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Powiatowe inwestowanie 2017
O zadaniach inwestycyjnych w 2017 roku rozmawiamy ze Starostą Gorlickim Karolem Górskim.

Wszystkie dziedziny działalności samorządu powiatowego są ważne, ale 
dla mieszkańców najważniejsze są inwestycje, w tym te drogowe. Jakie 
zadanie powiat już realizuje?
Starosta Karol Górski – Od prawie miesiąca prowadzimy największą powiatową inwe-
stycję drogowo-mostowa tego roku, czyli budowę mostu na rzece Biała w Jankowej oraz 
rozbudowę drogi powiatowej nr 1465K Jankowa-Lipniczka. Jej koszt to 8,5 mln zł, w tym 
dotacja z Ministerstwa Infrastruktury – 3,54 mln zł, środki powiatu – 4,5 mln zł, wsparcie 
gminy Bobowa – 460 tys. zł.

Jak będzie wyglądał ten długo oczekiwany most?
Starosta Karol Górski - Nowy bezpieczny obiekt będzie miał 75 m długości i 14,5 m sze-
rokości, a światło pod mostem dla swobodnego przepływu wody wyniesie 70 m. W bez-
pośrednim sąsiedztwie powstanie także rondo, które znacznie usprawni ruch w tamtym 
rejonie. Wykonawcą całości jest konsorcjum fi rm, czyli Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
IMB-Podbeskidzie ze Skoczowa - jako lider, w partnerstwie z  PDM GODROM z Gorlic.

Jakie inne inwestycje będą wykonywane na drogach powiatowych w tym roku?
Starosta Karol Górski – Przystąpimy do modernizacji drogi Ropica Górna – Bartne na 
długości 0,7 km. Koszt to ok.1,2 mln zł. W tym zadaniu wsparcia fi nansowego, za które 
dziękujemy, udzielają nam: Lasy Państwowe – 600 tys. zł i Gmina   Sękowa – 200 tys. zł.
Przygotowujemy się do budowy kanalizacji deszczowej w Woli Łużańskiej zapobiegającej 
zalewaniu posesji znajdujących się poniżej drogi powiatowej Gorlice – Bystra – Łużna.
Wspólnym zadaniem, realizowanym przez Powiat Gorlicki i Miasto Gorlice będzie prze-
budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Solidarności w Gorlicach, która odprowadzi 
wody burzowe z ulicy Sikorskiego i Wyszyńskiego. Wstępny koszt tej inwestycji wynosi 
ok. 1 mln zł.

Starosta Karol Górski

Stary most na rzece Biała
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Na budowie nowego mostu Budowa fi larów pod nowy most w Jankowej

Stary most w Jankowej
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Powiatowe inwestowanie 2017
W drogowych inwestycjach powiat pozyskał nowego sojusznika.
Starosta Karol Górski – Jest to fi rma ORLEN Upstream, prowadząca odwierty w gminie Lipinki, która w ramach rekompensaty 
wykonała już remont odcinka drogi powiatowej Rozdziele – Lipinki - Libusza Ogniwo – Kobylanka o długości 1,6 km. W najbliż-
szym czasie wykona także remont 1 km drogi Pagorzyna – Bednarskie. Koszt nowych nawierzchni na tych drogach wyniesie około 
1 mln zł.
  
Jakie są jeszcze plany na ten rok?
Starosta Karol Górski – Mam bardzo dobrą wiadomość z ostatniej chwili. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 
nam promesę w wysokości 1,69 mln zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze te przeznaczone 
zostaną na remonty odcinków dróg powiatowych w Bielance, Szalowej, Staszkówce, Uściu Gorlickim, Czarnej i Banicy. Łącznie 
wyremontujemy 4,4 km naszych dróg.
Ponadto w trosce o bezpieczeństwo pieszych, w porozumieniu i przy wsparciu fi nansowym gmin Moszczenica i Lipinki, będziemy 
budować chodniki. W Moszczenicy powstanie 580 m chodnika, a koszt inwestycji wyniesie ponad 540 tys. zł, natomiast w Lipin-
kach 500 m o wartości ok. 500 tys. zł.
W tym roku chcemy także przygotować dokumentację projektową dla przebudowy 2 mostów w Stróżnej w ciągu drogi Jankowa 
– Stróżna – Szalowa oraz dla dalszej modernizacji drogi Ropica Górna – Bartne.

Czy zamierzacie starać się o kolejne środki zewnętrzne na drogi?
Starosta Karol Górski – Będziemy starać się o środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
dwa zadania dotyczące przebudowy odcinków dróg powiatowych. Pierwsze obejmuje tzw. starodroże, czyli wjazd do Biecza od 
strony Gorlic, a drugie dotyczy drogi powiatowej w Ropa-Wysowa. Łączna długość planowanych do przebudowy dróg wynosi 
4,1 km, a wartość szacunkowa ok. 9,1 mln zł. Jeśli pozyskamy dofi nansowanie to te inwestycje będziemy realizować w 2018 
roku. Ponadto podejmujemy starania o pozyskanie środków na budowę mostu w Bodakach na drodze Ropica Górna – Bartne 
o szacunkowej wartości ok. 4 mln zł.

Nowa nawierzchnia drogi w Rodzielu

Podjazd do budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach

Jakie jeszcze inne zadania będą prowa-
dzone?
Starosta Karol Górski – Rozpoczęliśmy reali-
zację dużego projektu  modernizacji zasobów 
geodezyjnych pn. E-usługi w informacji prze-
strzennej o wartości 8,2 mln zł.
Podejmujemy się także termomodernizacji 
2 obiektów użyteczności publicznej, czyli DPS 
w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza i budyn-
ku byłego Powiatowego Centrum Edukacji 
w Gorlicach przy ul. Niepodległości o wartości 
4 mln zł.
Ponadto złożyliśmy wniosek do RPO o dofi nan-
sowanie projektu pn. Zagospodarowanie zbior-
nika wodnego w Klimkówce obejmującego bu-
dowę ścieżki pieszo rowerowej za ok. 4,5 mln zł 
i tutaj czekamy na rozstrzygnięcie. Podejmuje-
my także starania o pozyskanie na ten cel środ-
ków z programu transgranicznego INTERREG.  

