Podczas gali wręczono także specjalne wy-
różnienia w formie  grawertonów  przedsta-
wicielom  Szkolnych Kół Wolontariatu z MZS 

nr 1 w Gorlicach oraz ZS w Szymbarku.
Starosta Karol Górski, który był gościem 
wydarzenia, a zarazem miał zaszczyt wrę-
czania statuetek mówił: - Przyglądałem 
się ostatnio spotkaniu wolontariusza z pa-
cjentem w szpitalu. Zobaczyłem uśmiech na 
twarzy chorego. Czasami pieniądze nic nie 
znaczą, wystarczy zwykłe spotkanie i dobre 
słowo lub rozmowa. Z wolontariatu płynie 
ogromna radość. Dziękuję burmistrzom i 
wójtom za pomoc i wspieranie wolontariatu. 
Mam nadzieję, że liczba wolontariuszy bę-
dzie wzrastać, a za rok ponownie będziemy 
mieć okazję spotkać się wspólnie na kolej-
nej Gali Wolontariuszy.
Galę uświetniła występem artystycznym 
młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gorlicach.
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20 lat 
Automobilklubu 
Bieckiego

Ogólnopolski sukces promocyjny

Na co dzień najczęściej można 
ich zobaczyć za kierownicą. Tym 
razem spotkali się na gali z okazji 
20-lecia działalności swojego Au-
tomobilklubu Bieckiego. Przybyło 
kilkudziesięciu działaczy na cze-
le z prezesem Markiem Sitkiem 
oraz liczne grono gości, wśród 
których był m.in. starosta Karol 
Górski. 

Film promocyjny „Powiat Gorlicki zaprasza”, zrealizowany na zlecenie 
Starostwa Powiatowego w Gorlicach przez Gorlice.tv, zdobył III miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „CITY FILM INDEPENDENT”. Na-
grodę podczas uroczystej gali w Kopalni Soli w Bochni odbierali sta-
rosta Karol Górski i realizator filmu właściciel Gorlice.tv Piotr Sekuła.

Automobilklub Biecki funkcjonuje 
od 1998 roku. Od początku dzia-
łają i do dziś związani są z nim: 

Marek Sitek, Jolanta Sitek, Janusz Mro-
zek, Jakub Wszołek, Zdzisław Augustyn, 
Jan Grygowicz, Danuta Ingeln, Jan Ingeln, 

Film „Powiat gorlicki zaprasza” został 
wyprodukowany w 2017 roku jako 
materiał promocyjny o powiecie gor-

lickim. W pierwszym „rzucie” został sko-
piowany na ponad tysiąc płyt i w formie 
insertu trafił do czytelników katowickiej 
mutacji  „Dziennika Zachodniego”. Film 
został także zgłoszony do ogólnopolskie-
go konkursu filmów promocyjnych „City 
Film Independent” w Będzinie, gdzie zdo-
był trzecie miejsce z czego jesteśmy bar-
dzo dumni – mówi koordynator Zespołu 

Genowefa Orlewska, Zdzisław Orlewski i 
Zbigniew Wal.  Osoby szczególnie zasłu-
żone dla Klubu to także Piotr Ryndak i 
Krzysztof Mikruta. To również utytułowa-
ni zawodnicy: Zbigniew Kotarba, Ernerst 
Kornobis, Mariusz Polak, Tadeusz Gar-
gas, Gabriel Kubit, Tomasz Dybisz, Marek 
Lenart, Mieczysław Galant, Andrzej Firszt, 
Wiesław Orliński, Patryk Setlak, Bartło-
miej Polak, Mariusz Więcek, Kaja Mysła-
kowska-Polak, Stanisława Rydarowicz, 
Bogdan Rydarowicz. 
To tym ludziom, na ręce prezesa Marka 
Sitka, podziękowania składał starosta Ka-
rol Górski mówiąc: - Nie do przecenienia są 
organizowane przez Automobilklub Biecki 
sztandarowe samochodowe imprezy spor-
towe powiatu gorlickiego tj. Wyścig Górski 
„Magura Małastowska” i w jego ramach 
Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 
„Magura Małastowska”, Super OeS i Rajd 
Grodzki. Są to dla nas bardzo ważne wyda-
rzenia promocyjne, przyciągające liczne rze-
sze zawodników oraz kibiców i sympatyków 
sportów samochodowych, a w ślad za nimi 
ogólnopolskie media, które pokazują nie tyl-
ko relacje z zawodów, ale także prezentują 
turystyczną  atrakcyjność  Ziemi Gorlickiej. 
Dziękuję Państwu za wieloletnią, owocną 

współpracę ze Starostwem Powiatowym w 
Gorlicach oraz gratuluję dotychczasowych 
osiągnięć w zakresie popularyzacji sportów 
samochodowych   oraz  edukacji  społeczeń-
stwa. Życzę Państwu wielu kolejnych lat 
owocnej działalności, a także dużo zdrowia 
i wszystkiego najlepszego w życiu osobi-
stym.

