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laureaci mostów Starosty 2017

przęsło odebrał tato 
łukasza dyczki

 Starosta karol Górski 
i Filip Berkowicz



w uroczystości uczestniczyli m.in. 
poseł na Sejm RP Barbara Bar-
tuś, senator RP Stanisław Kogut 

i starosta Karol Górski. Obeacni byli tak-
że: przewodniczący Rady Powiatu Gor-
lickiego Marek Bugno, przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Jan Kosiński oraz pracownicy szpitala.  

Wojewoda Małopolski Józef Pilch przekazał dyrektorowi Szpitala Spe-
cjalistycznego w Gorlicach Marianowi Świerzowi kluczyki do nowego 
ambulansu sanitarnego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

wartość projektu opiewa na po-
nad 4 mln zł, w tym roboty bu-
dowlane kosztować będą ponad 

2 mln zł. 85% wartości projektu stano-
wić będzie dofi nansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Wykonawca części inwestycyj-
nej będzie Zakład Usług Budowlanych 
BUDMAL z Gorlic. Właściciel fi rmy Zbi-
gniew Konieczny wraz z kierownikiem 
budowy inż. Mariuszem Stygarem ode-
brali już plac budowy. Przekazania do-
konał dyrektor szpitala Marian Świerz 
z z-cą dyrektora ds. administracyjno-
-ekonomicznych Józefem Biernatem. 
W przekazaniu uczestniczyli także: in-
spektor nadzoru inwestorskiego Robert 
Kusek i pielęgniarka oddziałowa SOR 
Maria Boruch. 

W Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach rusza realizacja projektu  
„Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimon-
towicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań 
technologicznych”. Właśnie dyrekcja szpitala przekazała wykonawcy 
teren budowy.

SOR ważne ogniwo 
w ratownictwie medycznym

Nowa karetka dla szpitala
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Poświęcenia karetki dokonał kapelan 
szpitala ks. Andrzej Kluz.
Starosta i dyrektor szpitala dziękowali 
parlamentarzystom za wsparcie w sta-
raniach o nową karetkę. Podkreślali, 
że nowy ambulans to efekt pozytywnej 
decyzji wojewody o przyznaniu dotacji 
w wysokości 400 tys. zł na zakup no-

Część inwestycyjna projektu dotyczy 
przede wszystkim budowy łącznika, 
dzięki któremu osoby przychodzące 
do szpitala oraz pacjenci przywożeni 
do budynku głównego na badania dia-
gnostyczne nie będą przemieszczać się 
przez SOR. Projekt wydziela 7 obszarów 
SOR: segregacji, rejestracji i przyjęć, 
resuscytacyjno- zabiegowy, wstępnej 
intensywnej terapii, terapii natychmia-
stowej, obserwacji, konsultacji oraz za-
plecza administracyjno-gospodarczego. 
Projekt obejmie również zakup apara-
tury i sprzętu medycznego. Zadanie ma 
być wykonane w 2017 roku.
Szpitalny Oddział  Ratunkowy to nie-
zwykle ważne ogniwo w systemie ra-
townictwa medycznego – mówił dyrek-
tor szpitala Marian Świerz. W Szpitalu 

Specjalistycznym w Gorlicach SOR pra-
cuje już od 14 lat. W tym czasie znacz-
nie wzrosło zapotrzebowanie na usługi 
SOR, zmieniły się oczekiwania pacjen-
tów, zmieniło się także wiele przepisów. 
Chcemy polepszyć funkcjonowanie 
naszego SOR, zwiększyć liczbę łóżek 
obserwacyjnych, wydzielić specjalne 
pomieszczenie dla ewentualnych pa-
cjentów z bardzo poważnymi choro-
bami zakaźnymi, polepszyć pacjentom 
warunki oczekiwania na przyjęcie przez 
poszerzenie pomieszczeń i budowę 
łącznika, który wyeliminuje dotychcza-
sowy przechodni charakter poczekalni. 
Projekt pozwoli także na zakup no-
wej i bardziej nowoczesnej aparatury 
i sprzętu medycznego ratującego zdro-
wie i życie. 

woczesnej i wpełni wyposażonej karetki. 
Spełnia ona kryteria, jakie zalecone były 
dla karetek obsługujących Światowe Dni 
Młodzieży. Ambulans jest wyposażony 
m.in. w defi brylator, pulsoksymetr, re-
spirator, resuscytator, nosze podbiera-
jące, pompę infuzyjną. Nowy ambulans 
uzupełni i unowocześni wyposażenie 
szpitalnych Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego. 
Warto przypomnieć, że w sumie w ostat-
nich dwóch latach szpital zakupił 4 nowe 
karetki – 2 z dotacji wojewody i 2 ze 
środków własnych. Ogółem szpital ma 
14 karetek, ale ciągle intensywnie eks-
ploatowany tabor wymaga dalszej suk-
cesywnej wymiany.
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Geodezyjne e-usługi

Starosta Karol Górski odebrał z rąk 
wicemarszałka województwa mało-
polskiego Stanisława Sorysa umowę 

na realizację projektu „E-usługi w infor-
macji przestrzennej Powiatu Gorlickiego”. 
Wartość projektu wynosi 8,3 mln zł. Do-
fi nansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014 – 2020 wynosi aż 7,4 mln 
zł, a wkład własny powiatu ok. 0,8 mln 
zł. Wicemarszałek Stanisław Sorys za-
znaczył, że projekt będzie realizowany nie 
tylko w powiecie gorlickim ale na terenie 
Małopolski, a jego ogólna wartość wynosi 
175 mln zł. Zauważył, że jest to bardzo 
ważne zadanie, bo zasoby mapowe nie 
były modernizowane od wielu lat, a niektó-
re pamiętają jeszcze czasy cesarza Fran-
ciszka Józefa. Dziękował starostom, służ-
bom geodezyjnym za prace nad projektem, 
który będzie służył mieszkańcom i inwe-
storom. 
Starosta Karol Górski dziękował Zarządowi 
Województwa Małopolskiego za wsparcie 
dla tego projektu i jego dofi nansowanie 
w wysokości 90% wartości. 

Projekt obejmuje m.in. modernizację ewi-
dencji gruntów i budynków w gminach:
• Biecz w miejscowościach: Binarowa, Głę-

boka, Grudna Kępska, Sitnica
• Bobowa we wsiach: Brzana, Jankowa, 

Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska
• Gorlice w miejscowościach: Bystra i Za-

górzany
• Lipinki w Pagorzynie i Rozdzielu
• Ropa we wsiach:  Łosie, Ropa, Klimków-

ka
• Sękowa w Siarach.
oraz założenie baz GESUT i BDOT500 (cy-
frowa mapa zasadnicza) w gminach: Gor-
lice, Moszczenia, Bobowa, Ropa, Sękowa, 
Uście Gorlickie.