Przypomnijmy jeszcze o likwidacji barier 
architektonicznych w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. 
Bieckiej.
Starosta Karol Górski – To bardzo oczekiwa-
na i potrzebna inwestycja. Rozpoczęliśmy ją 
jeszcze w roku ubiegłym. Kosztowała ponad 
218 tys. zł, w tym 36,3 tys. zł dofi nansowanie 
PFRON. Wykonaliśmy podjazd zewnętrzny do 
budynku oraz zamontowaliśmy windę – platfor-
mę, która umożliwia wjazd na poziom parteru 
oraz dostosowano łazienkę dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Położono także antypośli-
zgowe płytki. Jako urząd staliśmy się bardziej 
dostępni.
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Powiatowe inwestowanie 2017
A jak się ma sprawa przeniesienia Wydziału Komunikacji do budynku przy ul. Michalusa?
Starosta Karol Górski - Sfinalizowana została u notariusza umowa z Miastem Gorlice na zamianę budynku na ul. Bieckiej 
z pomieszczeniami przy ul. Michalusa. Rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy projektu budowlano-wykonawcze-
go. Firma z Krakowa za ok. 80 tys. zł ma wykonać, do końca sierpnia, projekt obejmujący gruntowną przebudowę pomieszczeń 
oraz wszystkich instalacji. Następnie we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Przewiduje 
się, że te prace potrwają minimum do końca I kwartału 2018 roku, a więc  przeprowadzka będzie możliwa w roku przyszłym.

Wprawdzie mamy wakacje, ale to dobra pora na inwestycje w edukację.
Starosta Karol Górski – Rozpoczyna się modernizacja budynku ZSZ w Gorlicach w zakresie p.poż, wentylacji i c.o. - koszt to 
ok. 353 tys. zł. Czekamy na decyzję PFRON o dofinansowaniu budowy szybu windowego dla budynku internatu PZPO w Bieczu 
i będziemy to zadanie realizować. Ponadto opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do złożenia wniosku 
do RPO o dofinansowanie rewitalizacji budynku I LO im. Marcina Kromera w ramach wspólnego projektu z Miastem Gorlice. 
Z innych zadań to zleciliśmy wykonanie badań geologicznych osuwiska przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychpwaw-
czego w Szymbarku, na podstawie których będzie wykonana dokumentacja budowlana.

W szkołach ponadgimnazjalnych realizujecie także kilka ciekawych projektów edukacyjno-inwestycyjnych.
Starosta Karol Górski – Najważniejsze to Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz Małopolska Chmura Edukacyjna. CKZ 
powstaną w ZSZ w Gorlicach i CKPiU w Gorlicach. Oprócz części dydaktycznej, część środków, 266 tys. zł, przeznaczona jest 
na zakup wyposażenia i modernizację pracowni przedmiotowych. Podobnie jest w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna, 
gdzie na doposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny w ZSE, I LO Kromer i ZS nr 1 w Gorlicach przeznaczymy 850 tys. zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są zapewne również bieżące remonty?
Starosta Karol Górski – W pierwszym półroczu br. na zadania remontowe przeznaczyliśmy 96 tys. zł. Wykonano m.in. re-
mont instalacji elektrycznej na II piętrze w ZST w Gorlicach. Odnowiono korytarze w obiekcie głównym ZSE w Gorlicach przy 
ul. Ariańskiej. Przeprowadzono także remont dachu w budynku magazynowym CKPiU w Gorlicach.

Zaglądnijmy jeszcze do Szpitala 
Specjalistycznego w Gorlicach.
Starosta Karol Górski - Plan inwesty-
cyjny szpitala na 2017 rok zakłada re-
alizację zadań na kwotę 5,4 mln zł. Do 
najważniejszych należą: kontynuacja 
rozbudowy i przebudowy SOR, rozbu-
dowa przychodni specjalistycznej, do-
stosowanie budynku starego szpitala 
w zakresie p.poż oraz zakupy: nowej 
aparatury kardiologicznej, systemu 
nadzoru okołoporodowego na 2 łóżka 
z analizą zapisu, fotela zabiegowego 
dla oddziału okulistycznego, komory 
laminarnej, wózka do przewożenia cho-
rych, wózko-wanny, noszy reanimacyj-
nych. Szpital stara się także o środki ze 
źródeł zewnętrznych tj: MRPO, NFOŚ 
czy PFRON. W tej chwili bardzo istotną 
sprawą jest fakt, że Szpital Specjali-
styczny w Gorlicach znalazł się w Wy-
kazie świadczeniodawców zakwalifiko-
wanych do poszczególnych poziomów 
systemu podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdro-
wotnej na terenie województwa mało-
polskiego. Wykaz obowiązuje od dnia 
1 października 2017r. do dnia 30 czerw-
ca 2021r. Szpital ma drugi stopień re-
ferencji.

