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Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali: senator RP Stanisław Kogut, 
starosta Karol Górski, wiceprze-

wodniczący Rady Powiatu Gorlickiego 
Roman Dziubina, burmistrz Biecza Mi-
rosław Wędrychowicz, przewodniczący 
Rady Miejskiej Biecza Grzegorz Nosal, 
sołtys wsi Libusza  radna Rady Powiatu 
Iwona Tumidajewicz, dyrektor Powiato-
wego Zarządu Drogowego w Gorlicach 
Marek Machowski oraz prezes fi rmy 
GODROM Andrzej Kuklicz (wykonawca 

Pięć miesięcy trwała budowa mostu w Libuszy, na potoku Krygowianka, w ciągu drogi powiatowej Roz-
dziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka. Z wiosną nastąpiło uroczyste otwarcie tego oczekiwane-
go przez mieszkańców obiektu. Inwestycja kosztowała 1 mln 488 tys. zł, z czego 50%  Zarząd Powiatu 
Gorlickiego pozyskał w formie dofi nansowania z rezerwy budżetu państwa, a 50% pochodziło z budżetu 
powiatu gorlickiego.

Remont został podzielony na trzy 
etapy, tak by strefy, w których 
trwają prace mogły zostać całko-

wicie oddzielone, bo oddział cały czas 
przyjmuje pacjentów. Gotowa już jest 

Zwykle to Szpitalny Oddział Ratunkowy daje pomoc i ratunek. Tym 
razem „specjalistycznej pomocy” wymagał SOR. Od kilku miesięcy na 
tym newralgicznym oddziale Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach 
trwa remont i rozbudowa. 

Na ratunek dla SOR

Dla bezpieczeństwa w ruchu 
i przeciw powodzi
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inwestycji). Nowy most poświęcił ks. 
Stanisław Dębiak proboszcz parafi i pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w  Libuszy.
W spotkaniu na nowym moście w Libu-
szy uczestniczyli ponadto: przedstawi-
ciel poseł na Sejm RP Elżbiety Borow-
skiej Mateusz Koszyk, członek Zarządu 
Powiatu Adam Urbanek, radni Rady Po-
wiatu Gorlickiego: Zofi a Kamińska, Ra-
fał Knybel, Krzysztof Kosiba, radni Rady 
Miejskiej Biecza oraz członkowie Rady 
Sołeckiej i OSP w Libuszy. 
Zabierając głos starosta Karol Górski 
dziękował wszystkim osobom, które za-
angażowały się w budowę tego mostu 
i pomagały przy rozwiązywaniu różnych 
problemów związanych z tą inwesty-
cją. Słowa wdzięczności skierował do 
burmistrza Biecza oraz radnych Rady 
Powiatu i Biecza. Przekazał podzięko-
wania dla wojewody, za wsparcie fi nan-

nowa instalacja gazów medycznych 
i kończą się prace przy klimatyzacji, co 
podniesie komfort pobytu pacjentów 
i pracy personelu.
W wyniku rozbudowy oddziału jego 
powierzchnia zwiększy się o ponad 
sto metrów kwadratowych.  Zmoder-
nizowana zostanie także poczekalnia. 
Efektem prac będzie wydzielenie sied-
miu obszarów oddziału: segregacji, 
rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-za-
biegowy, wstępnej intensywnej terapii, 
terapii natychmiastowej, obserwacji, 
konsultacji oraz zaplecza administra-
cyjno-gospodarczego. Pojawi się tak-
że izolatornia, czyli miejsce w którym 
pacjent np. chory na chorobę zakaźną, 

sowe oraz dla wykonawcy za terminowe 
i rzetelne wykonanie zadania. Wyraził 
przekonanie, że nowy most będzie do-
brze służył wszystkim poruszającym się 
tą trasą oraz podniesie bezpieczeństwo 
powodziowe w tym rejonie, gdzie łączą 
się, tylko z pozoru spokojne potoki: Kry-
gowianka i Libuszanka. Starosta przy-
pomniał, że most powstał na wniosek 
mieszkańców oraz radnych powiatu gor-
lickiego i gminy Biecz, którzy wskazali 
na małą przepustowość wody pod do-
tychczasowym przepustem okularowym 
i zalewanie posesji i pół znajdujących się 
w pobliżu. Jednakże budowa wywołała 
pewne kontrowersje, które udało się na 
szczęście pokonać.
Podziękowania za nowy most przekaza-
li: senator Stanisław Kogut, burmistrz 
Biecza Mirosław Wędrychowicz, sołtys 
Libuszy Iwona Tumidajewicz oraz przed-
stawiciel okolicznych mieszkańców.