W dowód uznania za wieloletnią współ-
pracę starosta Karol Górski został od-
znaczony Srebrną Odznaką Honorową 
PZM. Takie same odznaki odebrali także: 
Małgorzata Małuch i Adam Lesiak, nato-
miast Brązowe Odznaki Honorowe PZM 
otrzymali: Mateusz Kacprzak, Bartłomiej 
Zieliński i Tomasz Dybisz.

100 lat dla Automobilklubu Bieckiego!!!

Zdjęcia: Piotr Dudka

ds. Promocji i Spraw Społecznych Krzysz-
tof Mikruta. Dzięki tej nagrodzie nasz film 
będzie prezentowany na pokazach orga-
nizowanych w wielu miastach Polski, od 
15 stycznia do 31 marca.
 Film „Powiat Gorlicki zaprasza” 
pokazuje naturalne piękno i bogactwo 
powiatu gorlickiego. Wędrując za parą 
bohaterów (turystów) opowiada o atrak-
cjach turystycznych oraz najciekawszych 
miejscach i najważniejszych wydarze-
niach kulturalnych na Ziemi Gorlickiej. 
Jest skierowany do tych, co nigdy nie byli 
w powiecie gorlickim, tych co kochają Be-
skid Niski i tych co cudze chwalą a swo-
jego nie znają lub po prostu przywykli do 
widoku za oknem... Jego mocnym atutem 
są zdjęcia „z lotu ptaka” podkreślające 
wyjątkowe naturalne walory krajobrazo-
we regionu obejmujące m.in. Zalew w 
Klimkówce, Stadninę Koni Huculskich w 
Regietowie, czy unikatowe na skalę świa-

tową cmentarze z I wojny światowej oraz 
skarby UNESCO, czyli drewniane kościoły 
i cerkwie. Prezentuje także region, jako 
miejsce stworzone do uprawiania turysty-
ki aktywnej, zarówno w sezonie letnim jak 
i zimowym. Film jest dynamiczny i  wielo-
wątkowy, a historia przeplata się w nim z 
dniem dzisiejszym. W siedmiu minutach 
zawarty został skondensowany, a równo-
cześnie atrakcyjnie „opakowany” materiał 
filmowy o powiecie gorlickim
 Film jest prezentowany m.in. na 
FB na naszym fanpage /powiatgorlicki, 
gdzie został wyświetlony już ponad 41 
tys. razy, udostępniony 829 razy i 133 
razy polubiony. Wywołuje  pozytywne ko-
mentarze wspierające jego promocyjny 
charakter np:
- Mieszkałam w Gorlicach 19 lat i zawsze 
będę tam chętnie wracać. Piękne tereny 
na wycieczki piesze, urozmaicone trasy 
na wypady rowerowe. Za każdym razem 
odkrywam coś nowego. Dzięki temu ma-
teriałowi już kiełkują plany na kolejne od-
wiedziny.
- Kocham Gorlice i powiat gorlicki, piękny, 
uroczy a zarazem tajemniczy, moje miej-
sce na ziemi, za którym tęsknie za każ-
dym wyjazdem.
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90 lat LOP 
Jedno z najdzikszych pasm gór-
skich Polski, obfitujące w różno-
rodne formy ochrony przyrody, 
cenne zbiorowisko roślinności 
oraz górska ostoja lęgowa rzad-
kich ptaków,  nierozerwalnie 
związany z powiatem gorlickim - 
Beskid Niski. To miejsce wymaga 
szczególnej troski i opieki, aby 
jego zasoby przyrodnicze pozo-
stały w nienaruszonym stanie 
dla przyszłych pokoleń. Ochrona 
środowiska to od 90 lat w Polsce 
priorytet dla działaczy i człon-
ków Ligi Ochrony Przyrody, któ-
rych liczne grono mamy także w 
powiecie gorlickim. W 35 kołach 
zrzeszonych jest 3900 członków.

