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OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE GORLICKIM

Podstawowa opieka 
zdrowotna - lek. med. 
Anna Tenerowicz

Szpital  Specjalistyczny 
w Gorlicach - dyrektor 
Marian Świerz

XXXV sesja Rady Powiatu Gorlic-
kiego dotyczyła przede wszyst-
kim spraw związanych z opieką 
zdrowotną na terenie powiatu 
gorlickiego. Radni zapoznali się 
z informacjami za 2017 rok na 
temat: funkcjonowania podsta-
wowej opieki zdrowotnej,  zabez-
pieczenia świadczeń w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej, rehabilitacji leczniczej 
i stomatologii na terenie powia-
tu oraz  funkcjonowania Szpitala  
Specjalistycznego  im. H. Klimon-
towicza w Gorlicach i Centrum 
Terapii Uzależnień w Gorlicach. 

W 2017 roku w powiecie gorlickim 
podstawowa opieka zdrowot-
na (POZ) zabezpieczana była 

przez 24 Niepubliczne Zakłady Opieki 

W 2017 roku ze świadczeń medycznych 
w szpitalnych oddziałach skorzystało 
20323 osoby (w 2016 r. - 20160 osób), a ze 
świadczeń udzielonych wyłącznie w SOR 
24806 osób (w 2016 r. 25155 osób).

Najwięcej pacjentów miały oddziały:

• okulistyczny – 3532
• ginekologiczno-położniczy z pododdz. 

ginekologii onkologicznej – 2151
• chirurgii ogólnej i onkologicznej 
        z pododdz. urologicznym oraz 
          po  doddz. chirurgii dziecięcej – 2093
• dziecięcy – 1706
• onkologiczny – 1591
• internistyczno-kardiologiczny – 1510
• geriatryczny – 1336
• internistyczno-endokrynologiczny – 

1318
• ortopedii i traumatologii narządu 
        ruchu – 1144.

Zdrowotnej, które posiadają kontrakty 
z NFZ, a więc pacjenci ubezpieczeni ko-
rzystają z darmowej opieki medycznej. 
Opieka po godzinach pracy zakładów 
POZ, czyli od godz. 18 do 8 rano zabezpie-
czona jest przez Ambulatorium Opieki Ca-
łodobowej w Szpitalu Specjalistycznym 
w Gorlicach, gdzie udzielono:

• 13167 porad lekarskich ambulatoryj-
nych

• 677 porad lekarskich wyjazdowych
• 809 transportów sanitarnych POZ

Oprócz opieki medycznej POZ-ty realizują 
także szereg programów profilaktycznych 
skierowanych do dzieci, młodzieży i doro-
słych. 
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Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna

Centrum Terapii 
Uzależnień - dyrektor 
Grażyna Rychlicka-
-Schirmer

W ramach szpitala funkcjonują Zespoły 
Ratownictwa Medycznego, które w 2017 
roku wykonały 2537 wyjazdów na terenie 
Gorlic i 4790 poza miasto.

Szpital posiada również umowę z NFZ na 
świadczenia w zakresie tomografii kom-
puterowej, gastroskopii i kolonoskopii 
przewodu pokarmowego.

Od marca 2017 roku w szpitalu realizowa-
ny jest program przesiewowy raka jelita 
grubego finansowany z RPOWM 2014-
2020. Jest skierowany do osób w wieku 
50-56 i osób w wieku 40-49, które mają 
krewnego pierwszego stopnia, u którego 
rozpoznano raka jelita grubego, a także 
osób w wieku 25 do 49 lat z rodzin, w któ-
rych wystąpił dziedziczny rak jelita grube-
go niezwiązany z polipowatością.

Od 1 stycznia 2018 roku, za sprawą in-
terpelacji poseł Barbary Bartuś, NFZ za-
kontraktował w Oddziale Onkologii dwa 
nowoczesne programy leczenia nowo-
tworów tj. nowotworów piersi oraz jelita 
grubego. 
Ponadto również od 1 stycznia 2018 roku 
szpital rozszerzył swoją działalność z za-
kresu podstawowej opieki zdrowotnej, 
w tym: lekarz rodzinny, pielęgniarka 

W powiecie gorlickim funkcjonuje 100 
poradni specjalistycznych (łącznie z re-
habilitacyjnymi i stomatologicznymi), 
które posiadają kontrakt z NFZ.  Rocznie 
udzielają tysiące porad. Najwięcej porad-
ni, bo aż 29, znajduje się w Przyszpitalnej 
Przychodni Specjalistycznej w Gorlicach, 
gdzie udzielono 129617 porad.

Centrum udziela świadczeń terapeu-
tycznych i leczniczych dla osób uzależ-
nionych i ich rodzin poprzez: Poradnię 
Leczenia Uzależnień, Poradnię Terapii 
Uzależnienia i Współuzależnienia od Al-
koholu oraz Oddział Dzienny Terapii Uza-
leżnienia od Alkoholu. CTU prowadzi tak-
że Punkt Pomocy Rodzinie, Poradnię dla 
Dzieci i Młodzieży oraz Telefon Zaufania, 
gdzie można uzyskać poradnictwo i po-
moc psychologiczną dla osób uzależ-
nionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy 
domowej. W 2017 roku w Centrum zare-
jestrowano 602 osoby. Osobom uzależ-
nionym i współuzależnionym udzielono 
12305 porad indywidualnych i grupowych. 
Ponadto w Punkcie Pomocy Rodzinie przy-
jęto 20 osób, a w Poradni dla Dzieci i Mło-
dzieży 36 osób. 

CTU w ub.r. realizowało programy: terapeutycz-
ne dla osób uzależnionych (zarejestrowanych 
438 pacjentów) terapeutyczne dla osób współ-
uzależnionych (zarejestrowano 164 osoby), 
psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych 
Dzieci Alkoholików (zarejestrowano 16 osób). 

rodzinna oraz położna środowiskowa.

Za 2017 rok szpital uzyskał dodatni wynik fi-
nansowy i nie ma zobowiązań wymagalnych. 
Szpital zawarł porozumienie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim – Collegium Medicum i znalazł 
się w „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolą-
cych”. Dzięki temu studenci i absolwenci UJ 
CM mogą odbywać praktyki i staże w szpita-
lu w Gorlicach. Ponadto trzech pracowników 
szpitala może skorzystać z kursów kształce-
nia podyplomowego oraz preferencyjnych za-
sad uczestnictwa w studiach doktoranckich 
i podyplomowych. 

Od 2012 roku szpital bierze udział w rankingu 
„Bezpieczny Szpital”. W 2017 roku znalazł się 
w „Złotej Setce” w ocenie Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Najwięcej porad zostało udzielonych 
w poradniach:

• Urazowo-ortopedycznej – 17969

• Chirurgii ogólnej – 12881

• Okulistycznej – 11725

• Ginekologiczno-położniczej – 9463.
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BEZPIECZEŃSTWO POD LUPĄ RADY POWIATU
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXXVI sesji oceniała realizację za-
dań powiatu w zakresie  bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w powiecie gorlickim. Zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności 
służb, inspekcji i straży za 2017 rok. Oto kilka danych statystycznych.