Umożliwi wdrożenie e-usług w obszarze 
informacji przestrzennej skierowanych 
zarówno do obywateli jak i instytucji tj: 
gminy, Lasy Państwowe, Urzędy Skarbo-
we, zarządy gospodarki wodnej, a także 
do służb geodezyjnych, inwestorów, rze-
czoznawców majątkowych, czy lokalnego 
biznesu. Zakłada udostępnianie, przetwa-
rzanie i gromadzenie informacji w formie 
elektronicznej z wykorzystaniem technik 
cyfrowych i narzędzi komunikacji elektro-
nicznej, w tym e-usług: „Obsługa geode-
tów on-line”, „Obsługa inwestorów i pro-
jektantów”, „Portal rzeczoznawcy” oraz 
„Mobilny dostęp do danych Powiatowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartografi czne-
go”, czy też „Zdalna aktualizacja geode-
zyjnych baz danych”. 

Pozwoli na  przyspieszenie procesu obsłu-
gi zgłoszenia pracy geodezyjnej i utrzy-
mania baz danych  w aktualności. Umoż-
liwi dostęp do danych i dokumentów 
związanych z informacją przestrzenną bez 
konieczności wizyty w Starostwie wraz 
z fi nalizacją transakcji za pomocą płatno-
ści elektronicznej, co spowoduje wydatną 
oszczędność czasu i środków. Przyspieszy 
uzgodnienia dokumentacji projektowej, 
a tym samym i procesu inwestycyjny. In-
stytucje wykonujące zadania publiczne 
otrzymają pełną dostępność do danych 
Ewidencji Gruntów i Budynków, Geode-
zyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu 
i Bazy Danych Obiektów Topografi cznych, 
a ze względu na ucyfrowienie zasobu 
PZGiK pełne możliwości przeglądania, 
wyszukiwania, pobierania i przekształca-
nia danych.
Projekt będzie realizowany w latach 
2017-2020.  O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco m.in. na stronie 
www.powiatgorlicki.pl 

Zaznacz granice

Już Już wkrótce nad powiatem gorlickim 
pojawią się samoloty, z których będą wy-
konywane zdjęcia dla potrzeb geodezyj-

nych. Zanim jednak to się stanie wskazane 
jest, aby właściciele poszczególnych nieru-
chomości we wszystkich miejscowościach 
powiatu gorlickiego odpowiednio oznaczy-
li punkty graniczne. Starosta Karol Górski 
zwrócił się do wójtów, burmistrzów i miesz-
kańców powiatu gorlickiego, których dotyczy 
modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
o wsparcie polegające na oznaczeniu istnie-
jących lub zgodnie przyjętych przez strony 
punktów granicznych. 
Znak musi być wystarczająco duży i namalo-
wany jaskrawym, najlepiej białym kolorem - 
mówi naczelnik Wydziału Geodezji i Kartogra-
fi i Starostwa Powiatowego w Gorlicach Maria 
Przybyło. Szczegóły dotyczące praktycznego 
przygotowania znaków przedstawione zosta-
ną w formie poglądowej na spotkaniu z sołty-
sami, które jest planowane na początek mar-
ca br. Następnie sołtysi będą mogli przekazać 
je mieszkańcom powiatu np. podczas zebrań 
wiejskich. Będziemy także o tym pisać na 
naszej stronie internetowej i informować za 
pośrednictwem innych mediów. 
Prosimy o znakowanie granic nieruchomości 
w celu zminimalizowania potencjalnych wąt-
pliwości właścicieli nieruchomości co do ich 
przebiegu. Zdjęcia lotnicze będą materiałem 
pomocniczym przy realizowanych następnie 
modernizacjach ewidencji gruntów i budyn-
ków, jak również przy wykonywanych w przy-
szłości pracach geodezyjnych. Ortofotoma-
pa, która jest obrazem terenu, może bardzo 
ułatwić ustalenie przebiegu granic nierucho-
mości, jeśli na zdjęciu będą widoczne istnie-
jące w terenie znaki graniczne. Aby było to 
możliwe właściciele nieruchomości muszą je 
oznaczyć w sposób gwarantujący ich jedno-
znaczną identyfi kację na zdjęciach lotniczych 
– wyjaśnia naczelnik Wydziału Geodezji. 
Same zdjęcia mogą być wykonywane tyl-
ko w określonych warunkach pogodowych, 
czyli po ustąpieniu pokrywy śnieżnej a przed 
pojawieniem się liści na drzewach (marzec, 
kwiecień) lub po zakończeniu wegetacji ro-
ślin, a na obszarach rolniczych po zbiorach 
(październik, listopad). W najbliższym czasie 
ogłosimy przetarg na wykonanie zdjęć i od 
jego wyników będzie zależało czy zdjęcia uda 
wykonać się jeszcze wiosną br.
Informacje zawarte w dokumentach określa-
jących stan prawny nieruchomości, w połą-
czeniu z widocznymi na zdjęciach lotniczych 
bezspornymi znakami granicznymi, wskaza-
nymi przez właścicieli działek podczas  usta-
lenia przebiegu granic, z wykorzystaniem or-
tofotomapy, posłużą do określenia położenia 
punktów granicznych przy tworzeniu cyfrowej 
mapy ewidencji gruntów i budynków.

Zdjęcie poglądowe

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO
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Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXIII sesji podjęła uchwałę w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu 
Gorlickiego na 2017 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego. 

przedstawiając Radzie Powiatu pro-
jekt budżetu na 2017 rok starosta 
Karol Górski powiedział min: Zarząd 

Powiatu przedkłada Radzie budżet, któ-
ry jest propozycją dynamiczną i zapewne 
będzie się zmieniał w ciągu 2017 roku, 
chociażby ze względu na rozpoczyna-
jące się nabory projektów z nowego 
rozdania środków unijnych. Liczymy na 
pozyskanie nowych, większych środków 
fi nansowych niż założono, a tym samym 
na zwiększenie przychodów i wydatków 
budżetu. 
Pozytywne opinie o projekcie Budżetu 
Powiatu Gorlickiego na 2017 rok wy-
raziła Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Krakowie oraz Komisja Budżetowa 
i Mienia Powiatu.

Budżet Powiatu Gorlickiego 2017
Dochody budżetu – 98,5 mln zł w tym:
1. Dochody bieżące - 95,4 mln zł,
2. Dochody majątkowe - 3 mln zł

Wydatki budżetu – 99,2 mln zł zł w tym:
1. Wydatki bieżące - 89,5 mln zł
2. Wydatki majątkowe  - 9,7 mln zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne 
zaplanowane w 2017 roku to:
• Przebudowa drogi powiatowej Jankowa 

- Lipniczka wraz z budową mostu na 
rzece Biała - 8,5 mln zł

• Przebudowa drogi powiatowej Libu-
sza - Kryg na długości 1 km - 0,6 mln 
zł - projekt otrzymał dofi nansowanie 
z PROW 

• Budowa kanalizacji deszczowej odpro-
wadzającej wody z ulic: Sikorskiego, 
Wyszyńskiego i osiedla Glinik w Gor-
licach – ok. 1 mln zł

• Budowa chodników przy drogach po-
wiatowych – 200 tys. zł (jest zapotrze-
bowanie na ok. 13 km chodników i te 
zadania mają być sukcesywnie w ko-
lejnych latach realizowane we współ-
pracy z gminami)

• Przebudowa części budynku przy ul. 
Michalusa 18 dla potrzeb Wydziału 
Komunikacji – 400 tys. zł

• Przebudowa budynku PCE w Gorli-
cach dla potrzeb Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Gorlicach – 
323 tys. zł

• Budowa szybu windowego dla budyn-
ku internatu PZPO w Bieczu – 150 tys. 
zł

• Dostosowanie budynku ZSZ w Gorli-
cach do wymogów p.poż. - 180 tys. zł.