Prezes Gorlickiego Oddziału Ligi 
Ochrony Przyrody Grażyna Kurza-
wa dziękowała w sposób szczegól-

ny nauczycielom, którzy pełnią funkcje 
opiekunów szkolnych kół LOP i podej-
mują różne działania na rzecz LOP oraz 
przedstawicielom władz samorządowych 
za wspieranie LOP i młodzieży za zaanga-
żowanie na rzecz środowiska.
 Starosta Karol Górski mówił: - Ży-
cie na ziemi jest cudem i należy je chronić”. 
Książka „Mamy tylko jedną ziemię”, którą 
wydaliśmy wspólnie z LOP, obrazuję tę war-
tość. Dziękuję pani prezes za kształtowa-
nie postaw proekologicznych i za to, że na 
terenie powiatu gorlickiego 3900 uczniów 
należy do szkolnych kół LOP. Dołożymy 
wszelkich starań, aby działania Ligi Ochrony 
Przyrody były nadal wspierane przez Zarząd 
Powiatu Gorlickiego.
 Zgromadzeni wysłuchali wykła-
du dr n. med. Uniwersytetu Jagielońskie-
go Collegium Medicum Beaty Szkolnickiej 
pt. „Żyć zdrowo i świadomie... czyli jak?” 
oraz referatu zastępcy Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Gorlice Konrada Barczyka 
na temat „Gospodarka leśna jako narzę-
dzie ochrony zasobów leśnych”.
 Ponadto podczas jubileuszu: 
- Medal „Za zasługi dla ochrony przyrody 
i kształtowanie środowiska” otrzymała 
Maria Puścizna-Syc naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiato-
wego w Gorlicach.

- Złote Odznaki Honorowe otrzymali: Aga-
ta Mliczek-Bielat, Anna Lipa, Iwona Stec, 
Bogusława Duda, Aleksander Kalisz, Iwo-
na Tajak, Jadwiga Kuzak, Teresa Skrzy-
pek, Ewa Łatka.
- Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali: 
Katarzyna Sowa, Małgorzata Winiarska, 
Katarzyna Grasela, Iwona Rachwał, Anna 
Brzezowska, Barbara Włodarz, Gabriela 
Kołotyło, Renata Konieczny, Bogusław 
Matała, Magdalena Bogusz, Magdalena 
Papciak, Beata Gregorczyk, Anna Sarnec-
ka, Anna Kubala, Monika Magiera, Monika 
Rutana, Monika Stygar.
- Statuetkę Przyjaciela Ziemi otrzymali: 
Karol Górski Starosta Gorlicki, Tadeusz 
Ogorzałek Prezes Zarządu Okręgu LOP w 
Nowym Sączu, Mirosław Wędrychowicz 
Burmistrz Biecza, Adam Urbanek Członek 
Zarządu Powiatu Gorlickiego, Józef Le-
gutko Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice, 
Marcin Janik Wydział Ochrony Środowi-
ska w Starostwie Powiatowym w Gorli-
cach, Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, 
Rafał Kukla Burmistrz Gorlic, Ryszard Gu-

zik Wójt Gminy Gorlice, Mateusz Książkie-
wicz Prezes Fundacji Pro Regionis.
 Uroczystość swoimi występa-
mi uświetniła młodzież z Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 1 w Gorlicach i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bobowej 
oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Li-
pinkach z przedstawieniem „Roślinom i 
zwierzętom na ratunek”.
 Z okazji jubileuszu Wydział 
Ochrony Środowiska Starostwa Powia-
towego w Gorlicach wspólnie z Oddzia-
łem Gorlickim LOP wydał publikację pt. 
„Mamy tylko jedną Ziemię. Działalność 
Ligi Ochrony Przyrody w powiecie gorlic-
kim”. Redakcji podjęli się: Grażyna Kurza-
wa – prezes Oddziału LOP w Gorlicach 
oraz Maria Puścizna-Syc i Marcin Janik z 
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach. Monografia 
przedstawia w pigułce najistotniejsze 
działania podejmowane przez Powiato-
wy Zarząd LOP, opiekunów Szkolnych Kół 
LOP oraz członków LOP. Wydano również 
okolicznościowy kalendarz na 2018 rok. 



wie i wójtowie z ternu powiatu gorlickie-
go, gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz 
Nadleśnictwa Gorlice i Łosie. Obecny 
był także kapelan myśliwych ks. Stani-
sław Łukasik i Tadeusz Kubacki, prezes 

Uroczystość poprowadził prezes Koła 
Łowieckiego Magura, a rozpoczęli ją sy-
gnaliści sygnałem „Zbiórka” a następnie 
„Powitanie”. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. starosta Karol Górski, burmistrzo-

Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym 
Sączu.
W polowaniu udział wzięły następujące 
koła łowieckie: Szarak Gorlice, Ryś Gor-
lice, Grabina Biecz, Ryś Tarnów, Bażant 
Bobowa, Dzik Gorlice, Rosomak Śnietni-
ca oraz Magura w Gorlicach. Jak mówią 
myśliwi celem polowania była redukcja 
drapieżników w obwodach łowieckich 
na terenie okręgu nowosądeckiego, 
w tym w powiecie gorlickim, ochrona 
i zwiększenie populacji zwierzyny drob-
nej, ochrona głuszca, ochrona zwierząt 
gospodarskich oraz zmniejszenie roz-
powszechniania się chorób zakaźnych 
u dzikiej zwierzyny.