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Gorlicach

Informację przedstawił 
Komendant Powiatowy 
bryg. Krzysztof Gładysz

Sprawozdanie przedłożył 
prezes ZP OSP w Gorli-
cach Krzysztof Kosiba

Ochotnicze Straże Pożarne

Informację przedstawił 
Komendant Powiatowy 
Policji w Gorlicach 
insp. Krzysztof Tybor

Komenda Powiatowa Poli-
cji w Gorlicach

Informację przedstawił 
Prokurator Rejonowy 
Tadeusz Cebo

Prokuratura Rejonowa 
w Gorlicach

W 2017 roku jednostki straży po-
żarnej interweniowały łącznie 
w 1324 zdarzeniach, w tym przy: 

• pożarach 395 razy, w tym: 219 suche 
trawy, 77 obiekty mieszkalne – w ga-
szeniu pożarów wzięło udział 885 wo-
zów bojowych i 4121 strażaków;

• miejscowych zagrożeniach 874 razy, 
uczestniczyło 1287 wozów bojowych 
i 5705 strażaków;

• alarmach fałszywych 55 razy.  

W miejscowych  zagrożeniach śmierć   
poniosły 3 osoby, a 124 zostały ranne.

Do prokuratury wpłynęło 2025 spraw 
karnych. Do sądów skierowano 383 akty 
oskarżenia i 105 wniosków o dobrowolne 
poddanie się karze. Skierowano także 18 
wniosków o warunkowe umorzenie postę-
powania karnego, w stosunku do niekara-
nych sprawców drobnych przestępstw. 
Oskarżono łącznie 552 osoby i areszto-
wano 12 podejrzanych.

W powiecie gorlickim funkcjonują 62 jed-
nostki OSP, zrzeszające 2897 strażaków, 
w tym 2618 mężczyzn i 279 kobiet. Dzia-
łają 23 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
zrzeszające 332 członków, w tym 214 
chłopców i 118 dziewczyn. 

W KPP w Gorlicach:
• wszczęto 1014 postępowań przygo-

towawczych
• stwierdzono 1270 przestępstw
• ogólna wykrywalność przestępstw 

wyniosła 82,9 % i była wyższa o 0,16 
% w stosunku do 2016 roku

• zarzut popełnienia przestępstwa 
przedstawiono 456 podejrzanym

• wszczęto 846 postępowań w spra-
wach o przestępstwa o charakterze 
kryminalnym

• wszczęto 261 postępowań w spra-
wach przestępstw o charakterze go-
spodarczym

• ujawniono 18195 wykroczeń
• 3710 osób pouczono za popełnienie 

wykroczenia
• policjanci KPP w Gorlicach doprowa-

dzili celem wytrzeźwienia do Sądec-
kiego Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej w Nowym Sączu 328 osób, a do 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

KPP w Gorlicach zostało doprowa-
dzonych 130 osób, a 77 nietrzeźwych 
zostało doprowadzonych do miejsca 
zamieszkania. 

W 2017 roku na drogach powiatu gorlic-
kiego wydarzyło się:
• 37 wypadków, w których zginęły 3 oso-

by, a rannych zostało 46 osób
• zgłoszonych zostało 595 kolizji
• zatrzymano 105 nietrzeźwych kieru-

jących
• zatrzymano 443 dowody rejestracyj-

ne i 126 praw jazdy



BIULETYN SAMORZĄDOWY

5

POWIATU GORLICKIEGO

Informację przedłożyła 
Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Gorlicach Jadwiga 
Wójtowicz

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

Informacje przedstawił 
Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Gorlicach 
Andrzej Sokacz

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Gorlicach 

Informację przedstawił 
Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego w Gor-
licach Aleksander Górski

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
w Gorlicach 

Pod nadzorem PPIS w Gorlicach znajdo-
wało się 977 obiektów żywności, żywie-
nia, przedmiotów użytku i kosmetyków. 
Przeprowadzono w nich 823 kontrole 
sanitarne, w tym 422 planowane i 401 do-
raźnych. W nadzorze Sekcji Higieny Pra-
cy znajdowało się 750 obiektów, z czego 
skontrolowano 418. Pod nadzorem epide-
miologicznym PPIS znajdowały się 173 
obiekty prowadzące działalność leczni-
czą. Wykonano 180 kontroli.

Jadwiga Wójtowicz zwróciła uwagę 
na niepokojący wzrost zachorowań na 
gruźlicę, boreliozę, ospę wietrzną i grypę. 
Przypomniała, że najskuteczniejszą for-
mą ochrony przed chorobami zakaźnymi 
są szczepienia. W 2017 roku rozdyspono-
wano 22043 szczepionki. Od 20 marca br. 
trwa akcja szczepień przeciwko pneumo-
kokom, skierowana do dzieci z roczników 
2013-2016. Warunek – dziecko musi zo-
stać zakwalifikowane do szczepienia do 
20 kwietnia 2018 r. Inspektor Wójtowicz 
radziła także, by przy zakupach zwracać 
baczną uwagę na terminy przydatności 
produktów do spożycia, gdyż służby sa-
nitarne stwierdzają w obrocie wiele towa-
rów przeterminowanych. 

W PIW było zatrudnionych 5 lekarzy wetery-
narii, 4 inżynierów zootechników oraz 2 pra-
cowników administracyjno-biurowych. 
Współpracowano także z 10 lekarzami, 
którzy prowadzą prywatne lecznice we-
terynaryjne. Inspekcja weterynaryjna zaj-
muje się m.in. ochroną zdrowia zwierząt 
i nadzoruje bezpieczeństwo żywności 
pochodzenia zwierzęcego na etapie pro-
dukcji oraz jednostki prowadzące działal-
ność gospodarczą: 12 punktów insemi-
nacyjnych, 15  punktów kopulacyjnych, 
16 podmiotów zajmujących się obrotem 
zwierząt i 20 podmiotów zajmujących się 
transportem zwierząt.

W PINB przyjęto 673 zawiadomienia 
o rozpoczęciu robót budowlanych, w tym 
272 dot. budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych. Oddano do użytkowania 509 
obiektów, w tym 354 budynki jednorodzin-
ne – najwięcej w gminach: Gorlice – 65 
i Biecz – 47. Wydano 8 decyzji o rozbiórce 
obiektów budowlanych wybudowanych 
samowolnie. PINB przeprowadził 481 
kontroli oraz wydał ogółem 354 decyzje 
i postanowienia.

 Podziękowania za ofiarną pracę 
dla służb, straży i inspekcji powiatu gor-
lickiego przekazali przewodniczący Rady 
Marek Bugno i wicestarosta Jerzy Nalepka. 
Szczególne podziękowania dla Komendan-
ta Powiatowego Policji przekazała w imie-
niu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu prze-
wodnicząca Zofia Kamińska, podkreślając 
wychowawczą i prewencyjną rolę policji 
w kształtowaniu świadomości młodzieży 
na temat zagrożeń wynikających z uza-
leżnień i wskazywaniu środków pomocy 
np. w przypadku doświadczania prze-
mocy w szkole.
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Zarząd Powiatu Gorlickiego z dyrektorem ILO

MAMY TO! Mamy pieniądze na 
gruntowną modernizację budyn-
ku I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marcina Kromera w Gorlicach. Stara-
nia Zarządu Powiatu Gorlickiego i Miasta 
Gorlice zakończyły się pełnym sukcesem. 
Zarząd Województwa Małopolskiego pod-
jął uchwałę o dofinansowaniu wspólnego 
projektu obu samorządów pn. „Obszar 
Starówka - lokalne centrum naukowo – 
kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz 
z przebudową dróg lokalnych i infrastruk-
tury technicznej Gorlic”.