czy z obniżoną odpornością, będzie ba-
dany i diagnozowany w całkowitej izo-
lacji.
Ważnym elementem modernizacji SOR 
jest budowa łącznika, dzięki któremu 
osoby przychodzące do szpitala czy pa-
cjenci przywożeni na badania np. z ge-
riatrii, nie będą przemieszczać się przez 
Szpitalny Oddział Ratunkowy, a pa-
cjenci SOR nie będą się kontaktować  
z osobami czekającymi w poczekalni. 
Oprócz modernizacji pomieszczeń pro-
jekt obejmuje również zakup sprzętu 
medycznego. 
Cała inwestycja kosztować będzie 
4 mln zł, a zakończy się w październiku 
2017 roku.

Maria Boruch-Łoś, pielęgniarka oddziałowa 
SOR nad planem przebudowy SOR. Zd

ję
ci

a:
 B

. Ć
m

ie
ch



3

Nowa era kształcenia zawodowego

Robimy mocne otwarcie z projektami 
edukacyjnymi – mówi starosta Ka-
rol Górski. Chcemy nimi objąć oko-

ło 2800 uczniów w zasadzie wszystkich 
typów szkół, choć główny nacisk kła-
dziemy na kształcenie zawodowe. Chce-
my, aby uczniowie uzyskali dodatkowe 
kompetencje zawodowe poprzez płatne 
staże i praktyki u przedsiębiorców, kur-
sy i szkolenia oraz doradztwo zawodo-
we. By młody człowiek zdobył większe 
umiejętności praktycznego wykonywa-
nia zawodu, a przez to miał łatwiejszy 
start w dorosłe życie zawodowe i więk-
sze możliwości znalezienia pracy. Chce-
my, aby absolwenci naszych szkół lepiej 
spełniali oczekiwania pracodawców.
W ZSZ w Gorlicach  (Budowlanka) 
w ramach projektu o wartości 3,5 mln 
zł :

1375 uczniów będzie korzystało z kur-
sów: prawa jazdy, obsługi koparko- ła-
dowarki, SEP, obsługi programu Au-
tocad, ECDL, barmański, baristyczny, 
sommelierski, zdobnictwa cukiernicze-
go.
340 uczniów skorzysta z płatnych 
staży i praktyk zawodowych u przed-
siębiorców działających w branży bu-
dowlanej oraz turystyczno – gastrono-
micznej.
Dla 472 uczniów prowadzone będą 
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
z przedmiotów zawodowych.
100 uczniów objętych zostanie doradz    
twem zawodowym.

Ponadto w tej szkole zaplanowano tak-
że stworzenie warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy poprzez 
niezbędne inwestycje i zakup sprzętu 
dydaktycznego o wartości 811 tys. zł. 
Projekt obejmował będzie również do-

skonalenia zawodowe dla 4 nauczycieli.
W CKPiU w Gorlicach w ramach pro-
jektu o wartości 1,5 mln zł:

Dla 558 uczniów prowadzone będą 
kursy: spawania metodami MAG i TIG, 
obsługi koparko-ładowarki, kierowców 
wózków jezdniowych, kosmetyczny, 
fryzjerski, grafiki rastrowej, rysunku 
i projektowania w reklamie.
132 uczniów odbędzie płatne staże 
i praktyki zawodowe u przedsiębior-
ców działających w branży mechanicz-
nej i górniczo - hutniczej oraz admini-
stracyjno – usługowej.