Dobudowany i czynny juz łacznik między SOR a szpitalem

Łącznik od środka Nowe pomieszczenia SOR
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Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXIX sesji udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Wcześniej 
zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2016 rok, sprawozda-
niem fi nansowym Powiatu Gorlickiego oraz informacją o Stanie Mienia Powiatu Gorlickiego. Pozytyw-
ną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO

Od lewej: Małgorzata Dabrowska, 
Krzysztof Kosiba, Iwona Tumidajewicz

Od lewej: Eugeniusz Wędrychowicz, 
Rafał Knybel  i Zofi a Kamińska

Pałac Długosza w Siarach
Od lewej: Roman Dziubina, 
Marek Bugno, Jan Przybylski

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok przedłożył Radzie Powiatu starosta Karol Górski.
W 2016 roku dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w kwocie 110,9 mln zł, co stanowi 101% ich planu, a wydatki 101,7 mln 
zł tj. 98,4% planu. Zadłużenie powiatu na koniec 2016 r. wynosiło 16,9 mln zł i w stosunku do 2015 roku zmniejszyło się o 33%. 

Co ważne, powiat nie posiada żadnych zo-
bowiązań wymagalnych – podkreślał sta-
rosta.
W dochodach budżetu tradycyjnie naj-
większą pozycję, bo aż 69 mln zł (62,2 %) 
zajmowały subwencje i dotacje z budżetu 
państwa. W dalszej kolejności były: docho-
dy własne powiatu – 27,8 mln zł (25,1), 
środki na programy współfi nansowane 
z UE – 10,1 mln zł (9,1%), środki (ARiMR, 
PFRON i FP) dotacje z JST – 2,5mln zł 
(2,2%) oraz pomoc fi nansowa samorządów 
– 1,5 mln zł (1,5%). Dziękuję wójtom i bur-
mistrzom za wsparcie fi nansowa – mówił 
starosta Karol Górski
W wydatkach budżetu ważną część stano-
wią wydatki majątkowe, czyli na inwestycje 
i remonty. Na inwestycje w 2016 roku prze-
znaczono 13,1 mln zł. Największa kwota 
z tej puli, bo 11,5 mln zł wykorzystana zo-
stała na modernizację dróg powiatowych. 
Na remonty wydatkowano 1,8 mln zł.
Starosta Karol Górski podziękował Radzie 
Powiatu za udzielone absolutorium. Wy-
raził także uznanie dla skarbnik powiatu 
Krystyny Lewek i służb fi nansowych oraz 
dyrektorów i pracowników jednostek orga-
nizacyjnych powiatu, a także naczelników 
i pracowników starostwa, którzy odpowie-
dzialne realizowali zadania budżetowe. 
Sesja absolutoryjna odbyła się w pałacu 
w Siarach.

Zarząd Powiatu Gorlickiego od lewej: Adam Urbanek, Stanisław Kaszyk, Karol Górski, Jerzy Nalepka i Karol Tenerowicz

Od lewej: Zygmunt Fryczek ,Krzysztof 
Fladro i Janusz Augustowski

Od lewej: Marek Ludwin, Jadwiga 
Wojtowicz i Tomasz Płatek
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GALA DLA NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCH
Już po raz 19. odbyło się uroczyste 
spotkanie z laureatami olimpiad, 
turniejów przedmiotowych oraz 
najlepszymi sportowcami szkół po-
nadgimnazjalnych powadzonych 
przez powiat gorlicki. Listy gratu-
lacyjne dla najlepszych uczniów, 
ich rodziców i nauczycieli wręczali: 
starosta Karol Górski, przewodni-
czący Rady Powiatu Gorlickiego 
Marek Bugno, przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Powiatu Gorlickiego Zofi a 
Kamińska oraz wicestarosta Jerzy 
Nalepka.

Starosta Karol Górski gratulując uczniom sukcesów na olimpiadach, konkursach i w turniejach sportowych dziękował także 
wszystkim, którzy się do tego przyczynili, czyli nauczycielom i rodzicom, którzy potrafi ą w odpowiedni sposób motywować mło-
dych ludzi do rozwijania swoich talentów. Życzył spełnienia marzeń, świetnych studiów, udanych karier zawodowych i realizacji 
planów.
Gratulacje i podziękowania za roczny trud pracy edukacyjnej oraz życzenia udanych wakacji przekazał przewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego Marek Bugno.

Starosta Karol Górski składa gratulacje Szczepanowi Świerzowi

Mateusz Węgrzyn odbiera gratulacje od 
przewodniczącego Rady Marka Bugno Wiktor Przesławski odbiera gratulacje od wicestarosty Jerzego Nalepki

Dominik Ćwikła z mamą i nauczycielem Andrzejem KopcząBłażej Korpacki z tatą i nauczycielką Agatą Mliczek-Bielat
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GALA DLA NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCH

Do laureatów, nauczycieli i rodziców zwróciła się także prze-
wodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofi a Kamiń-
ska. Powiedziała m.in.: Udział w konkursach, olimpiadach 
i turniejach przedmiotowych to Wasza wielka dodatkowa 
praca, którą wykonywaliście równolegle z obowiązkami szkol-
nymi i domowymi w całym roku szkolnym. To również wyraz 
Waszego twórczego zaangażowania w swój wszechstronny 
rozwój intelektualny i duchowy. Jest to bez wątpienia dowód 
na to, że młodzież powiatu gorlickiego jest nie tylko utalen-
towana, ale także pracowita. Gratulując Wam osiągnięć i suk-
cesów we wszystkich obszarach olimpiad i konkursów, życzę, 
aby zdobyta w nich wiedza oraz rozpoznanie wartości własnej 
pracy towarzyszyły Wam w kolejnych latach i etapach Waszej 
edukacji szkolnej czy uniwersyteckiej i niezmiennie zachęcały 
Was do podejmowania kolejnych wyzwań. Szczególne słowa 
uznania i podziękowania kieruję do rodziców, którzy wspie-
rali pasje i zainteresowania swoich dzieci. Dziękuję dyrekto-
rom, nauczycielom, wychowawcom i opiekunom, którzy mają 
bezcenny wkład w sukcesy nagrodzonej młodzieży. Niech 
znakomite osiągnięcia i godna postawa wychowanków będą 
wspaniałą nagrodą i zachętą dla Państwa do dalszego dzia-
łania. Laureatom życzę satysfakcji z osiągniętych wyników 
i udanego wakacyjnego wypoczynku, a rodzicom zadowolenia 
ze swoich mądrych i pracowitych dzieci.