   Liczący ponad 100 lat budynek Krome-
ra, to jeden z najpiękniejszych obiektów 
szkolnych w Polsce, a także jeden z naj-
-okazalszych gmachów w powiecie gorlic-
kim i Gorlicach – mówi starosta Karol Gór-
ski. Został wzniesiony w latach 1912-1914 
wg projektu architekta Tadeusza Mostow-
skiego.  Jego attykę zdobią głowy polskich 
królów, którzy zapisali się w historii szcze-
gólną troską o kształcenie młodzieży: Ka-
zimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Wła-
dysława Jagiełły. Nad wejściem głównym 
znajduje się popiersie Adama Mickiewicza 
dłuta prof. Mariana Koniecznego. Gmach 

w swoich dziejach przechodził bardzo 
burzliwe koleje losu, ale z niewielkimi tyl-
ko wojennymi przerwami, cały czas pełni 
funkcje edukacyjne.

   Upływ czasu i intensywna eksploatacja 
sprawiły, że budynek Kromera wymaga 
gruntownego remontu od piwnic aż po 
dach. Na taką inwestycję potrzebne były 
jednak ogromne pieniądze i te właśnie 
teraz udało się nam zdobyć – podkreśla 
starosta.  Szacunkowa wartość całego 
projektu partnerskiego wynosi 16,5 mln zł, 
a dofinansowanie 10,6 mln zł. Natomiast 
część powiatowa dotycząca budynku I LO 
ok. 7,3 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 
4,7 mln zł. Projekt będzie realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Pozytywna decyzja Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego o dofinansowa-
niu naszego projektu to niezwykle ważna 
i dobra wiadomość dla całej społeczności 
Kromera i wszystkich zatroskanych sta-
nem budynku Kromera. Teraz będziemy 
mogli, oczywiście po podpisaniu stosow-
nych umów oraz ogłoszeniu i rozstrzy-
gnięciu przetargów, przystąpić do praw-
dziwej modernizacji. W projekcie mamy 

zapisane, że podjęte zostaną następujące 
działania w budynku I LO: renowacja ele-
wacji z cegły klinkierowej i attyki, izolacja 
pionowa i pozioma ścian piwnic, wymia-
na pokrycia dachu wraz z przebudową ko-
minów, wymiana wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania oraz dobudowa 
zewnętrznego szybu windowego.
Ponadto będziemy przebudowywać 
szkolne piwnice dla potrzeb: szatni szkol-
nej, zaplecza sportowego, sali teatralnej, 
a także Klubu Dyskusyjnego „Sokrates”, 
harcówki, klubu spotkań międzypokole-
niowych, klubu wielokulturowego, Szkol-
nego Kącika Temidy, Szkolnego Ośrodka 
Kariery oraz Centrum Muzycznego. Mo-
dernizacja ma także objąć boisko szkolne. 
Dzięki przeprowadzonym pracom obiekt 
odzyska swój dawny blask i będzie mógł 
znowu przez kolejne lata służyć edukacji 
i wychowaniu młodzieży – podkreśla sta-
rosta Karol Górski.

Miasto Gorlice w ramach tego projektu 
zamierza przeprowadzić gruntowną mo-
dernizację obiektu budynku „Sokół” (daw-
ne Kino „Wiarus”) oraz przebudować  ul. 
Kromera.

EXTRAKLASA INWESTYCJI POWIATOWYCH

Kromer do gruntownej odnowy
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Zarząd Powiatu Gorlickiego wdraża 
do realizacji ważny projekt tury-
styczny. Chodzi o budowę wie-

lofunkcyjnej ścieżki rekreacyjnej nad 
Zbiornikiem Klimkówka. Wartość projektu 
to ok. 4,5 mln zł, a pozyskane dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 (RPO WM) ok. 3,4 mln zł. 

Zalew w Klimkówce to bardzo ważne 
i ciekawe miejsce do  wypoczynku w po-
wiecie gorlickim – mówi starosta Karol 
Górski. W niewielkim stopniu jest jednak 
wykorzystywane dla celów rekreacyjnych 
i bardzo zależy nam, żeby to w końcu 
zmienić i otworzyć zalew dla turystów. 

Rozpoczynamy kolejny projekt scala-
nia gruntów. Tym razem „na warsztat” 
weźmiemy wsie: Sękową i Racławice w 
gminie Biecz. Nasz projekt scaleniowy 

Pospacerujemy nad zalewem w Klimkówce

Nowa akcja scaleniowa

Przypomnę, że już 10 lat temu złożyli-
śmy pierwszy projekt, który zakładał bu-
dowę ścieżek wokół zbiornika w oparciu 
o fundusze unijne. Niestety, wtedy nie 
udało się, ale bogatsi o doświadczenie,    
w latach 2014 – 2015 przygotowaliśmy 
dokumentację projektową i gdy w 2017 
r. ogłoszono konkurs na zagospodarowa-
nie zbiorników wodnych, byliśmy gotowi.  
Przygotowaliśmy projekt budowy ścieżki 
wielofunkcyjnej wzdłuż zalewu Klimków-
ka i aplikowaliśmy o środki finansowe do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Nasz wniosek przeszedł 
pozytywnie wszystkie szczeble konkur-
su i decyzją Zarządu WM z grudnia 2017 

EXTRAKLASA INWESTYCJI POWIATOWYCH

roku uzyskał dofinansowanie w kwocie 
3,4 mln zł. To pozwala nam na przystąpie-
nie do realizacji naszego projektu.

W ramach naszej powiatowej inwestycji 
nad Zbiornikiem Klimkówka wybudujemy 
ścieżkę o długości ponad 4,3 km i sze-
rokości 2,0 – 2,5 m. W lecie będzie ona 
pełnić funkcję trasy pieszo-rowerowej, 
a zimą do narciarstwa biegowego. Ponad-
to zainstalujemy: ławki, stoły, wiaty i sto-
jaki rowerowe, kosze na śmieci i bariery 
ochronne – informuje starosta. Ścieżka 
stanowi duże wyzwanie, bo wymaga m.in. 
przygotowania, niemal dziewiczego w wielu 
miejscach terenu, budowy mostków i kła-
dek na potokach, miejsc odpoczynku, prze-
pustów i odwodnień, ale będzie to napraw-
dę niezwykle atrakcyjny szlak nad jeziorem 
- podsumowuje Karol Górski.

Obecnie trwają procedury uzgodnieniowe 
z Wodami Polskimi w Rzeszowie, po któ-
rych pomyślnym zakończeniu, czeka nas 
podpisanie umowy o dofinansowanie pro-
jektu. Być może dojdzie jeszcze do korekt 
przebiegu ścieżki, ale jest pewne – do jej 
budowy jest tak blisko jak jeszcze nigdy 
dotąd. 