W budżecie powiatu zaplanowano tak-
że szereg projektów inwestycyjnych 
kontynuowanych i nowych obejmują-
cych lata 2016 – 2021. Są to m.in.:
• Zagospodarowanie otoczenia zbiorni-

ka Klimkówka – 4,5 mln zł
• E-usługi w informacji przestrzennej – 

8,3 mln zł
• Termomodernizacja obiektów użytecz-

ności publicznej  w partnerstwie ze 
Związkiem Gmin - budynki DPS przy 
ul. Sienkiewicza w Gorlicach i PCE 
w Gorlicach - 3 mln zł

• Przebudowa dróg powiatowych: Sitni-

ca -Strzeszyn tzw. starodroże do Bie-
cza na dł. 1,76 km z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej i chodnika na dł. 1,4 
km oraz Szymbark – Bystra – Szalowa 
na dł. 3,5 km z budową 3 mostów i 1,6 
km chodnika – 9,5 mln zł

• Małopolska Chmura Edukacyjna – do-
posażenie w sprzęt techno-dydaktycz-
ny – ZSE w Gorlicach – 850 tys. zł

• Mój zawód – moja przyszłość – Cen-
trum Kompetencji Zawodowych w Po-
wiecie Gorlickim – część inwestycyjna 
– ZSZ w Gorlicach – 235 tys. zł (etap 
początkowy 2017r.)

• Inwestujemy w zawodowców - Cen-
trum Kompetencji Zawodowych w Po-
wiecie Gorlickim – część inwestycyjna 
– CKPiU w Gorlicach – 31 tys. zł. (etap 
początkowy 2017r.)

Są także projekty nieinwestycyjne tj:
• Wzmocnienie kompetencji kluczowych 

uczniów oraz nauczycieli szkół prowa-
dzonych przez Powiat Gorlicki (RPO 
WM) – 0,8 mln zł – ZS Nr 1 w Gorli-
cach

• Małopolska Chmura Edukacyjna – 
dodatkowe zajęcia w obszarach: j. 
angielski, turystyka i mechaniczno-
-mechatroniczny w ZSE i ZS Nr 1 
w Gorlicach – 51,6 tys. zł

• Projekty w ramach programu Era-
zmus+ w I LO w Gorlicach, ZSE 
w Gorlicach, ZS Nr 1 w Gorlicach, ZSZ 
w Bieczu i LO w Bieczu – 937 tys. zł

• Stypendia dla 8 studentów medycyny 
i 4 sportowców.

BUDŻET POWIATU GORLICKIEGO 2017

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

Oto niektóre dane liczbowe za 2016 rok 
z poszczególnych wydziałów:
Wydział Komunikacji i Dróg
• 59% tj. 62914 mieszkańców powiatu gor-

lickiego posiada prawo jazdy, a 80% ma 
jakiś pojazd?

• 85935 - liczba zarejestrowanych pojaz-
dów (w 2015r. – 82625, w 2010r. - 70378))

• zarejestrowano 10851 pojazdów (w 2015 
-  9780)

• wyrejestrowano / skreślono z ewidencji 
4695 pojazdów (4036)

• wydano 3519 praw jazdy
• wydano 22167 decyzji administracyjnych
• prowadzono 538 postępowań w sprawie 

zatrzymania prawa jazdy (alkohol) (516)
• prowadzenie 144 postępowań w sprawie 

zatrzymania prawa jazdy 50+ - (76)
• wydano 2237 Profi li Kandydata na Kie-

rowcę ( 2869)
• wydano 26 praw jazdy międzynarodo-

wych (28)
• prowadzono 358 postępowań w sprawie 

skierowania na badania lekarskie i psy-
chologiczne (360)

• przeprowadzono 17 kontroli Ośrodków 
Szkolenia Kierowców

• przeprowadzono 15 kontroli Stacji Kon-
troli Pojazdów

• zatwierdzono, opiniowano 146 projektów 
zmiany organizacji ruchu na drogach (176 )

• wydano ok. 27 tys. decyzji
• wydział  „odwiedziło” w różnych spra-

wach ok. 35 tys. mieszkańców powiatu, 
średnio dziennie 166 osób (w 2015 - 32 
tys. osób)

• Po szczegóły dotyczące funkcjonowania 
Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach oraz załatwia-
nych tam spraw zapraszamy na stronę 
wydziału: http://komunikacja.powiat-
gorlicki.pl 

Wydział Architektury i Budownictwa 
• udzielono 863  pozwolenia na budowę 

(w 2015 r. - 777),  w tym:
• budynki mieszkalne jednorodzinne – 315 

(272)
• budynki mieszkalne wielorodzinne - 1
• obiekty użyteczności publicznej – 19 (29)
• budynki gospodarcze i inwentarskie – 36 

(31)
• przemysłowe i magazynowe  - 11 (10)
• obiekty infrastruktury transportu – 18 

(30)
• sieci (wod., kan., energet.,gaz., tele-

kom.) - 35 (74)

Pozwolenia na budowę ogółem wg gmin:
miasto Gorlice -180 (w 2015 r. -170), w tym 
budynki mieszkalne – 49 (31)
• gmina Gorlice -153 (w 2015 r. - 135)
• gmina Uście Gorlickie – 98
• gmina Bobowa – 80 (68)
• gmina Biecz – 78 (85)
• gmina Ropa – 65 (53)
• gmina Łużna – 62 (50)
• gmina Lipinki – 55 (47)
• gmina Sękowa – 52 (38)
• gmina Moszczenica – 40 (33)

Najwięcej pozwoleń na budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne wydano w:
• Gminie Gorlice – 68 (w 2015 r. - 32)
• mieście Gorlice - 49
• gminach: Bobowa i Uście Gorlickie po 35
Najmniej pozwoleń tj. 18 wydano na terenie 
gminy Sękowa.
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
Wydział Geodezji, Kartografi i i Katastru
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów:
• 6481 - wprowadzone zmiany do operatu 

ewidencji gruntów 
• 6279 - wydane wypisy z operatu ewiden-

cji gruntów
• 54 - przeprowadzone postępowania 

związane z aktualizacją operatu ewiden-
cji gruntów zakończone decyzjami admi-
nistracyjnymi

• 437 - wydane zaświadczenia z operatu 
ewidencji gruntów 

• 81 decyzji - aktualizacja gleboznawczej 
klasyfi kacji gruntów

• 1023 - udzielone różnego rodzaju odpo-
wiedzi na pisma

• 101 - ilość wniosków udostępnienia bazy 
danych dla rzeczoznawców 

• na podstawie 1588 operatów wprowa-
dzono 76058 obiektów do baz danych: 
BDOT500 i GESUT

Sprawy dotyczące prowadzenia Zespołu 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
• 652 sprawy - uzgodnienie usytuowania  

projektowanych sieci uzbrojenia terenu
• 3711 obiektów projektowych wprowadzo-

nych do bazy danych GESUT
W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartografi cznej 
• zgłoszonych zostało 4361 robót geode-

zyjnych
• do zasobu przyjęto 3952 dokumentacji 

geodezyjnych powstałych w wyniku prac 
geodezyjnych i kartografi cznych 

• zrealizowano 3379 zamówień dotyczą-
cych udostępniania danych z zasobu po-
przez wydanie kopii map ewidencyjnych 
lub zasadniczych, jak również wyrysów 
z mapy ewidencji gruntów oraz innych 
dokumentów  z zasobu.

Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXIV sesji dokonała analizy realizacji zadań statutowych wykonywanych 
przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Gorlicach w 2016 roku. Informacje przedstawili na-
czelnicy Wydziałów: Geodezji i Kartografi i Maria Przybyło, Architektury i Budownictwa Roman Honkowicz, Ko-
munikacji i Dróg Stanisław Zieliński, Spraw Obywatelskich Aleksander Żelazny oraz koordynatorzy Zespołów: 
ds. Gospodarowania Nieruchomościami Aneta Hec – Wałęga i ds. Promocji i Spraw Społecznych Krzysztof 
Mikruta, a także Rzecznik Konsumentów Krzysztof Majcher.

Od lewej: K. Augustyn, K. Lewek, R. Honkowicz, 
D. Sobczyk, M. Przybyło, A. Hec-Wałega.

Od lewej: Roman Dziubina, Marek Bugno i Jan Przybylski

Od lewej: A. Żelazny, S. Zieliński, K. Majcher
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   Mosty Starosty 2017 Przęsło 2017       Mosty Starosty 2017 Przęsło 2017 
Filip Berkowicz  otrzymał od Starosty Gorlickiego Karola Górskiego 
statuetkę Most Starosty 2017. Podczas uroczystej gali starosta wrę-
czył ponadto Przęsło 2017 Łukaszowi Dyczko oraz pięć równorzęd-
nych wyróżnień Mosty Starosty.

Otwierając 17-tą już galę wręczenia nagrody Mosty Starosty dla zasłużonych 
twórców kultury oraz 7-mą edycję nagrody „Przęsło” dla młodych, zdolnych 
i dobrze rokujących twórców starosta Karol Górski powiedział m.in.: - Już Cy-

ceron stwierdził, że „Sztuka wymaga uznania”, dlatego spotykamy się po raz 17, 
by wyrazić nasze wielkie uznanie dla ludzi sztuki -  ludzi z pasją, niespokojnych, 
twórczych, upiększających nasz świat, uczących nas wrażliwości i przypominają-
cych, że nie samym chlebem człowiek żyje. Intencją nagrody Mosty Starosty jest 
uhonorowanie wybitnych twórców i działaczy kultury żyjących i tworzących na Zie-
mi Gorlickiej oraz tych, którzy z tą ziemią czują się w sposób szczególny związani 
i pracują na rzecz propagowania jej dorobku kulturowego i jego ochrony. W tym 
roku mamy 6 laureatów. Są to osoby niezwykle ważne dla powiatu gorlickiego. 
Ludzie znani w regionie, w Polsce, ale także szeroko poza jej granicami. Kochający 
swoją małą ojczyznę, uczący wrażliwości na słowo, na muzykę oraz propagujący 
walory kulturowe powiatu gorlickiego. […] Od siedmiu lat wręczamy także Przęsło, 
którym wyróżniamy młodych, zdolnych i obiecujących twórców. Przęsło, czyli część 
mostu, początek, nadzieja, a równocześnie szansa na ciąg dalszy, na dalsze budo-
wanie i rozwój talentu. 

Starosta Karol Górski wręczył nagrodę główną - statuetkę Most Starosty 2017 - za umiejętną promocję 
dziedzictwa europejskiej kultury muzycznej i osobiste zaangażowanie w organizację „Kromer Festival” 
w Bieczu Filipowi Berkowiczowi.

- Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Jest 
mi niezmiernie miło. To nagroda dla ca-
łego zespołu który pracuje razem ze 
mną, jako dyrektorem artystycznym, 
przy Kromer Festival – przedsięwzięciu, 
które szturmem wdarło się do najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych Polski. 
Biecz zawsze był bliski memu sercu. Już 
ponad 30 lat temu wraz z babcią regu-
larnie bywałem w tym mieście i było to 
pierwsze historyczne miasto, w którym 
się zakochałem. Wróciłem do niego po 
ponad 20 latach i dzięki mojej żonie Basi 
powstał pomysł, aby to tutaj przywieź 
największe nazwiska i największe au-

torytety wykonawstwa historycznego, 
których muzyka dawnych wieków może 
rozbrzmiewać  w fenomenalnych za-
bytkach. Ziemia gorlicka, Beskid Niski 
i Biecz mogą być dumne z tego przed-
sięwzięcia  – mówił laureat nagrody 
głównej.

Filip Berokwicz to muzykolog, mene-
dżer, promotor, dyrektor artystyczny 
cenionych przez światową krytykę festi-
wali muzycznych: Actus Humanus, Kro-
mer Festival, Opera Rara, Misteria Pas-
chalia, Sacrum Profanum i Goodfest.  
Każdy z fi rmowanych jego nazwiskiem 
festiwali ma wyraźnie określony profi l. 
Producent albumów polskich muzyków 
dla prestiżowych wytwórni Nonesuch 
i Decca. Kurator spektakularnych wy-
darzeń muzycznych  prezentowanych 
w Polsce i poza granicami. Ukończył 
z wyróżnieniem studia w Instytucie 
Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, gdzie obecnie prowadzi zajęcia „ 
Zarządzanie projektami muzycznymi”. 
Pracował w Polskim Wydawnictwie 
Muzycznym i ofi cynie wydawniczej Mu-
sica Iagellonica. Był pełnomocnikiem 
i doradcą Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Kultury. Jest autorem kilkudziesię-
ciu haseł do „Encyklopedii Muzycznej 

PWM”, artykułów muzykologicznych 
oraz publikacji popularnonaukowych. Za 
swoją pracę naukową zdobył wyróżnie-
nie w konkursie Związku Kompozytorów 
Polskich. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego uhonorował go Medalem 
„Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.
Na świat przyszedł w 1977 roku w Ja-
śle, skąd jako dziecko wraz z babcią od-
bywał wycieczki do Biecza, by potem 
zapomnieć o nim na bagatela... 20 
lat. W 2015 roku ponownie pojawił się 
w Bieczu i jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki przeniósł nas w nie-
zwykły świat muzyki minionych epok. Za 
sprawą Kromer Festival ożywił bieckie 
kościoły, średniowieczne mury i zaspane 
na co dzień uliczki. Dwie edycje Festi-
valu znalazły się w pierwszej dziesiątce 
najważniejszych wydarzeń muzycznych 
w Polsce wg Rzeczpospolitej. Do Biecza 
za sprawą Filipa Berkowicza zjechali gi-
ganci muzycznego wykonawstwa histo-
rycznego. Za nimi przyjechali melomanii 
z całej Polski, a koncerty transmitował 
program II Polskiego Radia. 
Kromer Festival dał miastu Biecz i po-
wiatowi gorlickiemu dostęp do najwięk-
szych wykonawców muzyki historycznej 
i szeroką promocję, a także możliwość 
zaprezentowania lokalnego potencjału.