A oto zwycięzcy olimpiad, konkursów i turniejów w roku 
szkolnym 2016/2017:

- I Liceum Ogólnokształcące  im. Marcina Kromera w Gor-
licach - Natalia Szuta, Karol Rosół,  Wiktor Przesławski, Ma-
teusz Węgrzyn i Łukasz Zimowski, opiekunowie: Jerzy Toma-
sik, Anna Knapik, Ewa Klimek;
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Bobowej - Kamil Kożuch, opiekun Janusz Średniawa;
- Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gor-
licach - Damian Cichosz i Dawid Rodak, opiekunowie: Krzysz-
tof Bobak, Janusz Galas;
- Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukaszewicza w Gorli-
cach - Jarosław Ciślak, Szczepan Świerz, Bartłomiej Labut, 
Błażej Korpacki, opiekunowie: Marta Pikor, Małgorzata Winar-
ska i Agata Mliczek- Bielat;
- Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego 
w Bieczu - Mateusz Piątek, Paulina Augustowska i Karolina 
Gazda, opiekun Ewa Knybel;
- Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorli-
cach - Dominik Ćwikła, opiekun Andrzej Kopcza.

Wyróżnieni na gali uczniowie to laureaci ogól-
nopolskich i wojewódzkich olimpiad i turniejów 
przedmiotowych, którzy za swoją wiedzę wykra-
czającą ponad szkolne programy zapewnili sobie 
indeksy na wyższe uczelnie, najwyższe oceny na 
świadectwie maturalnym z danego przedmiotu, 
czy zwolnienie z kwalifi kacji zawodowych.

Dyplomy otrzymali także najlepsi sportowcy we współzawodnic-
twie MSZS w roku szkolnym 2016/2017. Szczegóły dostępne są 
na stronie internetowej: www.powiatgorlicki.pl oraz na naszym 
fanpage na FB www.facebook.com/powiatgorlicki/ 

Radna Zofi a Kamińska składa gratulacje Jarkowi 
Ciślakowi, rodzicom i nauczycielce Marcie Pikor.

Magdalena Mosoń z szachistami z Górki

Tadeusz Zimowski z ekipą badmintonistów z Kromera Paulina Augustowska i Karolina Gazda z rodzicami
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W hołdzie Władysławowi Długoszowi

Władysław Długosz urodził się 
w Krakowie w 1864 roku. W 1887 
przyjechał do Siar i poświęcił 

się przemysłowi naftowemu. Pracował 
w kopalniach ropy naftowej w Siarach, 
Sękowej, Ropicy Górnej i Krygu, a potem 
w fi rmie kanadyjskiego przedsiębiorcy 
Mac Garveya. Wspólnie z Janem Rącz-
kowskim z Siar w 1896 roku w Borysła-
wiu na głębokości 900 metrów dotarł 
do wielkich pokładów ropy. Dzięki temu 
został dyrektorem kilku kopalni MacGa-
rveya. Wrócił do Siar, gdzie ożenił się 
z Kamilą Dembowską. Już jako bogaty 
przedsiębiorca odkupił od teścia Siary 

Na skrzydłach Wielkiej Wojny

Sarkofag Władysława Długosza

W 80. rocznicę śmierci Władysława Długosza Rada Powiatu Gorlickiego spotkała się na XXIX sesji 
w jego dawnej posiadłości w pałacu w Siarach. Postać tego wybitnego mieszkańca Ziemi Gorlickiej 
uczczono okolicznościową prezentacją. Delegacja w składzie: Zofia Kamińska, Roman Dziubina 
i Karol Tenerowicz złożyła, w imieniu Rady Powiatu na sarkofagu Władysława Długosza w krypcie 
mauzoleum, wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.

Otwarcia konferencji dokonali: staro-
sta Karol Górski, dyrektor Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów 

Zdzisław Tohl oraz niestrudzony organi-
zator tego wydarzenia dr hab. Andrzej 
Olejko, który podkreślił, że drugiego ta-
kiego miejsca i takiej konferencji w Pol-
sce, Europie i na świecie nie ma. Staro-
sta przypomniał, że pierwsza konferencja 
odbyła się w 2015 roku w setną rocznicę 
Bitwy pod Gorlicami i nosiła tytuł Lotnic-
two w Operacji Gorlickiej 1915. Druga po-
święcona była Lotnictwo nad zapomnia-
nymi frontami Wielkiej Wojny 1915/1916. 

Już po raz trzeci w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym 
„Kasztel w Szymbarku” na międzynarodowej konferencji nauko-
wej poświęconej lotnictwu I wojny światowej spotkali się znawcy 
temtu i pasjonaci historii. Jej organizatorami byli: Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Temat 
tegorocznej konferencji brzmiał: „Na skrzydłach Wielkiej Wojny 
1916-1917. Z historii lotnictwa nad „zapomnianymi” frontami 
czyli od Frontu Wschodniego po Alpy, Siedmiogród i Macedonię” . 

i postawił tam pałac w stylu secesyjnym 
z okazałym parkiem, oranżerią i korde-
gardą. Niestety ten pałac spłoną w 1928 
roku.
Władysław Długosz był człowiekiem za-
angażowanym politycznie. W 1908 został 
posłem do Sejmu Krajowego, a w 1911 
posłem do Rady Państwa w Wiedniu i mi-
nistrem ds. Galicji. W 1917 został preze-
sem Krajowego Towarzystwa Naftowego, 
a w 1921 powierzono mu prezesurę Pań-
stwowej Rady Naftowej. W 1922 z listy 
PSL „Piast” wybrany został do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. W 1931 otrzy-
mał Krzyż Komandorski Orderu Polonia 
Restituta.
Władysław Długosz był aktywnym dzia-
łaczem na Ziemi Gorlickiej. W latach 
1909–1923 piastował funkcję marszałka 
Rady Powiatowej w Gorlicach. Z jego 
inicjatywy i często za jego pieniądze 
powstawały związki mleczarskie, domy 
ludowe, szkoły, dwa internaty polski i ru-
ski, „Dom Sokoła” z pierwszym kinem 
w Gorlicach i odbudowano zniszczony 
kompletnie przez Austriaków kościół pw. 