Ponadto zaplanowane zostały wydat-
ki na zakup pomocy dydaktycznych na 
kwotę 357 tys. zł, co pozwoli na  wypo-
sażenie placówki w nowoczesny sprzęt. 
W naszych szkołach ponadgimnazjal-
nych będziemy także realizować kilka 
innych projektów – informuje starosta. 
I tak w ramach projektu ph. „Małopol-
skie talenty” w I LO im. M. Kromera 
w Gorlicach powstanie Centrum Wspar-
cia Uczniów Zdolnych, gdzie odbywać 
się będą zajęcia dla 240 uczniów w ob-
szarze: matematyki, języka angielskiego, 
przedsiębiorczości, kompetencji infor-
matycznych oraz ponadprzedmiotowym. 
Wartość tego projektu to 180 tys. zł. 
Będzie kontynuowany projekt „Ma-
łopolska Chmura Edukacyjna” i tutaj 
planujemy zakupić dla: Zespołu Szkół 
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nr 1 w Gorlicach, I LO im. M. Kromera 
w Gorlicach oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bieczu za około 850 tys. zł 
wyposażenie w sprzęt służący do ko-
munikacji poprzez sieć internetową. Po-
nadto w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Gorlicach” prowadzone są już zajęcia 
on – line oraz koła naukowe rozwijające 
kompetencje kluczowe uczniów w ob-
szarze fizyki i przedsiębiorczości. Orga-
nizowane są również wyjazdu na uczel-
nie wyższe.  
Dla  uczniów ZSE w Gorlicach oraz ZS nr 
1  w Gorlicach, w ramach projektu „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego II”, 
prowadzone będą zajęcia on – line oraz 
koła naukowe rozwijające kompetencje 
kluczowe w zakresie języka angielskie-
go zawodowego, turystyki oraz mecha-
niczno – mechatronicznym. Ponadto 
organizowane będą wyjazdy na uczelnie 
wyższe.
Jak widać jest to różnorodna i szeroka 
gama projektów skierowanych bezpo-
średnio do uczniów, by rozszerzali i do-
skonalili swoje umiejętności i zdobywali 
nowe kwalifikacje zawodowe. W miarę 
pojawiania się kolejnych możliwości po-
zyskania środków zewnętrznych Zarząd 
Powiatu będzie zabiegał o pozyskanie 
dofinansowania na dalszy rozwój na-
szego szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
podsumowuje starosta Karol Górski.

To będzie renesans kształcenia zawodowego – mówił marszałek  Małopolski Jacek Krupa podczas in-
auguracji 45  Centrów Kompetencji Zawodowych w Małopolsce dofinansowanych ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego. Takie centra powstaną także w powiecie gorlickim m.in. w Zespole Szkół 
Zawodowych w Gorlicach i w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach w branżach: 
budowlanej, turystyczno – gastronomicznej,  mechanicznej, górniczo - hutniczej i administracyjno -  usłu-
gowej. Symboliczne 2 czeki na CKZ odebrał wicestarosta Jerzy Nalepka.
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wWojewoda Małopolski Józef Pilch 
gościł na XXV sesji Rady Powiatu 
Gorlickiego. Przybliżył m.in. pro-

gramy wdrożone i przygotowywane przez 
Rząd RP tj. 500+, Mieszkanie+, Senior+, 
walki ze smogiem. Z punktu widzenia po-
wiatu szczególnie ważny był temat Sieci 
szpitali. Wojewoda uspokajał: - Stawiamy 
na szpitale i przychodnie publiczne. Jeśli 
w powiecie jest jeden szpital, to będzie 
on objęty programem rządowym i moż-
na być spokojnym, że nie trzeba będzie 
startować do konkursów na świadczenia 
medyczne. Może być jednak tak, że część 
szpitala np. 1-2 oddziały nie będą objęte 
programem i one będą musiały wystarto-
wać do konkursu. Wojewoda Józef Pilch 
odniósł się także do reformy oświaty. 
Podkreślał, że wynika ona z troski o ja-
kość kształcenia w szkołach. - Chcemy, 