Starosta Karol Górski wręcza Most Starosty 
2017 Filipowi Berkowiczowi

Starosta Karol Górski, Filip Berkowicz 
z żona Barbarą



Jan Krynicki – za mecenat i promocję 
kultury łemkowskiej. - Mecenas sztuki 
i kultury łemkowskiej. Dobry duch środo-
wiska lokalnego. Z wykształcenia ekono-
mista, z pasji społecznik. Osoba niezwykle 
szanowana i ceniona w środowisku. Jest 
fundatorem i mecenasem strategicznym 
Fundacji stypendialnej im Jana Krynickie-
go, pomagającej zdolnej i pracowitej, ale 
biednej młodzieży łemkowskiej w zdoby-
waniu wykształcenia. Wspiera działalność 
dziecięco - młodzieżowego zespołu regio-
nalnego Łemkiwskyj Pasternyk”. Z wielką 
troską podchodzi do upamiętniania miejsc 
historycznych, w tym opuszczonych miejsc 
pochówku i cmentarzy. Jest fundato-
rem Dzwonu Pokoju dla Miejsca Pamięci 
w Zdyni oraz mecenasem tematycznych 
wydawnictw regionalnych.

nie uświetniały różnorodne uroczystości 
w powiecie gorlickim oraz poza jego grani-
cami, wzbudzając zawsze zachwyt i aplauz 
publiczności i wysokie oceny fachowców. 

Andrzej Dziubaczka – za osiągnięcia 
w twórczej interpretacji muzyki under-
ground i zaangażowanie w jej promocję. 
- Od 20. lat zaangażowany w tworzenie 
i popularyzację muzyki z tzw. drugiego un-
dergroundowego obiegu. Był jednym z za-
łożycieli  niezależnej platformy muzycznej 
- Gorlickiej Sceny HC Punk 1997. Jest fi -
larem i wokalistą zespołu Recesja. Zbun-
towany pankowiec, niezależny i oryginalny 
muzyk. Nie poddaje się modom i trendom. 
Jest wierny swoim ideałom muzycznym, 
nieskrępowanej interpretacji i kreacji ota-
czającej nas rzeczywistości.

podczas uroczystości starosta Karol 
Górski wraz z radną Zofi ą Kamińską 
wręczyli również także pięć równo-

rzędnych wyróżnień Mosty Starosty 2017. 
Otrzymali je:

Anna Cisoń – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie chóralistyki.  - Jest absol-
wentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
na wydziale Dyrygentury chóralnej oraz 
edukacji muzycznej. Pracuje jako nauczy-
ciel w Zespole Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Gorlicach oraz Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Korzennej w klasie teorii 
muzyki, orkiestry i śpiewu chóralnego. Od 
2010 roku jest dyrygentem chóru Cantores 
Carvatiani z Gorlic. Prowadzi także chór 
i orkiestrę ZPSM w Gorlicach. Zespoły 
prowadzone przez Annę Cisoń wielokrot-
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Wyróżnieni od prawej: Antoni Mrozek, Jan Krynicki, żona Andrzeja Dziubaczki, Anna Cisoń oraz Zofi a Kamińska i Karol Górski

Anna Cisoń Żona A. Dziubaczki Jan Krynicki
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Antoni Mrozek – za zaangażowanie 
w animację lokalnych działań na rzecz 
kultury. -  Z pasją i oddaniem poświęca 
się muzyce. Aktywnie uczestniczy w wie-
lu uroczystościach w gminie Biecz. Pra-
cę zawodową i życie rodzinne przez cały 
czas łączy z powodzeniem za swoimi 
zainteresowaniami i pasjami muzyczny-
mi. Już w czasie nauki szkolnej udzielał 
się w chórze kościelnym w Gorlicach. 
Przez 28 lat grał w Orkiestrze Dętej Fa-
bryki Maszyn Glinik. Jest zaangażowany 
w działalność twórczą Bieckiej Kapeli 
Biesiadnej. Człowiek zdyscyplinowany, 
uczciwy, skromny. 

Andrzej Welc – za zaangażowanie 
w dzieło ratowania zabytków gorlic-
kiego cmentarza parafi alnego. Zaan-
gażowany samorządowiec. Doktor geo-
grafi i z wielką pasją do historii. Kierował 
przygotowaniami międzynarodowych 
obchodów 80. rocznicy Bitwy Gorlickiej 
i jest współautorem wydawnictwa „Mili-

Wyboru laureatów, jak co roku, dokonała 
Kapituła pod przewodnictwem starosty 
Karola Górskiego w składzie: Zofi a Ka-
mińska – radna Rady Powiatu Gorlic-
kiego pięciu kadencji i przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Zdzi-
sław Tohl – rzeźbiarz, dyrektor Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Bogu-
sław Diduch – znany i ceniony twórca 
i wykonawca poezji śpiewanej oraz dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Sękowej i Tadeusz Mikrut – naczelnik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego w Gorlicach.
Gratulacje laureatom przekazali m.in. 
senator Stanisław Kogut i radna Zofi a 
Kamińska. Galę uświetnił koncert na 
fortepian i skrzypce w wykonaniu Hali-
ny i Włodzimierza Promińskich. Gości-
ny w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów 
w Gorlicach użyczył dyrektor Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów Zdzi-
sław Tohl. Wśród gości byli m.in. rad-
ni Rady Powiatu Gorlickiego na czele 
z przewodniczącym Markiem Bugno, bur-
mistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz 
i laureaci Mostów Starosty poprzednich 
edycji.

tarne i polityczne znaczenie operacji gor-
lickiej w działaniach wojennych I wojny 
światowej”. Współzałożyciel i wieloletni 
prezes Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami Powiatu Gorlickiego i Upiększania 
Miasta Gorlice z okolicą. Z wielką troską 
i zaangażowaniem włącza się w renowa-
cję cmentarzy wojennych, pomników na 
cmentarzu parafi alnym w Gorlicach oraz 
zabytków małej architektury.