Plonem dotychczasowych historycznych 
spotkań naukowych są m.in.: dwa wy-
dawnictwa książkowe zawierające mate-
riały pokonferencyjne.
Na konferencję przybyli prelegenci 
z Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Rosji, 
Ukrainy, Serbii, Czech i Polski. Gośćmi 
honorowymi byli przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowe-
go RP z Krakowa oraz  Wyższej Szkoły 
Ofi cerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 
Liczna grupę stanowili także uczniowie 
I Liceum Kromera w Gorlicach i Zespołu 
Szkół Nr 1 w Gorlicach.

Przed kasztelem swój obóz rozłożyli 
żołnierze z 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich w Rzeszowie. W samo połu-
dnie odbył się wzbudzający podziw pokaz 
akrobacji w wykonaniu dwusamolotowe-
go klucza replik samolotów historycz-
nych z okresu Wielkiej Wojny – Nieuport 
11 i Nieuport 17.

Św. Filipa i Jakuba w Sękowej. 
Władysław Długosz zmarł w 1937 i po-
chowany został w wybudowanym przez 
siebie, okazałym rodzinnym mauzoleum 
na cmentarzu w Sękowej.

Od lewej: Karol Tenarowicz, Zofi a 
Kamińska Roman Dziubina

Mauzoleum Długoszów
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IV Wyścig Górski Magura Małastowska

Nominacja dla Radnej

IV Wyścig Górski Magura Małastowska należał do Waldemara Kluzy, jadącego Skodą Fabią S 2000. Kluza był 
najszybszy podczas podjazdów wyścigowych. Do niego też należy pierwszy  rekord trasy, wydłużonej w tym roku 
do 3610 m. Pokonanie tego odcinka zajęło mu 1:45,131. Średnia prędkość Skody to 124 km/h, zaś zanotowa-
na prędkość maksymalna przekroczyła 231 km/h! 

Jadwiga Wójtowicz urodziła się w 1962 
roku. Z wykształcenia jest magistrem 
biologii. Ukończyła studia na Uniwer-

sytecie Pedagogicznym w Krakowie na 

Radna Rady Powiatu Gor-
lickiego Jadwiga Wójto-
wicz została powołana na 
stanowisko Państwowego 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gorlicach. 
Akt powołania wręczył sta-
rosta Karol Górski.

Wydziale Geografi czno-Biologicznym, stu-
dia podyplomowe w Wyższej Szkole Euro-
pejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie na 
kierunku Szkoła Liderów Politycznych oraz 
studia „Organizacja i zarządzanie w ochro-
nie zdrowia” w Wyższej Szkole Biznesu 
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Śwwięto-
krzyskim.
W latach 2006 - 2014 była radną Rady Miasta 
Gorlice, a w okresie 2006-2010 zastępcą prze-
wodniczącego Rady Miasta Gorlice. W 2014 
roku została wybrana do Rady Powiatu Gor-
lickiego z Komitetu Wyborczego PiS.

Drugie miesce w „generalce” zajął Du-
baj  (Mitsubishi Lancer Berg Monster), 
a trzeci był Andrzej Szepieniec (Mitsu-

bishi Lancer).
- Mieliśmy w ten weekend chwile trudne 
i chwile wspaniałe – podsumował zawody 
Marek Sitek, Prezes Automobilklubi Bieckie-
go, dyrektor wyścigu. Zawody ukończyło 57 
kierowców, padł nowy rekord nowej trasy, Dubaj na magurskich serpentynach

dopisała pogoda, wszystkie służby – którym 
pragnę gorąco podziękować spisały się na 
przysłowiową „piątkę”. O powodzeniu takiej 
imprezy decyduje także współpraca z samo-
rządowcami od szczebla wojewódzkiego do 
gminnego, bez których przychylności wyścig 
nie mógłby się odbyć. Cieszy to, że doce-
niają promocyjny walor tego typu zawodów.
- Niezmiernie się cieszę, że na terenie po-
wiatu gorlickiego odbywa się wydarzenie 
sportowe o tak dużej randze. Wyścig był 
niezwykle emocjonujący, a fani sportów sa-
mochodowych byli świadkami rywalizacji 
na najwyższym poziomie – mówił podczas 
uroczystości wręczenia pucharów starosta 
Karol Górski, który wraz Zarządem Powiatu 
aktywnie wspiera tą najważniejszą sportową 
imprezę rozgrywaną na terenie powiatu gor-
lickiego, będącą kontynuacją zimowego Raj-
du Magurskiego.
Starosta wyraził nadzieję na spotkanie za 
rok, a także wraz z innymi samorządowca-
mi zapraszał zawodników, ich ekipy oraz ki-
biców do odwiedzania powiatu gorlickiego.

Głownym organizatorem wyścigu był Auto-
mobilklub Biecki przy udziale Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach oraz przy wsparciu 
samorządów: Województwa Małopolskiego, 
Miasta Gorlice, Gminy Sękowa, Gminy Ropa 
i Gminy Gorlice, a także słowackiego Bar-
dejowa. 