Swoje projekty związane z zalewem w Klim-
kówce będą także realizować w ramach 
tego samego poddziałania RPO WM gmi-
ny: Ropa i Uście Gorlickie (wspólny pro-
jekt) oraz Sękowa, a także prywatna firma 
z Uścia Gorlickiego. Wartość ogólna tych 
projektów to 16,5 mln zł, w tym dofinanso-
wanie 10,2 mln zł. Całość przyczyni się do 
podniesienia atrakcyjności turystycznej 
zalewu i jego otoczenia. 

znalazł się na pierwszym miejscu listy do 
dofinansowania zatwierdzonej uchwałą 
przez Zarząd Województwa Małopolskie-
go – informuje starosta Karol Górski. 
Wartość całkowita projektów wynosi po-
nad 20,9 mln zł, ale cała ta kwota to środki 
zewnętrzne, z tego 13,3 mln zł pochodzić 
będzie z Europejskiego Funduszu  Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a pozostałe z budżetu państwa. 
W ramach projektu w Sękowej scalaniem 
objętych zostanie 1158 ha gruntów i 250 
gospodarstw, a w Racławicach 634,5 ha 
gruntów i 170 gospodarstw. Na etapie po-
scaleniowym w Sękowej wybudowanych 

zostanie 76 km dróg, w tym 5,5 km cał-
kowicie nowych i 70,53 km przebudowa-
nych. Natomiast w Racławicach powsta-
nie 39,2 km dróg, w tym 4,7 km nowych.
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PRO PUBLICO BONO 2018

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno wręczył po raz dziesią-
ty nagrodę Pro Publico Bono 2018. W tym roku nagrodę główną – statuetkę – 
otrzymała Iwona Budziak, restauratorka z Gorlic. Dwa równorzędne wyróżnienia 

otrzymali: Bożena Soczek-Knybel, nauczycielka z Sitnicy i Kazimierz Kowalski, rycerz z 
Bobowej. Do nagrody nominowani byli ponadto: Tadeusz Wszołek, Marcin Kreis, Piotr 
Piotrowski i Oliwier Nowak. 

- 10 lat temu, mając świadomość, że są wśród nas społecznicy z prawdziwego zda-
rzenia - osoby kochające ludzi i naszą Małą Ojczyznę - Ziemię Gorlicką, realizujący 
tę miłość przez codzienne, często niezauważane, dawanie siebie, dawanie całej swo-
jej wiedzy, umiejętności, a nierzadko sił i zdrowia innym ludziom – zaproponowałem 
ustanowienie nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego pod nazwą „PRO 
PUBLICO BONO” - mówił podczas gali przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Ma-
rek Bugno.  Mottem przewodnim nagrody są słowa świętego Jana Pawła II „Każdy 
człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym 
dzieli się z  innymi...”.  Od 10 lat, każdego roku, tą nagrodą honorujemy i pokazujemy 
światu ludzi zasłużonych na niwie działalności społecznej i charytatywnej. Pragniemy 
publicznie im dziękować i stawiać za wzór do naśladowania. Chcemy krzewić piękną 
ideę bezinteresownej pracy dla dobra drugiego człowieka i dla dobra publicznego. Je-
stem przekonany co do zasadności i potrzeby przyznawania tej nagrody! - podkreślał 
Marek Bugno. Martin Luther King mówił: „Najbardziej niezmiennym i ważnym pyta-
niem życia jest: Co robisz dla innych?”. Dziś po raz dziesiąty poznamy ludzi, którzy swoimi czynami już odpowiedzieli na to pytanie.

Tak też się stało. Przewodniczący Marek Bugno wraz ze starostą Karolem Górskim wręczył nagrody laureatom wyłonionym przez 
Kapitułę w składzie: Marek Bugno, Karol Górski, Jerzy Nalepka, Roman Dziubina, Zofia Kamińska, Adam Urbanek i Zygmunt Fryczek.

Nagroda główna - Statuetka Pro Publico Bono 2018 - trafiła do restauratorki z Gorlic Iwony Budziak za działalność charytatywną, 
za troskę o najbiedniejszych i tworzenie wspólnoty serc oraz zaangażowanie  w życie społeczne i kulturowe  Ziemi Gorlickiej. 

- Pani Iwona Budziak od blisko 10 lat dzieli się tym co ma, z potrzebującymi. Wyciąga pomocną dłoń do szukających wsparcia. Daje 
radość i poczucie wspólnoty – mówił przewodniczący Marek Bugno wręczając statuetkę. - Jest organizatorką Gorlickiej Wigilii, 
dzięki której wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza Ci najbardziej potrzebujący i samotni, mogą poczuć atmosferę świąt, przełamać się 
opłatkiem, złożyć życzenia i wspólnie przeżyć okres Bożego Narodzenia.

Iwona Budziak gromadząc wokół siebie ludzi dobrej woli, sponsorów, samorządowców, wolontariuszy, co roku rozwija spotkania 
wigilijne na gorlickim rynku. W roku 2017 odbyła się szósta edycja Wigilii, a wydarzenie w ciągu lat zdążyło na stałe wpisać się 
w świadomość gorliczan, którzy z radością gromadzą się na rynku. Wspiera również wiele innych akcji charytatywnych. Jest osobą, 
która przez swoje zaangażowanie w życie społeczne Gorlic, inspiruje innych do działania, czego przykładem mogą być wigilie 
w kolejnych miejscowościach powiatu gorlickiego.
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Wyróżnienia otrzymali:

Bożena Soczek-Knybel - nauczycielka z Sitnicy - za innowacyjność w pracy dydaktyczno-wychowawczej i otwarte serce dla 
dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe Ziemi Gorlickiej. - Jest nauczycielką w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Sitnicy. Od 27 lat niestrudzenie i ciągle z takim samym zapałem zaangażowana jest w edukację i wychowanie 
młodego pokolenia, otwierając przed uczniami nowe horyzonty i dając podstawę wszechstronnego rozwoju. Wspiera uczniów, 
rodziców i osoby starsze ze środowiska lokalnego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Podejmuje wiele działań w zakresie 
wszechstronnego rozwoju uczniów uwzględniając ich możliwości i potrzeby. Pisze projekty, składa wnioski i pozyskuje środki finan-
sowe na nowe zadania. Inspiruje i przekonuje uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych. Została nagrodzona 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej i otrzymała wiele innych nagród i dyplomów potwierdzających jej dorobek zawodowy oraz 
zaangażowanie w pracę na rzecz  środowiska lokalnego.

Kazimierz Kowalski – rycerz z Bobowej - za budujący przykład osobistego zaangażowania w propagowanie historii rycerskiego 
rodu Gryfitów z Bobowej oraz aktywne włączanie się w życie społeczne, kulturowe i sportowe Ziemi Gorlickiej. - Niestrudzony 
emeryt, miłośnik sportu, szczególnie siatkówki, zapalony cyklista i narciarz. Był radnym gminy Bobowa, komendantem Terenowego 
Oddziału Ratownictwa Ogólnego oraz prezesem Gminnego Zarządu Rejonowego LOK w Gorlicach. W 2011 roku zapragnął zostać 
rycerzem, założył więc Bractwo Rycerskie 46. Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bobowej, któremu prezesuje. W ślad za nim poszli 
emerytowani nauczyciele, handlowcy, uczniowie i prof. AGH w Krakowie. Bractwo liczy 16 rycerzy i prowadzi bogatą i różnorodną 
działalność dodając splendoru Bobowej i powiatowi gorlickiemu. Bractwo Rycerskie własnoręcznie i z własnych środków dba 
o swoje stroje oraz uzbrojenie. Rycerze zaprezentowali się m.in.: na krakowskim rynku podczas Cepeliady, na Międzynarodowym 
Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej i pikniku historycznym w Jeżowie z inscenizacją „Obrona zamku”. Uczestniczyli w koncer-
cie papieskim „Ora et labora” w Tyńcu.