Wojewoda Małopolski na sesji Rady Powiatu

Dwa stanowiska jedna kolej 

Dla zdrowia

Szpital  Specjalistyczny im. H. Klimontowi-
cza w Gorlicach 
W 2016 roku ze świadczeń medycznych w za-
kresie leczenia szpitalnego w oddziałach sko-
rzystało 20160 osób, a ze świadczeń udzielo-
nych wyłącznie w SOR 25155 osób. 
Najwięcej pacjentów miały oddziały:

okulistyczny – 2847
ginekologiczno-położniczy z pododdz. gin. 
onkologicznej – 2367
chirurgii ogólnej i onkologicznej  z pododdz: 
urologicznym i chirurgii dziecięcej – 2174
dziecięcy – 1711
onkologiczny – 1638
internistyczno-kardiologiczny – 1562
geriatryczny – 1368
internistyczno-endokrynologiczny – 1336
ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 
1154

Zespoły Ratownictwa Medycznego wykonały 
7327 wyjazdów.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
POZ zabezpieczana była w 2016 r. przez 
25 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
z kontraktami z NFZ. Opieka od godz. 18 do 
8 rano zabezpieczona jest przez Ambulato-
rium Opieki Całodobowej w Szpitalu Specja-
listycznym w Gorlicach, w którym udzielono:

14671 porad lekarskich ambulatoryjnych
747 porad lekarskich wyjazdowych
799 transportów sanitarnych POZ
5386 iniekcji

Opieka specjalistyczna
W powiecie gorlickim funkcjonują 83 porad-
nie specjalistyczne, które posiadają kontrakt 
z NFZ.  Najwięcej poradni, bo aż 29, znajduje 
się w Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycz-
nej w Gorlicach, gdzie w 2016 roku udzielono 
133979 porad specjalistycznych.
Najwięcej porad udzielono w poradniach:

Urazowo-ortopedycznej – 17205
Okulistycznej – 14424
Chirurgii ogólnej – 13790
Ginekologiczno-położniczej – 9734

Centrum Terapii Uzależnień W Gorlicach
CTU prowadzi: Poradnię Leczenia Uzależ-
nień, Poradnię Terapii Uzależnienia i Współ-
uzależnienia od Alkoholu, Oddział Dzienny 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradnię 
Leczenia Uzależnień oraz Poradnictwo i psy-
choterapię dla ofi ar przemocy w rodzinie 
w Punkcie Pomocy Rodzinie, Poradnię dla 
Dzieci i Młodzieży, a także Telefoniczną infor-
mację, poradnictwo i pomoc psychologiczną 
dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofi ar 
przemocy domowej – Telefon Zaufania (od 
poniedziałku do piątku w godz.8.00-19.00).

Rada Powiatu Gorlickiego wyraziła zde-
cydowane poparcie dla działań zmie-
rzających do rewitalizacji linii kolejo-

wej Stróże – Krościenko, jedynego szlaku 
kolejowego komunikującego południowo-
-wschodnie obszary kraju. Podkreśliła, że 
przywrócenie kolejowej komunikacji pasa-
żerskiej jest jednym z podstawowych de-
terminantów rozwoju społeczno-gospodar-
czego naszych terenów. Wyraziła uznanie 
dla bardzo ważnej inicjatywy ujęcia rewita-
lizacji linii 108, jako przedsięwzięcia priory-
tetowego w Kontrakcie Terytorialnym dla 
Województwa Podkarpackiego. 
Rada Powiatu Gorlickiego odniosła się 
także do projektu planowanej przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji po-
legającej na budowie łącznicy kolejowej Je-
dlicze – Szebnie pomiędzy liniami 106 i 108. 
Wyraziła wątpliwości dotyczące projekto-
wanego rozwiązania, gdyż budowa dublo-