Zwycięzcy wyścigu od lewej: 
Dubaj, Kluza i Szepieniec

Puchary wręczał i gratulacje zwycięzcom 
składał m.in starosta Karol Górski

Akcja profi laktyczna HPV

W powiecie gorlickim prowadzona jest 
akcja profi laktyki zakażenia wirusem 
brodawczaka ludzkiego. W jej ra-

mach szczepione są dziewczęta w wieku 13 
lat.  Akcja jest częścią programu zdrowot-
nego profi laktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2017 
roku, fi nansowanego z budżetu wojewódz-
twa do którego przystąpił powiat gorlicki.
Szczepienia dziewcząt prowadzą dwie przy-
chodnie: w Bieczu, ul. Tysiąclecia 3 i w Li-
buszy nr 688. 
Dobrowolną akcją szczepień objęte są 
dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w roku 
2004), zameldowane na terenie powiatu 
gorlickiego - z wyjątkiem dziewcząt z placó-
wek sprawujących opiekę całodobową nad 
dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, 
tj. placówek opiekuńczo-wychowawczych 
(z wyjątkiem placówek typu interwencyjne-
go) oraz rodzinnych domów dziecka.
Akcja w powiecie gorlickim będzie trwała 
do 1 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania 
szczepionek, ale pierwsza dawka szczepion-
ki musiała być przyjęta jeszcze w maju br.

Stypendialne owoce

Sześciu młodych lekarzy rozpocznie staż 
a następnie pracę w Szpitalu Specjali-
stycznym w Gorlicach. To pierwsze owo-

ce programu stypendialnego dla studentów 
kierunku lekarskiego ustanowionego przez 
Zarząd i Radę Powiatu Gorlickiego. ogram zo-
stał wprowadzony od października 2016 roku. 
Stypendia przyznano ośmiu osobom, ale jedna 
zrezygnowała. Sześć było studentami ostat-
niego roku, a jedna była na czwartym roku 
studiów lekarskich. Teraz szóstka, zgodnie 
z założeniami programu, podejmie najpierw 
13-miesięczny staż, a następnie minimum 
1-roczne zatrudnienie w naszym szpitalu, bo 
przez rok pobierała stypendium – mówi staro-
sta Karol Górski. Program stypendialny spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem studentów 
medycyny, co nas niezmiernie cieszy, bo szpi-
tal bardzo potrzebuje młodych lekarzy.

Postanowiliśmy więc kontynuować program 
w roku akademickim 2017/2018.  Zarząd Po-
wiatu ogłosił nowy nabór wniosków o przy-
znanie pomocy materialnej dla studentów 
kształcących się na kierunku lekarskim.  Wnio-
ski należy składać osobiście w Starostwie 
Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocz-
tą (decyduje data wpływu do Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 
Gorlice) w terminie do 21 sierpnia 2017 roku. 
Pomoc materialna będzie przyznana na okres 
9 miesięcy tj. od 1 października 2017 roku do 
30 czerwca 2018 roku. Regulamin oraz druk 
wniosku do pobrania dostępne są na stronie 

powiatu www.powiatgorlicki.pl i w BIP
Podobnie jak w roku ubiegłym opracowali-
śmy ulotkę informacyjno-promocyjną, w któ-
rej przybliżamy założenia programu, ale także 
przedstawiamy Szpital Specjalistyczny w Gorli-
cach oraz, co może być istotne dla osób spoza 
naszego regionu, skrótowo walory turystyczne 
i kulturowe powiatu gorlickiego. Ulotka trafi  do 
wyższych uczelni prowadzących kształcenie 
na kierunku lekarskim – informuje starosta. 

OIOM

Jadwiga Wójtowicz
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Powiatowe dotacje dla zabytków

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Gorlickiego, 
pod przewodnictwem Iwony Tumidajewicz, odbyła wyjazdowe posiedze-
nie do Binarowej i Biecza. Spotkała się z proboszczem parafi i pw. św. 
Michała Archanioła w Binarowej ks. Bogusławem Jurczakiem oraz bur-
mistrzem Biecza Mirosławem Wędrychowiczem.

Z wizytą w Binarowej i Bieczu

W posiedzeniu komisji uczestniczy-
li: przewodnicząca Iwona Tumi-
dajewicz, z-ca przewodniczącej 

Roman Dziubina, sekretarz komisji Jan 
Przybylski oraz członkowie Marek Bugno, 
Janusz Augustowski i Karol Tenerowicz. 
W spotkaniu udział wzięli także: pro-
boszcz z Rożnowic ks. Stanisław Pałka, 
burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, 
inspektor Referatu Rozwoju i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Bie-
czu Sylwia Dudek oraz przewodniczka po 
kościele w Binarowej Małgorzata Nalepa.
Komisja zapoznała się z aktualnym sta-
nem kościoła w Binarowej – zabytku wpi-
sanego na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kultury UNESCO. Po kościelnych zaka-
markach oprowadzał oraz o meandrach 
wyposażenia, polichromii i historycznych 

ciekawostkach opowiadał ks. proboszcz 
Bogusław Jurczak.
Kościół w Binarowej to jeden z najpięk-
niejszych i najcenniejszych drewnianych 
kościołów w Polsce. Powstał około 1500 
roku. Jego wnętrze urzeka bogactwem 
złoceń ołtarzy oraz barwną dekoracją 
malarską. Najstarsze malowidła pochodzą 
z początków XVI wieku. Zobaczyć można 
m.in.: 21 scen Męki Pańskiej, sceny Sądu 
Ostatecznego, Nagłą śmierć, Aniołów 
Stróżów, a także kompozycje kwiatowe 
i wici roślinne. Najcenniejszymi elemen-
tami wyposażenia kościoła są gotyckie 
rzeźby z końca XIV oraz płaskorzeźby 
w ołtarzach bocznych. Co ważne świą-
tynia  nadal służy mieszkańcom Binaro-
wej i zachwyca turystów z całego świata, 
a szczególnie Japończyków. Rocznie od-