Laureaci otrzymali kryształowe serca i kwiaty, a wszyscy nominowani zostali obdarowani złotymi różami oraz dyplomami i upomin-
kami książkowymi. Gratulacje składali m.in. starosta Karol Górski i burmistrz Gorlic Rafał Kukla.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu Retro Cafe pod kierunkiem Rafała Boniśniaka, a gościny udzielili dyrektor Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl oraz kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku Ewa 
Piotrowska. 
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Do nagrody Pro Publico Bono nominowani byli także:

Tadeusz Wszołek - Wielce zasłużony i nadal bardzo aktywny działacz PTTK, a w latach 1987 – 1991 prezes Zarządu Oddziału PTTK 
w Gorlicach. Na przestrzeni lat był inicjatorem i organizatorem setek rajdów turystycznych i wycieczek krajoznawczych. Jest rów-
nież organizatorem wielu turniejów i rozgrywek szachowych. Udziela się również jako sędzia sportowy.

Działa także m.in. w Gorlickiej Radzie Seniorów i Polskim Związku Emerytów i Rencistów. Organizuje spotkania integracyjne, kultu-
ralne i sportowe. Dzięki swojemu zaangażowaniu i wieloletniej pracy społecznej posiada duży autorytet w swoim środowisku lokal-
nym. Jest także aktywnym członkiem Regionalnego Zespołu Tanecznego „Pogórzanie” do którego dołączył w 1996 roku. Otrzymał 
m.in. odznaczenia: Tarczę Herbową Miasta Gorlice, Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Szachowego, Odznakę Zasłużony 
Działacz Kultury i Złotą Honorową Odznakę PTTK.

Oliwier Nowak - Ma 12 lat i uczy się w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach. Podobnie jak jego rówieśnicy lubi grać w piłkę 
i jeździć na rowerze. Uczy się grać na akordeonie. Jest ministrantem i lektorem. Dodatkowo jest wyjątkowo wrażliwy i potrafi zacho-
wać się niezwykle odpowiedzialnie. Te cechy sprawiły, że bez wahania zainteresował się losem leżącego pod drzewem człowieka 
i wezwał pomoc. Po powrocie do domu mógł z dumą powiedzieć „Mamo, chyba uratowałem życie człowiekowi”.  Taki zwykły, 
a równocześnie taki niezwykły młody człowiek.

Marcin Kreis - Choć mieszka w Warszawie niestrudzenie, a co najważniejsze skutecznie, od 2010 roku walczy o przywrócenie po-
łączeń kolejowych  między Bieczem, Gorlicami, Krakowem i dalej całą Polską. W zasadzie trudno znaleźć uzasadnienie dla jego 
społecznej działalności. Może to się dzieje z miłości do pewnej Gorliczanki? Może motywacją jest piękny Beskid Niski? Z całą 
pewnością robi to pro publico bono – zupełnie społecznie i bezinteresownie. Szczęśliwy finał uruchomienia jednego połączenia, 
to równocześnie początek walki o kolejne pociągi, o większą częstotliwość ich kursowania, czy o obniżkę ceny biletów. Prowadzi 
na Facebook profil „Reaktywacja Pociągów Biecz - Gorlice - Kraków”, gdzie na bieżąco zamieszcza informacje na temat nowych 
połączeń, aktualnych rozkładów jazdy, a w razie potrzeby kolejne petycje i pisma. Promuje także Gorlice i powiat gorlicki.

Piotr Piotrowski - To ceniony fotograf i filmowiec. Jest zafascynowany Beskidem Niskim, Klimkówką i małymi miejscowościami, 
które stara się odkrywać, pokazywać i popularyzować. Szczególnie w internecie. Swoją przygodę zaczynał od jednego zdjęcia, któ-
re zamieścił na swoim profilu „fejsbukowym”, gdzie zyskało duże zainteresowanie i sporo lajków. Potem były kolejne zdjęcia i coraz 
większa liczba fanów. Zrobił więc następny krok i założył „fanpejdż” o nazwie  /klimkowkazalew i stronę zalewklimkowka.pl Jest 
autorem wielu materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych dotyczących powiatu gorlickiego i wydarzeń związanych 
z tym regionem takich jak: 100 rocznica bitwy pod Gorlicami, „Festiwal Smaku” z udziałem Ewy Wachowicz, Spotkania Teatralne 
INNOWICA w Nowicy, Łemkowska Watra w Zdyni czy najnowsze Morsowanie nad Zalewem Klimkówka.
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Osobowości Roku 2017

Zofia Kamińska, ks. Arkadiusz Ba-
rańczuk, Bogdan Malesza i Adam 
Nowak zostali finalistami powiato-

wego etapu 26. akcji Gazety Krakowskiej 
„Osobowość Roku 2017” w Małopolsce.  
Uroczysta gala wręczenia statuetek i dy-
plomów odbyła się w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha w Krako-
wie. Z powiatu gorlickiego laury odbierali 
w kategorii:

- Samorządność i społeczność lokalna - 
Zofia Kamińska, radna Rady Powiatu Gor-
lickiego od pięciu już kadencji, wieloletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitnicy 
– w uznaniu za tytaniczną pracę na rzecz 
społeczności lokalnej, integrowanie ludzi 
wokół potrzeb i nieszczęść innych, inicjo-
wanie akcji charytatywnych,

- Działalność społeczna i charytatywna 
ks. Arkadiusz Barańczuk, dyrektor Pra-
wosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos 
w Gładyszowie - za rozwój i rozbudowę 
placówki,

- Kultura - Bogdan Malesza, prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Kultury Persiina - za 
organizację Sobótkowego Sabatu Czarow-
nic i Święta Ziemniaka,

- Biznes - Adam Nowak, gorlicki przed-
siębiorca - za podjęcie wyzwania budowy 
nowych mieszkań w mieście. To pierwsza 
tego typu prywatna inicjatywa w Gorlicach. 

Jego Ekscelencja, Najprzewielebniej-
szy Paisjusz, Prawosławny Arcybi-
skup Przemyski i Gorlicki ks. Piotr 

Martyniuk został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi RP za zasługi na rzecz 
ochrony zabytków kultury narodowej i re-
ligijnej oraz za działalność społeczną 
i charytatywną. Wręczenia odznaczenia, 
nadanego przez Prezydenta RP, dokonał 
Wojewoda Małopolski Józef Gawron pod-
czas XXXVI sesji Rady Powiatu Gorlickie-
go. Z wnioskiem o odznaczenie arcybi-
skupa Paisjusza wystąpił starosta Karol 
Górski.

Dziękując za odznaczenie arcybiskup Paisjusz 
powiedział: - Wielkim zaszczytem jest 
otrzymanie Złotego Krzyża Zasługi. Od-
znaczenie było przyznane w ubiegłym 
roku, w którym przypadało 10-lecie mojej 
sakry biskupiej, ale to, że odbieram je w 
tym roku w Wielkim Poście nie jest przy-
padkowe. Jest to bardzo ważne, ponie-
waż w tym roku przypada 100. rocznica 
odzyskania niepodległości. Niech Pan 
Bóg daruje Wam zmartwychwstałe siły. 
Dziękuję i szczęść Boże.