W trakcie gali starosta Karol Górski 
wręczył także statuetkę Przęsło 2017, 
a otrzymał ją Łukasz Dyczko za mię-
dzynarodowe sukcesy, wirtuozerię 
i mistrzowską interpretację muzyki in-
strumentalnej. Statuetkę odebrał tato 
Łukasza.
Łukasz Dyczko - wirtuoz saksofonu, 
zwycięzca 18-tego Konkursu Eurowizji 
dla Młodych Muzyków w Kolonii, laureat 
wielu konkursów w Polsce i poza jej gra-
nicami, nominowany do nagród: Koryfe-
usz Muzyki Polskiej i Paszport Polityki, 
nasz rodak z Kobylanki, 20-letni student 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Statuetkę ode-
brał tato Łukasza.
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Antoni Mrozek

Halina i Włodzimierz Promińscy

Andrzej Welc

Starosta Karol Górski i radna Zofi a Kamińska wrę-
czają Przęsło 2017 dla Łukasza Dyczko - odbiera tato
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Wiktor Apola odbiera stypendium 
od Karola Górskiego i Marka Bugno

Kinga Janik, Szymon Kulka, Krystian Szymczyk i Wiktor Apola zostali 
pierwszymi stypendystami sportowymi Powiatu Gorlickiego. Zosta-
li wybrani spośród 19 zgłoszonych kandydatów. Kryterium decydu-
jącym były wyniki osiągnięte przez zawodnika w międzynarodowym 
i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendia dla sportowców

Z inicjatywą przyznawania stypendiów dla wybitnych sportowców powiatu gor-
lickiego wystąpił w swojej interpelacji radny Krzysztof Flądro. Przychyliła się 
do niej Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a następnie Zarząd i Rada Powiatu, 

która na XXI sesji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu stypendiów 
sportowych przyznawanych przez Powiat Gorlicki za osiągnięte wyniki sportowe”. 
Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce podczas XXIV sesji Rady Powiatu 
Gorlickiego. Gratulacje składali przewodniczący Rady Marek Bugno i starosta Karol 
Górski.

Szymon Kulka ma 23 lata. To wielce utytułowany biegacz 
z Ropy, reprezentujący aktualnie Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy w Lipinkach. Jego największe sukcesy z 2016 
roku to m.in.: 16 miejsce w Mistrzostwach Europy Senio-
rów w Półmaratonie w Amsterdamie oraz 1 miejsce w Mi-
strzostwach Polski Mężczyzn w Półmaratonie podczas 26. 
Międzynarodowego Półmaratonu Philips w Pile. To także 
złoty medalista Mistrzostw Europy w Biegach Przełajowych 
w Budapeszcie w 2012 roku i brązowy medalista Mistrzostw 
Europy Juniorów w Talinie w biegu na 10 km w 2011. Złoty medalista mistrzostw 
Polski w kategoriach kadetów, juniorów oraz młodzieżowców, , a także mistrz Polski 
służb mundurowych i Policji.
Krystian Szymczyk ma 21 lat. Jest zapaśnikiem i wycho-
wankiem GZKS Gorlice. Pochodzi z Moszczenicy, a repre-
zentuje Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego „Olim-
pijczyk”. Jego największe sportowe osiągnięcia w 2016 roku 
to brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w zapasach w stylu klasycznym w kat. wagowej 59 kg w Po-
znaniu. Wcześniej trenował w Gorlickim Zapaśniczym Klubie 
Sportowym, gdzie m.in. w 2012 roku wywalczył brązowy me-
dal w  Mistrzostwach Polski Kadetów, a w 2013 roku srebrny 
medal w Mistrzostwach Polski Juniorów..
Kinga Janik ma 18 lat. To szczypiornistka występująca 
w Kadrze Polski Juniorek, w meczach międzynarodowych 
i licznych zgrupowaniach. Pochodzi z Wilczysk, a reprezen-
tuje MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz. W 2015 roku wywalczy-
ła 2. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych. 
W sezonie 2015/2016 zdobyła 9. miejsce w PGNiG Superli-
ga. Jej przygoda z piłką ręczną rozpoczęła się w Szkole Pod-
stawowej w Wilczyskach. O jej wielkim talencie sportowym 
i o pracowitości może świadczyć fakt, że do UKS w Nowym 
Sączu trafi ła już w 5 klasie. Wielokrotnie podczas rozgrywek ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych uzyskiwała tytuł króla strzelców i najskuteczniejszego zawodnika.
Wiktor Apola ma 18 lat. Uprawia narciarstwo alpejskie. Po-
chodzi z Sękowej, a reprezentuje Klub Narciarski Magura 
P&P w Gorlicach. Obecnie jest w klasie maturalnej w SMS 
Zakopane. W 2015 roku zdobył Nominację Olimpijską w XII 
Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w Lich-
tensteinie. W 2016 roku wywalczył m.in: 4. miejsce w slalo-
mie gigancie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Czarnej Górze, 9. miejsce w slalomie gigancie podczas 
University Race na Słowacji oraz 11. miejsce w Zawodach 
FIS na Słowacji. W 2014 roku jako pierwszy w historii gorlickiego narciarstwa zdo-
był złoty medal i tytuł Mistrza Polski w slalomie gigancie w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych w kat. Junior Młodszy.

Stypendyści 
Prezesa Rady Ministrów

Jedenastu uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez 
Powiat Gorlicki jest stypendysta-

mi Prezesa Rady Ministrów. Uroczy-
stość wręczenia stypendiów odbyła się 
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Nowym Sączu, Uczestniczyło w niej 
wielu dyrektorów szkół. Stypendia wrę-
czała Barbara Nowak Małopolski Kura-
tor Oświaty.

Stypendystami Prezesa Rady Mini-
strów w roku szkolnym 2016/2017 są:

• Adam Ząbek - I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marcina Kromera w Gorlicach

• Małgorzata Stabach - Technikum 
Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych 
w Gorlicach

• Jarosław Ciślak - II Liceum Ogól-
nokształcące w Zespole Szkół Nr 1 
w Gorlicach

• Krzysztof Karp - Technikum Nr 1 w Ze-
spole Szkół Nr 1 w Gorlicach

• Karol Gryboś - Technikum Nr 3 w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych w Gorli-
cach

• Katarzyna Gryzło - Technikum w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących w Bo-
bowej

• Piotr Gucwa - Liceum Ogólnokształ-
cące w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Bobowej

• Maria Jawor - Technikum w Zespole 
Szkół Zawodowych w Bieczu

• Karolina Serwońska - Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Bieczu

• Paulina Wasylczak - Technikum Nr 2 
w Zespole Szkół Zawodowych w Gor-
licach

• Piotr Zawiliński - Technikum Nr 2 
w Zespole Szkół Zawodowych w Bo-
bowej.

Szymon Kula

Krystian Szymczyk

Kinga Janik

Wiktor Apola

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO
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Czy wiecie, że
czy wiecie, że w Starostwie Powiatowym 

w Gorlicach funkcjonuje Biuro Rzeczy 
Znalezionych i można od A-Z załatwić 

sprawy paszportowe? Tutaj należy także 
zgłosić fakt założenia stowarzyszenia czy 
fundacji i składać stosowne sprawozdania 
z ich działalności. Między innymi tymi spra-
wami zajmuje się Wydział Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich. 