wiedza ją kilkanaście tysięcy osób. 
Komisja zwracała szczególną uwagę na za-
bezpieczenie przeciwpożarowe tego drew-
nianego obiektu oraz zabezpieczenie przed 
ewentualną kolejną powodzią, wskazując 
m.in. na rozważenie możliwości umocnie-
nia drewnianego ogrodzenia, poprzez po-
sadowienie go na kamiennej, podwyższo-
nej podbudowie. Komisja zwróciła także 
uwagę na potrzebę zapewnienia parkingu 
oraz dostępu do toalet dla licznej rzeszy 
turystów, którzy odwiedzają kościół.
Następnie Komisja udała się do Biecza, 
gdzie spotkała się z burmistrzem Miro-
sławem Wędrychowiczem i zapoznała 
się z realizowanymi aktualnie oraz pla-
nowanymi zadaniami w zakresie ochrony 
zabytków i podniesienia ich atrakcyjno-
ści turystycznej. 

60 tysięcy złotych trafi  do sześciu właścicieli zabytkowych obiektów 
z terenu powiatu gorlickiego. Rada Powiatu Gorlickiego, na wniosek 
Zarządu Powiatu, podjęła uchwałę w sprawie przyznania w 2017 r. do-
tacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu. 

Dotacje otrzymają:
- Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Świętego 
Andrzeja Apostoła w Rożnowicach na wy-
konanie instalacji elektrycznej i odgromo-
wej w drewnianym koście p.w. św. Andrze-
ja Apostoła w Rożnowicach w wysokości 
14000,00 zł;
- Fundacja na Rzecz Szpitala Ubogich 
im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu na re-
nowację kamiennych elementów wystroju 
elewacji wschodniej  i prace budowlano-
-konserwatorskie na elewacji południowej 
budynku Szpitala św. Ducha w Bieczu 

w wysokości 20000,00zł;
- Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosław-
nej „Elpis” w Gorlicach na konserwację 
starodruku cerkiewnego Typikon i części 
księgi Triod Postny z zespołu starodruków 
cerkiewnych z XVII-XVIII w. ze zbiorów 
Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawo-
sławnej „Elpis” w Gorlicach w  wysokości 
7500,00 zł;
- Parafi a Prawosławna p.w. św. Trójcy 
w Gorlicach na konserwację techniczno-es-
tetyczną tronu (fotela biskupiego) i nastawy 
ołtarzowej – I etap, z katedry prawosławnej 

w Gorlicach w wysokości 2500,00 zł;
- Parafi a Rzymskokatolicka p.w. Wszyst-
kich Świętych w Bobowej na konserwa-
cję portalu kamiennego z prezbiterium do 
zakrystii wraz z drzwiami w kościele p.w. 
Wszystkich Świętych w Bobowej w wyso-
kości  6000,00 zł;
- Parafi a Rzymskokatolicka p.w. św. Józe-
fa Oblubieńca NMP w Sękowej na wyko-
nanie dokumentacji projektowej systemu 
gaszenia mgłą wodną typu FOG w dawnej 
cerkwi greckokatolickiej p.w. Opieki NMP 
w Owczarach w wysokości 10000,00 zł.

Srebrni urzędnicy ze starostwa

W Gorlicach odbywały się XII Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski 
Pracowników Samorządowych, 

Radnych i Parlamentarzystów, w których 
udział wzięło 16 drużyn z kraju oraz z za-
granicy (Słowacja, Ukraina). Usportowie-
ni urzędnicy ze Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach w punktacji drużynowej zajęli 
wysokie drugie miejsce. Gratulujemy!
Zawodnicy rywalizowali w dyscyplinach: dart, 
tenis stołowy, badminton, strzelanie z kbks, 

pływanie oraz plażowa piłka siatkowa.
Srebrna reprezentacja ze starostwa wy-
stąpiła w składzie: Anna Zabawa, Marta 
Orlewska, Anna Lesiak, Gabriela Filipek, 
Agnieszka Urzędowska, Marek Bugno, Ma-
rian Janusz, Marcin Janik, Daniel Marko-
wicz, Jarosław Górski, Aleksander Żelazny, 
Krzysztof Wachowicz, Łukasz Dziuban. 
Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 8 meda-
li, w tym 2 złote, 1 srebrny i 5 brązowych 
(badminton, tenis stołowy, pływanie).

Gratulacje za zdobycie II miejsca złożyli 
zawodnikom starosta Karol Górski i wice-
starosta Jerzy Nalepka.

Komisja Rozwoju

Kościół w Binarowej
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Twórczo o Ziemi Gorlickiej

Witając uczestników konkursu R. 
Dziubina przypomniał, że 20 kwiet-
nia br. minęła 210 rocznica uro-

dzi patrona konkursu Wincentego Pola, 
a w grudniu obchodzić będziemy 145. rocz-
nicę jego śmierci. Roman Dziubina podkre-
ślił ścisłe związki poety z Ziemią Gorlicką, 
gdyż przez kilka lat mieszkał w pałacu 
Skrzyńskich w Zagórzanach, a następnie 
we własnym dworku w Gliniku Mariampol-
skim (obecnie dzielnica Gorlic). 
Roman Dziubina wręczył laureatom dyplo-
my i nagrody książkowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Prze-
kazał serdeczne gratulacje zwycięzcom 
i dziękował wszystkim uczestnikom i opie-

Złote Pióra Wincentego Pola w czterech kategoriach rozdane. Po 
raz szósty odbył się konkurs ph. „Pieśń o ziemi naszej – ziemi gor-
lickiej” im. W. Pola zainicjowany przez wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Gorlickiego Romana Dziubinę.  

kunom za trud przygotowania prac konkur-
sowych. Życzył, aby kontynuowali swoje 
pasje artystyczne i czerpali z nich radość.