130 myśliwych, w tym 2 panie, uczestniczyło w polowaniu na drapieżnika w powiecie gorlickim. Zwycię-
skie puchary z rąk starosty Karola Górskiego odbierali na koniec polowania w Kwiatoniu: król polowania - 
Leszek Stanula z Koła Łowieckiego Grabina Biecz oraz Andrzej Nowak z KŁ Bażant Bobowa i Jan Dziamba 
z KŁ Dzik Gorlice.

Polowali i walczyli o puchary

Bieckie nagrody i wyróżnienia dla Powiatu
Radna Rady Powiatu Gorlickiego Zofi a 
Kamińska otrzymała nagrodę Burmi-
strza Biecza Cromerus za działalność 
społeczną. W okolicznościowej laudacji 
napisano: „Ciężko jest ująć w kilku zda-
niach działalność pani Zofi i Kamińskiej na 
rzecz lokalnej społeczności nie tylko ro-
dzinnego Bugaja, ale i całej gminy Biecz 
i powiatu gorlickiego. Życzliwa i otwarta 
oraz chętna do pomocy innym osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życio-
wej. Aktywnie pracuje na rzecz lokalnej 
społeczności w zakresie rozwoju kultury, 
oświaty i sportu. To właśnie z oświatą 
była związana zawodowo przez wiele 
lat, ucząc dzieci w Gorlicach oraz Sitni-
cy i kierując jednocześnie tamtejszymi 
szkołami. Współpracuje z wieloma insty-
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Uczniowie z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Bobowej uświetnili 
kolędami XXIV sesję Rady 
Powiatu Gorlickiego.  
Złożyli także radnym życze-
nia noworoczne. 

Wojewoda Józef Pilch z Zespołem Pogórzanie 
podczas powiatowo-miejskiego spotkania nowo-
rocznego.

Radna Zofi a Kamińska odbiera Cromerusa

Od lewej: Zofi a Kamińska, Iwona Tumida-
jewicz, Janusz Augustowski i Rafał Knybel

tucjami na terenie powiatu gorlickiego”.
W trakcie uroczystej gali w Bieczu wrę-
czone zostały ponadto Cromerusy: w ka-
tegorii działalność kulturalna dla Beaty 
Bochnia oraz w kategorii przedsiębior-
czości dla Zbigniewa Wala i Krzysztofa 
Trochima.
Na początku gali burmistrz Biecza Miro-
sław Wędrychowicz wraz z przewodni-
czącym Rady Miasta Biecz Grzegorzem 
Nosalem przekazali staroście Karolowi 
Górskiemu oraz radnym Rady Powiatu 
Gorlickiego z terenu gminy Biecz: Zofi i 
Kamińskiej, Iwonie Tumidajewicz, Janu-
szowi Augustowskiemu i Rafałowi Kny-
blowi podziękowania za dobrą współpra-
cę i troskę o sprawy mieszkańców gminy 
Biecz.
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Piernikowa Ewa Wachowicz

Kolędy z MDK na 60 gitar 

Mistrzowskie gotowanie

Ewa Wachowicz uczyła mieszkańców powiatu gorlickiego wypieku świątecznych pierniczków. Spotkanie w ZST  
w Gorlicach odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę projektu LOWE na rzecz aktywizacji osób doro-

słych w Powiecie Gorlickim.

60 gitarzystów, wokaliści, keyboardziści oraz młodzieżowy zespół folkowy „Ruczaj” - czyli wychowankowie 
Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach wraz z dyrektorem MDK Tomaszem Kubalą i instruktorami: 
Agatą Masztafiak i Mirosławem Bogoniem zaprezentowali się publiczności podczas XX jubileuszowego 

Koncertu Kolęd. Zabrzmiała m.in. „Cicha noc” w czterech językach.

„Profesjonaliści w kuchni - przygotowanie do kariery” - pod tym hasłem w ZSZ  w Gorlicach odbyły się warsztaty z Rober-
tem Sową i firmą Prymat. Miała tam miejsce także pierwsza edycja etapu okręgowego Ogólnopolskiego Turnieju na Najlep-
szego Ucznia w zawodzie Kucharz. Zwyciężyły Anna Piątek (ZSG–H w Iwoniczu – Zdroju), Dorota Tabiś (ZSZ w Gorlicach) 
i Wioletta Sobolak (ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu).Nad wydarzeniami czuwała nauczycielka gastronomii Lucyna Prorok.
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