W zakresie spraw obywatelskich wydział 
prowadzi m.in.:
- Nadzór nad działalnością stowarzyszeń 
i fundacji - Aktualnie nadzorem Starosty 
objętych jest 310 stowarzyszeń, w tym 304 
posiadających osobowość prawną i 6 sto-
warzyszeń zwykłych nie posiadających oso-
bowości prawnej. W 2016 roku powstało 11 
stowarzyszeń. Ponadto na terenie powiatu 
swoje siedziby posiada 21 fundacji. W roku 
2016 powstały 3 fundacje. Wykaz stowa-
rzyszeń umieszczony jest w BIP Starostwa 
Powiatowego. Ponadto stowarzyszenia wpi-
sane do KRS uwidocznione są na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Biuro Rzeczy Znalezionych – Mieści się 
w Starostwie Powiatowym w Gorlicach przy 
ul. Bieckiej 3, tel. 18 35-48-753 - więc jeśli 
coś zgubiliście, to warto sprawdzić, czy ta 
rzecz nie czeka na was właśnie tam. Aktu-
alnie w biurze znajduje się 28 przedmiotów 
m.in. rowery, telefony komórkowe, torby 
i walizki podróżne z zawartością, klucze, 
urządzenie do odsłuchiwania muzyki mp3, 
kanister na paliwo, kask motocyklowy. 
- Terenowy Punkt Paszportowy umiejsco-
wiony w strukturze Oddziału Zamiejscowe-
go Wydziału Spraw Obywatelskich i Migra-
cji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Nowym Sączu. Znajduje się on w bu-
dynku Starostwa przy ul. 11-go listopada 6 
w Gorlicach. Obsługa paszportowa prowa-
dzona jest w pełnym zakresie tj: przyjmo-
wania wniosków i wydawania dokumentów 
paszportowych. Opłaty paszportowe przyj-
mowane są w usytuowanej tuż obok kasie. 
Starostwo udostępnia na potrzeby Punktu 
Paszportowego nieodpłatnie lokal i pokry-
wa koszty jego utrzymania oraz transport 
wniosków do Nowego Sącza i zabezpiecze-
nie łącza do transmisji danych.
- Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie 
z zagranicy zwłok lub szczątków osób 
zmarłych, których pochówek ma mieć miej-
sce na terenie powiatu. Zezwolenie wyda-
wane jest w porozumieniu z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
W roku 2016 wydano 10 takich zezwoleń.
- Sporządzenie testamentu alografi czne-
go. To forma testamentu, który sporządza 
się w obecności osoby pełniącej określone 
funkcje publiczne. Są to m.in.: Starosta i Se-
kretarz Powiatu. Sporządzenie testamentu 
następuje poprzez ustne wyrażenie woli 
spadkodawcy wobec ww. osób przy udziale 
dwóch świadków. W 2016 roku mieszkańcy 
Powiatu nie korzystali z tej formy sporzą-
dzania testamentu.

Przed wielką 
produkcja 
fi lmową

w spotkaniu z Markiem Kraszewskim 
i Lidią Bąk, drugim producentem, 
uczestniczyli m.in.: starosta Karol 

Górski, wiceburmistrz Gorlic Łukasz Bała-
jewicz, dyrektor Muzeum Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów w Gorlicach Zdzisław Tohl 
oraz historyk i publicysta Andrzej Ćmiech.
Uczestnicy zapoznali się ze scenariuszem 
fi lmu pod roboczym tytułem Ignacy Łuka-
siewicz, którego autorem jest Marek Kra-
szewski. Przez 9 lat prowadził on dogłęb-
ne badania w różnych archiwach w kraju 
i zagranicą, aby poznać życie i działalność 
Ignacego Łukasiewicza, by jak najuczciwiej 
przedstawić dramatyczne fakty z życia bo-
hatera i powstawania wynalazku, który zre-
wolucjonizował świat. Film ma opowiadać 
o początkach przemysłu naftowego, który 
narodził się w Polsce, także na ziemi gor-
lickiej, i stał się podwaliną rozwoju różnych 
gałęzi współczesnego przemysłu chemicz-
nego, kosmetycznego, farmaceutycznego, 
motoryzacyjnego.
- Podejmujemy się realizacji pierwszego na 
świecie, fabularnego fi lmu biografi cznego 
o polskim twórcy światowego przemysłu 
naftowego Ignacym Łukasiewiczu – mó-

Pro Publico Bono już w marcu

przewodniczący Rady Powiatu Gorlickie-
go Marek Bugno zaprasza na uroczy-
stość wręczenia nagrody „Pro Publico 

Bono”, która odbędzie się 17 marca 2017 
roku o godz. 17-tej w Ośrodku Konferencyj-
no-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku.
W tym roku mamy 6 kandydatów nomino-
wanych do tej nagrody. To przede wszyst-

wił podczas spotkania Marek Kraszewski. 
Będziemy w nim prezentować związki Łu-
kasiewicza z Gorlicami i ziemią gorlicką, 
a były one bardzo istotne. To tutaj z ap-
tekarza „przemienił się” w przedsiębiorcę. 
Tutaj prowadził doświadczenia – można 
powiedzieć, że tu dokonała się część na-
ukowa. Także tutaj miały  miejsce ważne 
wydarzenia z życia osobistego Łukasiewi-
cza. Jego biografi a jest bardzo barwna, 
w wielu momentach dramatyczna, pełna 
rozterek, zwątpień i tragicznych zdarzeń, 
a nawet niewyjaśnionych tajemnic. To 
wszystko chcielibyśmy pokazać w miarę 
możliwości w naszym fi lmie. Także to, że 
był to człowiek głęboko wierzący, patrio-
ta, o wielkiej mądrości, ceniący uczciwość 
i poświęcenie, wielki jałmużnik nazywany 
przez wielu „Ojcem Ignacym” – mówił M. 
Kraszewski. 
Producenci zaprosili wszystkich obecnych 
do współpracy przy realizacji tej produkcji 
fabularnej oraz o wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne i w miarę możliwości także 
fi nansowe dla realizacji tego fi lmu. 
Uczestnicy spotkania wyrazili wielkie za-
interesowanie propozycją produkcji fi lmu 
o Ignacym Łukasiewiczu. Zadeklarowali 
pomoc w rozpropagowaniu tej ciekawej 
inicjatywy m.in. na forum Wojewódz-
twa Małopolskiego, Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz wśród 
potencjalnych sponsorów. Podkreślali 
znaczenie Gorlic i ziemi gorlickiej dla po-
czątków przemysłu naftowego oraz suge-
rowali, że ten wątek powinien być w fi lmie 
wyraźnie zaznaczony.

kim osoby fi zyczne, ale jest także stowa-
rzyszenie oraz... ale tu pozostawimy małe 
niedomówienie. Wszyscy są bardzo zaan-
gażowani w to co robią na rzecz innych, 
a czynią wręcz niewiarygodne rzeczy. Dają 
nadzieję i wiarę w człowieka w sytuacjach 
bez wyjścia. Propagują aktywność i prospo-
łeczne postawy. Są wzorem do naśladowa-
nia. 
Nagrodę w formie statuetki  oraz dwa wy-
różnienia przyznaje Kapituła Nagrody „PRO 
PUBLICO BONO” w składzie: Marek Bugno 
– przewodniczący oraz członkowie: Zofi a 
Kamińska, Karol Górski, Jerzy Nalepka, 
Adam Urbanek, Zygmunt Fryczek i Roman 
Dziubina.
Galę uświetni chór Cantores Carvatiani pod 
dyrekcją Anny Cisoń.