A oto laureaci Złotych Piór W. Pola 
w kategorii:

wiersz – Ewelinia Wszołek (godło ZA-
DUMA POLNA) z ZST w Gorlicach, za 
wiersz „Gdy widzę tajemnice Pogórza”, 
opiekun: Renata Rybczyk
piosenka poetycka – Zespół Band z ZST 
w Gorlicach w składzie: Arkadiusz Pro-
kop, Piotr Wilga, Jan Fejklowicz i Marcin 
Waląg za utwór „Drugi Beskidzki Dom”, 
opiekun Renata Rybczyk
praca plastyczna – Gabriela Róż z ZSO 
w Bobowej za pracę „Góralka w Beski-
dzie”, opiekun Renata Rybczyk
strona internetowa lub film – Zespół 
SKA w składzie: Katarzyna Król i  Sylwia 
Starczyńska z Zespołu Szkół Technicz-
nych w Gorlicach, za stronę internetową 
„Poznaj piękno Beskidu”, opiekun: Ewa 
Przesławska.

Niekonwencjonalne 
spotkanie czytelnicze

Statystyczny Polak sięga po książ-
kę bardzo rzadko, a młody robi to 
jeszcze rzadziej. Co zatem możemy 

uczynić, aby każdy uczeń polubił czyta-
nie? Z pewnością wiele i takim przykładem 
jest inicjatywa podjęta przez Zespół Szkół 
Technicznych w Gorlicach we współpracy 
z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką  
w Nowym Sączu -  Filia w Gorlicach, które 
przygotowały wspólnie czytelniczy projekt 
„Kwiaty we włosach potargał wiatr”.
Projekt realizowany jest w ramach grantu 
z Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa w zakresie rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspieranie czy-
telnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 
nowości wydawniczych. Na ten cel szkoła 
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 
15 tys. złotych, z czego  3 tys.  to wkład 
własny z budżetu Powiatu.
W inauguracji projektu „Kwiaty we włosach 
potargał wiatr” uczestniczyli m.in. starosty  
Karola Górskiego i przewodniczącej Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Gorlickiego Zofii Kamińskiej. Gratulowali 
oni bibliotece i ZST tej ciekawej inicjatywy 
popularyzującej w niekonwencjonalny spo-
sób czytelnictwo wśród młodzieży, a rów-
nocześnie promującej szkołę. Pierwszopla-
nowymi gośćmi spotkania była młodzież 
szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami, 
która wysłuchała wykłądu Renaty Ryb-
czyk, nauczycielka języka polskiego ZST, 
ph. „Piękne kobiety renesansu w literaturze 
i sztuce”. Następnie młodzież z ZST pod 
kierunkiem Joanny Sochy i Ewy Przesław-
skiej zaprezentowała fryzury i stroje postaci 
literackich na przestrzeni epok, a młodzież 
gimnazjalna odgadywała nazwiska bohate-
rów ze szkolnych lektur. Uczestnicy spotka-
nia mogli takżę zmienić swoje uczesanie w  
mini saloniku fryzjerskim, w którym swoje 
umiejętności prezentowali tegoroczni już 
absolwenci ZST, laureaci wielu konkursów 
fryzjerskich – Weronika Rutana i Sławomir 
Pabis. 

Ekonomiczne podsumowanie 
projektu Erasmus+

W trakcie spotkania zaprezentowa-
no najważniejsze efekty projektu. 
Uczestnicy wyjazdów terenowych 

przypominali odwiedzane przez nich miej-
sca związane z historią wojen światowych: 
cmentarzy wojennych, miejsc bitew na 
granicy polsko-słowackiej (obszar Dukli) 
oraz w Południowych Czechach i Wschod-
niej Słowacji oraz obozu koncentracyjne-
go w Auschwitz-Birkenau, a także kulturą 
i dziedzictwem trzech regionów -  Galicji, 
Południowych Czech i Wschodniej Słowa-
cji, szczególnie w zakresie architektury lu-
dowej. 
Prace projektowe odbywały się w cze-
sko-słowacko-polskich zespołach, które 
komunikowały się przy użyciu nowocze-
snej technologii ITC. Powstawały wir-
tualne przewodniki po trzech regionach 
z uwzględnieniem obiektów sztuki ludowej, 
architektury i rzemiosła.
Przygotowywane były tablice wystawowe, 

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach odbyło się podsumo-
wanie realizowanego w latach 2015 - 2017 projektu Erazmus+ Go-
śćmi spotkania byli: starosta Karol Górski, przewodniczącą Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofia Kamiń-
ska, dyrektor ZSE Grażyna Stępień-Mazur oraz dyrektorzy, koordy-
natorzy i młodzież ze szkół partnerskich z Czech i Słowacji.

Wirtualna Wystawa, wspólny „International 
Student Film” - krótki film dokumentalny 
pod tytułem „Komunikat z Auschwitz dla 
młodych ludzi w XXI wieku.” 
Dotychczas odbyło się dziewięć spotkań 
projektowych. Podczas ostatniego w ZSE 
młodzież przedstawiała zebraną doku-
mentację fotograficzną, prace plastyczne 
oraz prace literackie, które powstawały 
w trakcie spotkań i wyjazdów terenowych. 
W tym roku realizatorzy projektu spotkają 
się jeszcze w Českich Budějovicach.
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