Ksiądz arcybiskup zaangażowany jest w dzia-
łalność charytatywno–opiekuńczą Kościoła 
Prawosławnego w Polsce. W ubiegłym roku 
dzięki jego wsparciu pozyskano między 
innymi środki na zakończenie prac kon-
serwatorskich przy cerkwiach w Zdyni, Ko-
niecznej, Hańczowej, Wysowej, Kunkowej, 
Rozdzielu, Wapiennem oraz Zagórzu. Były 
również kontynuowane remonty w cer-
kwiach w Gładyszowie, Leszczynach, Sa-
noku, Zapałowie, Przemyślu i Kalnikowie. 
Pracom konserwatorskim poddano także 
kolejne starodruki z zasobów diecezji. 

W XVIII Powiatowym Konkursie 
Recytatorsko-Teatralnym im. 
Jana Pała II w kategorii Teatr  

szkolne grupy teatralne zaprezentowały 
inscenizacje fragmentów utworu Gabrieli 
Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.

I miejsce zdobył Szkolny Teatr Profilak-
tyczny z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Bobowej w składzie: Anna Ba-
bicz, Grzegorz Baran, Łukasz Muszyński, 
Justyna Radzik, Justyna Kotowicz, Ali-
na Maciaszek, Aneta Magiera i Natalia 
Gryzło. Opiekę sprawowały Małgorzata 
Grygiel i Anna Kamień.

II miejsce zajął „Teatr Mundi” z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Gorlicach pod opieką Katarzyny Sza-
fryna-Przepióra w składzie: Kinga Rachel, 
Dawid Tumidajewicz, Arkadiusz Augu-
styn, Marzena Pałubniak, Karolina Szura, 
Justyna Wałęga, Paulina Chwałyk i Anna 
Zawiślak

III miejsce Grupa Teatralna „Zarys Szkol-
nego Teatru” w Zespołu Szkół Technicz-
nych im. W. Pola w Gorlicach pod opieką 
Renaty Podobińskiej w składzie: Wiktoria 
Bugno, Kamil Gomułka, Jolanta Jabłczyk, 
Milena Mruk, Łukasz Lichoń, Klaudia Ła-
wrynowicz i Angelika Sikorska.

Najlepszą aktorką uznana została Alina 
Maciaszek z ZSO w Bobowej, a najlep-
szym aktorem Arkadiusz Augustyn z ZSE 
w Gorlicach.

Szkolny teatr na wycią-
gnięcie ręki

Odznaczenie 
dla arcybiskupa
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INWESTYCYJNA ODSŁONA SZPITALA 

Rozbudowany i zmodernizowany Szpi-
talny Oddział Ratunkowy w Szpitalu 
Specjalistycznym w Gorlicach został 

oficjalnie oddany do użytku. Stał się bar-
dziej dostępny i przyjazny dla pacjentów. 
Poprawiły się także warunki pracy dla leka-
rzy i personelu medycznego. 

W uroczystości oddania do użytku SOR 
po modernizacji uczestniczyli m.in. po-
seł na Sejm RP Barbara Bartuś, zastępca 
dyrektora Małopolskiego Oddziału Woje-

Na przestrzeni 15 lat w obiekty i wyposażenie Szpitala 
Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach 
zainwestowano około 80 mln zł. Większość środków 
pochodziła z różnych programów unijnych i krajowych, 
ale niemały wkład w nowe i nowoczesne oblicze szpital-
nych budynków i oddziałów miał sam szpital oraz samo-
rząd powiatowy. Szpital  zainwestował około 20 mln zł, 
a Powiat Gorlicki ponad 12 mln zł oraz poręczył kredyty 
i pożyczki na kolejne 12,6 mln zł.

• termomodernizacja budynku głównego, Starego Szpitala i Szpitala na Górce, obejmująca: ocieplenie, nową elewację, 

wymianę okien i instalacji grzewczych, budowę kotłowni na biomasę i instalacji kondensacji spalin;

• modernizacja i wyposażenie w nowy sprzęt oddziałów: chirurgicznego, ginekologiczno-położniczego z noworodkami 

i okulistyki;

• modernizacja oddziałów: wewnętrznego, geriatrycznego, intensywnej terapii, dziecięcego;

• budowa bloku operacyjnego oraz sterylizatorni i centralnej dezynfektorni;

• nowa siedziba dla pogotowia ratunkowego;

• pracownie: tomografii komputerowej, endoskopii, bronchoskopii, kolonoskopii, badań ECPW;

• przyszpitalne lądowisko dla helikopterów ratunkowych;

• rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; 

• modernizacja i rozbudowa SOR;

• nowe windy;

• nowe ambulanse sanitarne; 

• nowoczesny sprzęt medyczny;

• modernizacja maszynowni z wymianą pomp próżniowych;

• instalacja fotowoltaiczna na szpitalnym dachu.

Najważniejsze projekty zrealizowane w szpitalu to: 

Nowy SOR oficjalnie otwarty

INWESTOWANIE W SZPITAL 2002-2017

wódzkiego NFZ Agnieszka Pietraszew-
ska-Macheta, Zarząd Powiatu Gorlickiego 
na czele ze starostą Karolem Górskim, 
radni Rady Powiatu z przewodniczącym 
Markiem Bugno, burmistrzowie, wójtowie 
i radni gmin, przedstawiciele służb, in-
spekcji i straży oraz pracownicy szpitala. 

SOR-owi minęło 15 lat pracy i wymagał 
już gruntownego remontu – mówił dy-
rektor szpitala Marian Świerz. Projekt 
obejmował zarówno modernizację sa-

mych pomieszczeń jak i zakup aparatu-
ry medycznej. Decydujący jednak udział 
miały prace budowlane, które podniosły 
funkcjonalność SOR i zwiększyły jego 
powierzchnię  o ponad sto metrów kwa-
dratowych. Remont został podzielony 
na kilka etapów, tak by strefy, w których 
trwały prace mogły zostać całkowicie od-
dzielone, bo oddział cały czas przyjmował 
pacjentów – podkreślał dyrektor. Bardzo 
ważnym elementem była budowa łączni-
ka oraz modernizacja poczekalni. Wyko-
nano również instalację do przesyłu ga-
zów medycznych i klimatyzację. Całość 
prac budowlanych kosztowała ponad 
2 mln zł. Za kolejne 2 mln zł zakupiono no-
woczesny sprzęt medyczny tj: nowe stoły 
operacyjne, lampy, wózki do przewożenia 
chorych leżących, aparat do elektrochirur-
gii, do masażu klatki piersiowej, przyłóż-
kowy aparat rentgenowski.
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NOWE PROJKETY DLA SZPITALA

3x szpitalne CENTRUM

Sprzęt medyczny dla SOR 

Szpital Specjalistyczny w Gorlicach 
będzie bogatszy o trzy nowe lecz-
nicze centra. Starania Dyrekcji 

Szpitala i Zarządu Powiatu przyniosły 
efekt. Zarząd Województwa Małopolskie-
go podjął uchwałę o dofinansowaniu pro-
jektu pn: Podniesienie funkcjonalności 
Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach 
w celu dostosowania do aktualnych tren-
dów demograficzno-epidemiologicznych. 
Całkowita wartość projektu to 12,7 mln 
zł, a dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
wyniesie  9,3 mln zł – informuje starosta 
Karol Górski.