„Nie każdy naród posiada człowieka, który 
stworzył nowy, największy przemysł na świe-
cie i dał podstawy pod inne dziedziny. Pol-
ska i ten teren takiego człowieka ma i trze-
ba nim się chwalić i mówić o tym całemu 
światu...”- Tak mówił dziś w Galerii Sztuki 
Dwór Karwacjanów w Gorlicach producent, 
reżyser, scenarzysta Marek Kraszewski, 
który przymierza się do realizacji filmu 
o Ignacym Łukasiewiczu.

Obrady Kapituły

Drugi od lewej Marek Kraszewski
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Super fachowcy

Nasze szkoły zawodowe kształcą 
dobrych fachowców. Potwierdzają 
to laury na 46. Ogólnopolskim Tur-

nieju Budowlanym „Złota Kielnia 2017”. 
W fi nale centralnym w Poznaniu z po-
wodzeniem wystartowali reprezentanci 
powiatu gorlickiego.

W gronie sześciu najlepszych deka-
rzy w Polsce znalazł się Kamil Kożuch 
z klasy II b Zespołu Szkół Zawodowych 
w Bobowej. Zawodnicy najpierw musieli 
wykazać się wysoką wiedzą teoretycz-
ną, a następnie samodzielnie wykony-
wali montaż nowoczesnego okna dacho-
wego. Kamil doskonale poradził sobie 
w obydwu częściach i zajął II miejsce. 

Sprawdzają, by dobrze wybrać

Przez cały luty aż do 8 marca  w powie-
cie gorlickim trwają kwalifi kacje wojskowe. 
Powiatowa Komisja Lekarska prowadzi je 
w Gorlicach przy ul Węgierskiej 21, w bu-
dynku szpitala.  Stawienie się przed komisją 
jest obowiązkowe dla wszystkich, których 
kwalifi kacja obejmuje w tym roku, w tym 
m.in: mężczyzn urodzonych w 1998 roku 
i w latach 1993-97, którzy nie mają okre-
ślonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej, a także kobiety urodzone w la-
tach 1993-98, które mają kwalifi kacje przy-
datne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety, które w roku szkolnym lub akade-
mickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach 
lub uczelniach medycznych i weterynaryj-
nych oraz na kierunkach psychologicznych, 
a także studentki lub absolwentki tych szkół 
lub kierunków. Stawienie się przed komisją 
jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie 
zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą 
zostać przymusowo doprowadzone przez 
policję, grozi im za to również kara grzywny 
lub ograniczenia wolności. 

Do turnieju przygotowywał go nauczy-
ciel przedmiotów zawodowych Janusz 
Średniawa.

W turniejowych zmaganiach bardzo 
dobrze wypadli także Damian Cichosz 
i Dawid Rodak z Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kazimierza Pułaskiego 
w Gorlicach, czyli popularnej Budowlan-
ki. Damian Cichosz wywalczył III miejsce 
i tytuł laureata Eliminacji Centralnych 
w kategorii budownictwo współczesne, 
a Dawid Rodak IV miejsce w katego-
rii budownictwo tradycyjne. Uczniów 
przygotowywali: w części teoretycznej 
Krzysztof Bobak, a w części praktycznej 
Janusz Galas.

centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Gorlicach było miej-
scem kolejnego spotkania z gimnazja-

listami. Tym razem gościło uczniów klasy II 
gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 
w Gorlicach. Wizyta gimnazjalistów miała 
miejsce w ramach organizowanego przez 
Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach 
cyklu wizyt mających na celu prezentację 
zawodów i pomoc gimnazjalistom w ich 
przyszłym wyborze dalszego kształcenia.
Gimnazjalistów powitali dyrektorzy ZST 
w Gorlicach Renata Stepień i CKPiU 
w Gorlicach Adam Tarsa. Uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach praktycznych 
prowadzonych przez nauczycieli CKPiU 
w Gorlicach. W ramach wizyty przeprowa-
dzone zostały zajęcia praktyczne w bran-
żach elektrycznej, mechanicznej i samo-
chodowej. Uczniowie gimnazjum mieli 

okazję zapoznania się z wybranymi zagad-
nieniami z zakresu ww. branż i praktyczne-
go wykonania wybranych ćwiczeń i zadań 
pod kierunkiem nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu. W ramach zajęć z zakresu 
branży elektrycznej uczniowie wykonywali 
proste układy elektryczne. W czasie zajęć 
z zakresu branży mechanicznej brali udział 
w wykonaniu detalu za pomocą obrabiarki 
sterowanej numerycznie, a podczas zajęć 
z zakresu branży samochodowej wyważali 
koła jezdne pojazdu oraz mieli okazję prze-
prowadzić pomiar i regulację geometrii za-
wieszenia w pojeździe.
Uczniowie II klasy gimnazjum w przyszłym 
roku szkolnym staną przed wyborem swo-
jej przyszłej drogi zawodowej – mamy 
nadzieję, że wizyta w CKPiU w Gorlicach 
oraz w ZST będzie dla nich w tym wyborze 
pomocna.

Do woja marsz, do woja 

Oglądajcie, 
udostępniajcie i lajkujcie
Miło nam poinformować, że od początku 
lutego 2017 roku działa na Facebook ofi -
cjalny Fanpage Powiat Gorlicki. Prezentu-
jemy tam wydarzenia bieżące, zaproszenia 
na uroczystości, zaglądamy do szkół po-
nadgimnazjalnych i innych jednostek orga-
nizacyjnych Powiatu oraz promujemy nasz 
powiat gorlicki i Beskid Niski, pokazujemy 
warte odwiedzenia miej-
sca i ciekawostki związane 
z naszym regionem. Na ra-
zie „raczkujemy”, ale przy 
Waszej pomocy na pewno 
wkrótce „staniemy na nogi”. 
Do zobaczenia na:  
https://www.facebook.com/powiatgorlicki  

W budynku Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach trwa remont parteru oraz 
przebudowa wejścia do obiektu w celu 
przystosowania go dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Prace prowadzi fi rma z Bie-
cza, a ich koszt wyniesie prawie 217 tys. 
zł. Zadanie jest dofi nansowane w kwocie 
36,3 tys. zł środkami Państwowego Fun-
duszu Osób Niepełnosprawnych. Dzięki tej 
inwestycji na zewnątrz budynku wykonana 
zostanie pochylnia, a w środku zamontowa-
na zostanie platforma przyschodowa, aby 
każdy niepełnosprawny mógł wejść lub wje-
chać na wózku na poziom parteru. Ponadto 
wykonane zostaną posadzki antypoślizgowe 
w ciągu komunikacyjnym na parterze oraz 
nastąpi dostosowanie 1 sanitariatu dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach.

Kamil Kożuch

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO

Remont w Starostwie

Najlepsi tynkarze - Dawid Rodak trzeci z prawej



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.

WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
tel.: 18 353 53 80, fax: 18 353 75 45
e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl
www.powiatgorlicki.pl

RADA PROGRAMOWA:
Starosta Gorlicki - Karol Górski

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Bugno
Redaktor - Ewa Żarnowska

Skłd i druk: Agencja Reklamowa TDESIGN CENTER 
Maria Szumska-Grelak | tel: 784 514 738