Projekt narodził się w wyniku analizy tren-
dów demograficzno-epidemiologicznych 

na terenie powiatu gorlickiego – mówi 
dyrektor szpitala Marian Świerz. Zdiagno-
zowano, że:

• największy problem stanowi wysoki 
poziom zachorowań na nowotwory,

• niewystarczający jest poziom opieki 
nad osobami z zaburzeniami psy-
chicznymi,

• w najbliższych latach w powiecie gor-
lickim po raz pierwszy liczba osób w 
wieku poprodukcyjnym przewyższy 
liczbę osób poniżej 17 roku życia, 

• konieczne jest również odciążenie 
szpitalnych oddziałów, zwłaszcza 
chirurgii i ortopedii. 

Na podstawie analiz powstał projekt ma-
jący na celu zwiększenie dostępu i jakości 
świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki nie-
mu w szpitalu powstaną: 

- Centrum Opieki nad Osobami Starszymi 
– zadanie to obejmie modernizację od-
działu paliatywnego, który wraz 
z funkcjonującym w tym samym budyn-
ku oddziałem geriatrycznym i Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym stworzy bazę do 
kompleksowej opieki na osobami starszy-

Szpitalny Oddział Ratunkowy przystępuje do realizacji nowego projektu. Kwota 2 mln 878 tys. zł, z tego dofinansowanie 
z Unii Europejskiej – 2 mln 367 tys. zł, będzie w całości przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. 
Będą to urządzenia najnowszej generacji, które zostaną wykorzystane do szybszej i bardziej kompleksowej diagnostyki 
pacjentów gorlickiego SOR-u np.: aparat rtg tzw. Ramię C, aparaty do znieczulenia, wielofunkcyjne usg, videogastroskop, 
videokolonoskop, videobronchoskop z wieżą HD, respirator, monitory do nadzoru pacjentów, myjka do endoskopów i inne.  

mi. Podjęte będą także działania na rzecz 
poprawy funkcjonalności istniejących po-
radni specjalistycznych tj. geriatrycznej, 
ortopedycznej i kardiologicznej.

- Powiatowego Centrum Zdrowia Psy-
chicznego – Ma powstać w budynku 
Starego Szpitala w obrębie I piętra oraz 
dobudowanej a nieużytkowanej mansar-
dy. Zakresem robót objęte zostaną także 
piwnice w celu adaptacji na szatnie dla 
personelu. W planie jest dobudowa windy 
dla transportu chorych na poddasze, a na 
oddziale psychiatrii roboty budowlano-in-
stalacyjne.

- Centrum Wczesnej Diagnostyki Onko-
logicznej i Ambulatoryjnych Świadczeń 
Zabiegowych - Centrum powstanie w bez-
pośrednim sąsiedztwie bloku operacyjne-
go i SOR. Po adaptacji pomieszczeń po 
aptece powstaną: zespół pracowni endo-
skopowych (bronchoskopii, kolonoskopii 
i endoskopii górnego odcinka przewodu 
pokarmowego), gabinet diagnostyki on-
kologii ginekologicznej i gabinet diagno-
styczno-zabiegowy. Zakupiony zostanie 
także sprzęt i aparatura medyczna dla 
potrzeb wczesnej diagnostyki onkologicz-
nej i ambulatoryjnych świadczeń zabiego-
wych. 
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W związku z uchwaleniem 15 września 
2017 r. przez Sejm ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach zapewniających 
poprawę jakości i dostępności do świad-
czeń opieki zdrowotnej pojawiła się moż-
liwość ubiegania się o środki na doposa-
żenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 
Chodziło m.in. o zapewnienie wszystkim 
uczniom dostępu do gabinetu profilak-
tyki zdrowotnej, prowadzonego przez 
pielęgniarkę środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistkę szkolną. 
Zarząd Powiatu wystąpił do Wojewody 
Małopolskiego z wnioskiem o dotację 
na zakup wyposażenia gabinetów lekar-
skich w pięciu szkołach ponadpodstawo-
wych tj. w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kromera w Gorlicach, w Zespole 
Szkół Zawodowych w Gorlicach, Zespole 
Szkół Technicznych w Gorlicach, Zespo-
le Szkół nr 1 w Gorlicach i Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Gorlicach oraz w Spe-
cjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowaw-
czych w Kobylance i Szymbarku – infor-
muje starosta Karol Górski. Otrzymaliśmy 
dotację celową w wysokości 45 tys. zł. Za 
te pieniądze zakupiono w szkołach i ośrod-
kach m.in: kozetki, stoliki zabiegowe, 
szafki do przechowywania leków, szafki 
kartoteczne, parawany, wagi medyczne, 
stetoskopy, tablice okulistyczne, aparaty 
do mierzenia ciśnienia krwi oraz przeno-
śne apteczki pierwszej pomocy. Dzięki 
temu poprawie ulegnie jakość udziela-
nych świadczeń w gabinetach profilaktyki 
zdrowotnej w tych placówkach. 

Nowa siedziba dla Wydziału Komunikacji 
to długo oczekiwana i bardzo pożądana 
inwestycja – mówi starosta Karol Górski. 
Dzięki niej wydział przeniesie się z ulicy 
Słonecznej na ulicę Michalusa 18. To do-
bra wiadomość dla klientów, którzy korzy-
stają z usług wydziału, a tych rocznie jest 
około 35 tysięcy. Czyli średnio dziennie 
wydział „odwiedza” w różnych sprawach 
166 osób. Bardzo potrzebne są więc więk-
sze i wygodniejsze pomieszczenia, ale 
także łatwiejszy dostęp i dodatkowe miej-
sca parkingowe, a taką możliwość daje 
starodroże. Przypomnijmy, że wdrożenie 
inwestycji było możliwe po tym jak Rada 
Powiatu Gorlickiego w 2017 r. podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości między Powia-
tem Gorlickim a Miastem Gorlice, dzięki 
której Powiat stał się właścicielem całego 
budynku przy ul. Michalusa 18, a Miasto 
przejęło budynek po Urzędzie Skarbowym 
przy ul. Bieckiej 9B. Podobną uchwałę 
podjęła Rada Miasta Gorlice.

Inwestycja kosztować będzie 1,7 mln zł.  
Prowadzona jest na parterze budynku 
oraz w suterenach. Wykonano już robo-
ty murarskie, tynkarskie ścian i sufitów, 
podwieszane sufity, parapety, roboty okła-
dzinowe ścian płytkami. Prowadzone są 
prace związane z instalacjami tj. wodno- 
kanalizacyjna, c.o., ciepłej wody użytko-
wej, klimatyzacji, wentylacji mechanicz-
nej i instalacji elektrycznej. Kolejny etap 
robót to wewnętrzna stolarka, posadzki, 

Służą do przewozu osób niepełnospraw-
nych, chorych np. na konsultacje i bada-
nia lekarskie, na rehabilitację, do różnych 
instytucji np. sąd oraz na wycieczki i wy-
jazdy integracyjne. Bezpieczne i wygodne 
samochody, przystosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych i na wózkach są 
bardzo przydatne dla mieszkańców DPS-
-ów. Ich zakup był możliwy dzięki dofinan-
sowaniu z  Państwowego Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 
240 tys. zł oraz wsparciu przez samorząd 
powiatowy kwotą 140 tys. zł.

Trzy nowe samochody, 9-cio 
miejscowe mikrobusy trafi-
ły do mieszkańców Domów 

Pomocy Społecznej prowadzonych 
przez Powiat Gorlicki. Posiadacza-
mi samochodów są DPS-y w Gorli-
cach przy ulicy Michalusa i Sien-
kiewicza oraz DPS w Klimkówce. 

Nowy sprzęt medyczny 
i wyposażenie trafiło do 
siedmiu gabinetów pro-

filaktyki zdrowotnej w szkołach 
ponadpodstawowych i placów-
kach oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Gorlicki. Było 
to możliwe dzięki dotacji celowej 
od Wojewody Małopolskiego, jaką 
otrzymał samorząd powiatowy. 

Trwają prace przy moderni-
zacji i adaptacji pomiesz-
czeń dla Wydziału Komuni-

kacji i Dróg, Powiatowego Zarządu 
Drogowego oraz Archiwum Zakła-
dowego Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach. Zadanie w budynku 
administracyjnym przy ul. Micha-
lusa 18 w Gorlicach wykonuje fir-
ma CERTUS Sp.z o.o.

Lepsza profilaktyka 
zdrowotna

Nowa siedziba Wydziału 
Komunikacji

Dla mieszkańców DPS

roboty malarskie oraz roboty zewnętrz-
ne, czyli rozbudowa instalacji kanalizacji 
deszczowej, utwardzenie terenu kostką 
brukową i remont schodów.

Przeniesienie Wydziału Komunikacji do 
nowej siedziby planowane jest na koniec 
maja br.
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Powiat Gorlicki prowadzi 9 szkół po-
nadpodstawowych. W Gorlicach są 
to: I Liceum Ogólnokształcące im. 

M. Kromera, Zespół Szkół Nr 1 im. I. Łu-
kasiewicza, Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Technicz-
nych im. W. Pola i Zespół Szkół Zawodo-
wych im. K. Pułaskiego. W Bieczu - Liceum 
Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego 
i Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Ja-
dwigi Królowej. W Bobowej - Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zespół Szkół Za-
wodowych im. S. Wyspiańskiego. Powiat 
prowadzi ponadto 2 Specjalne Ośrodki 
Szkolno-Wychowawcze w Szymbarku 
i Kobylance. Do dyspozycji uczniów jest 
także doskonale wyposażone Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawiczne-
go w Gorlicach.  

Na nowy rok szkolny 2018/19 wszystkie 
szkoły przygotowały dla Was bardzo bo-
gatą ofertę edukacyjną, wychowawczą 
i pozalekcyjną. Szukajcie na stronach 
szkół.

Zapraszamy serdecznie gimnazjalistów 
do skorzystania z oferty szkół ponadpod-
stawowych prowadzonych przez Powiat 
Gorlicki. (Zdjęcia z Dni Otwartych w 7 szko-
łach)

Z PERSPEKTYWĄ NA DOBRĄ SZKOŁĘ

GIMNAZJALISTO! 
Nasze szkoły czekają 
na Ciebie!

I LO Kromer w Gorlicach

LO w Bieczu ZSE w Gorlicach

ZS nr1 w GorlicachZSZ w Gorlicach

ZST w Gorlicach ZSZ w Bieczu



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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Drużyna piłkarska z Zespołu Szkół Zawo-
dowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach 
wywalczyła tytuł Mistrza Polski 

Szkół Budowlanych w Halowej Piłce Noż-
nej 2018! Mistrzowski zespół tworzyli: 
Baran Kacper, Iwaszko Kamil, Kukla Kac-
per, Korzeń Daniel, Martuszewski Domi-
nik, Miarka Jakub, Pater Michał, Piecuch 
Przemysław, Przybyłowicz Dominik, Wię-
cek Kamil, Witek Bogusław. Najlepszym 
Zawodnikiem Turnieju został Dominik 
Martuszewski z Budowlanki. Opiekunem 
drużyny był Marcin Mikrut. 

Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach gościł 
przez 6 dni 19 osób w ramach progra-
mu Erasmus +. Nauczyciele i ucznio-

wie przyjechali z  Chabeuil we Francji, 
Linden w Niemczech oraz Bardejova na 
Słowacji. Organizatorami i koordynatora-
mi wydarzenia była kadra pedagogiczna 
Górki: Maria Liana-Pasińska, Sylwia Zi-
mowska i Karolina Stabach.

Grupa teatralna „Między słowami” z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Gorlicach 
spektaklem „Niepojęty przypadek” 

wywalczyła 2 miejsce (na 17 grup z Mało-
polski) w 6. edycji Małopolskich Spotkań 
Teatrów Amatorskich, czyli w tzw. Posia-
dach Teatralnych w Jabłonce na Orawie. 
Swoim udanym występem: Błażej Baran, 
Dagmara Dąbek, Sylwia Kret, Wiktor Rafa, 
Magdalena Tatko, Mariola Wąs, zachwy-
cili jurorów i publiczność. Spektakl wyre-
żyserowała Dominika Jodłowska-Kubala, 
w oparciu o twórczość Wisławy Szymbor-
skiej. 

W Młodzieżowym Domu Kultury 
odbył się koncert pt. „Miłość dro-
gę zna...”. Zabrzmiały piosenki o 

skomplikowanych relacjach damsko-mę-
skich. Na scenie zaprezentowali się wo-
kaliści ze studia wokalnego MDK: Nastka 
Demianko, Hanna Zając, Dagmara Rolak 
Koszyk, Julia Rak, Anna Mucha, Marcelina 
Hojdak, Anna Gryboś, Paulina Wędrycho-
wicz, Aleksandra Przybyłowicz, Karolina 
Guzik, Karolina Stabach, Kacper Machow-
ski, Karol Szpakowski, Maciej Jamro, Szy-
mon Gurba oraz zespół muzyczny w skła-
dzie: Mirosław Bogoń, Tomasz Kubala 
i Rafał Belczyk.

W Liceum Ogólnokształcącym w Bie-
czu odbył się kolejny Tydzień Euro-
pejski. Szkoła gościła uczniów ze 

szkół partnerskich z Niemiec (Rendsburg), 
Węgier (Miszkolc) i Włoch (Reggio Emilia). 
Równocześnie uczniowie LO w Bieczu: Oli-
wia Potykanowicz, Bartłomiej Ślawski, Ksa-
wery Haberek wraz z opiekunem Rafałem 
Wroną byli w Finlandii. 

Adrian Synowiec z kl. 4cT ZSZ w Gorli-
cach został Mistrzem Polski w Arm-
-wrestlingu, czyli siłowaniu na ręce, 

podczas XVIII Mistrzostw Polski Zawo-
dowców w Armwrestlingu, które odbyły się 
w Cieszynie. Teraz, jako reprezentant Polski, 
pojedzie na Mistrzostwa Europy do Sofii.

W piłce nożnej
Górka z Erasmusem

Niepojęty przypadek na medal Koncertowa miłość

LO Biecz po europejsku

W siłowaniu na rękę

Mistrzowie Polski 
z Budowlanki

Otwarci na Europę

Z MDK na scenę