żeby szkoły nie „wyrywały” sobie uczniów, 
żeby stworzyć dobre warunki do nauki np. 
przez to, że w klasach będzie nie więcej 
niż 25 uczniów. O szkole ma decydować 
jakość kształcenia, a nie ilość uczniów. 
Radni Rady Powiatu dziękowali wo-
jewodzie za dotychczasowe wspar-
cie fi nansowe m.in. dla Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego,Środowiskowego 
Domu Samopomocy, na zakup karetek 
oraz dla DPS-ów i PZON. Zwrócili się 
z prośbą o poparcie działań na rzecz 
skomunikowania Gorlic z autostradą 
A4, remontu linii kolejowej Stróże-Ja-
sło i wznowienia połączeń pasażerskich 
Gorlice-Kraków, zmiany parametrów Pro-
gramu Przebudowy dróg lokalnych, aby 
powiaty mogły z tego programu korzystać 
oraz większego dofi nansowania zadań 
rządowych realizowanych przez powiat.

Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXV sesji podjęła dwa stanowiska wspie-
rające starania o rewitalizację linii kolejowej nr 108 Stróże -  Krościenko (pow. 
bieszczadzki) i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Małopolską i Podkar-
paciem oraz wyrażające wątpliwości co do projektu budowy łącznicy kolejowej 
pomiędzy linią nr 106 a linią 108 na trasie Rzeszów – Krosno.

wałaby funkcjonujące na trasie Krosno 
– Rzeszów połączenie w postaci łącznicy 
618, która – po rewitalizacji – zapewniłaby 
krótszy czas przejazdu przy znacząco niż-
szych kosztach nakładów. Rada wyraziła 
obawę, że planowana inwestycja spowodu-
je odcięcie komunikacyjne pogranicza Ma-
łopolski i Podkarpacia, a rewitalizacja linii 
108 na całym jej przebiegu, przedyskuto-
wana i wspierana przez wiele samorządów, 
zdająca się mieć zrozumienie w PKP PLK 
S.A., będzie zagrożona.  

XXV sesja Rady Powiatu Gorlickiego dotyczyła 
zabezpieczenia opieki medycznej na terenie 
powiatu gorlickiego za 2016 rok.  Oto niektóre 
dane statystyczne.

 Od lewej: Roman Dziubina, Marek Bugno, wojewoda Józef Pilch i Jan Przybylski

Zarząd Powiatu od lewej: Adam Urbanek, Stanisław Kaszyk, Karol Górski, Jerzy Nalepka i Karol Tenerowicz.
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Bezpieczeństwo ponad wszystko 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach
W 2016 roku jednostki  straży pożarnych 
interweniowały łącznie w 909 zdarzeniach, 
w tym przy: 
pożarach 323 razy, w tym: 115 suche tra-
wy, 94 obiekty mieszkalne – w gaszeniu po-
żarów wzięło udział 900 wozów bojowych 
i 4127 strażaków
miejscowych zagrożeniach 542 razy, w tym: 
114 razy usuwali zagrożenia związane z zda-
rzeniami w komunikacji drogowej, 80 razy 
skutki silnych wiatrów, 76 razy usuwali skut-
ki zdarzeń związane z nietypowym zachowa-
niem zwierząt i owadów oraz 61 razy usuwali 
skutki gwałtownych opadów atmosferycz-
nych – w likwidacji zagrożeń uczestniczyły  
803 wozy bojowe i 3472 strażaków. 
alarmach fałszywych 44 razy.  

W miejscowych  zagrożeniach śmierć ponio-
sło 6 osób, a 102 osoby zostały ranne.
Ochotnicze Straże Pożarne
W powiecie gorlickim funkcjonują 62 jednostki 
OSP, zrzeszające 2887 strażaków, w tym 2644 
mężczyzn i 243 kobiety. Działa 223 Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze, zrzeszające 301 
członków, w tym 200 chłopców i 101 dziew-
czyn. Jednostki OSP podjęły w 2016 r. 909 
interwencji.
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
W 2016 roku KPP w Gorlicach:

wszczęła 1072 postępowania przygotowaw-
cze
stwierdzono 1517 przestępstw, w tym aż 
674 czyny to przestępstwa narkotykowe
wykrywalność przestępstw wyniosła 82,7 % 
zarzut popełnienia przestępstwa przedsta-
wiono 528 podejrzanym, wśród których 10 
było osobami nieletnimi
wszczęto 681 postępowań w sprawach 
o przestępstwa o charakterze kryminal-
nym, a zarzut popełnienia przestępstwa 
przedstawiono 319 podejrzanym, z czego 
10 osób było nieletnich
wszczęto 198 postępowań w sprawach 
przestępstw o charakterze gospodarczym, 
a zarzut popełnienia takiego przestępstwa 
przedstawiono 59 podejrzanym
ujawniono 17316 wykroczeń, w tym prze-
ciwko bezpieczeństwu w komunikacji 11737
represjonowano 13310 zachowań stanowią-

cych wykroczenie w postępowaniu manda-
towym, natomiast do Sądu Rejonowego 
skierowano 957 wniosków o ukaranie, a po-
uczono 263 osoby
policjanci doprowadzili celem wytrzeźwienia 
do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej 285 osób, a do pomieszczeń dla 
osób zatrzymanych KPP w Gorlicach 213 
osób, 101 nietrzeźwych zostało doprowa-
dzonych do miejsca zamieszkania. 

W 2016 roku na drogach powiatu gorlickiego 
wydarzyło się:

56 wypadków, w których zginęło 9 osób, 
a 65 zostało rannych
zgłoszono 509 kolizji
zatrzymano 104 nietrzeźwych kierujących
zatrzymano 392 dowody rejestracyjne i 166 
praw jazdy

Platforma bezpieczeństwa
I TY możesz skorzystać z interaktywnej plat-
formy wymiany informacji pomiędzy społe-
czeństwem a Policją, czyli z  Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ruszyła od 14 
września 2016 roku. Do końca ubr. na mapie 
w odniesieniu do powiatu gorlickiego zostało 
naniesionych 296 miejsc zagrożonych, z cze-
go 137 dotyczyło miejsc zagrożeń w ruchu 
drogowym (243 zostały niepotwierdzone). 
Wskazano także m.in.: 78 niedozwolonych 
miejsc spożywania alkoholu, 25 miejsc że-
bractwa, 20 miejsc używania środków odurza-
jących, 9 miejsc grupowania się małoletnich, 
6 aktów wandalizmu, 3 dzikie wysypiska śmie-
ci, 3 nielegalne wycinki drzew i tyleż kłusow-
nictwa.
Z mapy może skorzystać każdy posiadający 
dostęp do internetu np. za pośrednictwem 
strony: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagro-
zen-bezpiecze/
Róbmy to jednak odpowiedzialnie, gdyż każde 
naniesione na mapę zagrożenie wywoła od-
powiednią reakcję Policji. 
Pamiętajmy, że strona nie służy do zgłasza-
nia potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego 
typu przypadkach należy korzystać z nume-
rów alarmowych 112 lub 997.

Prokuratora Rejonowego w Gorlicach
W 2016 r. do prokuratury wpłynęło 1885 
spraw karnych. Do sądów skierowano 395 
aktów oskarżenia i 179 wniosków o dobro-
wolne poddanie się karze. Skierowano także 
28 wniosków o warunkowe umorzenie postę-
powania karnego, w stosunku do niekaranych 
sprawców drobnych przestępstw. Wobec 
1 podejrzanego zastosowano zakaz opuszcza-
nia kraju, zaś w stosunku do 7 innych – porę-
czenia majątkowe.

Rada Powiatu Gorlickiego podczas XXVI sesji oceniała realizację zadań powiatu w zakresie  bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w powiecie gorlickim. Zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności służb, inspekcji 
i straży za 2016 rok. Oto kilka danych statystycznych.

Od lewej: Janusz Augustowski, Marek Ludwin, Jadwiga Wójtowicz, Tomasz Płatek

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO

Od lewej: Grzegorz Tomasik, Andrzej Matusik Od lewej: Zygmunt Fryczek, Krzysztof Flądro

Od lewej: Eugeniusz Wędrychowicz, Rafał 
Knybel, Zofi a Kamińska, Jan Kosiński, 

Od lewej: Małgorzata Dąbrowska, Krzysz-
tof Kosiba, Iwona Tumidajewicz 
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Kapituła laureaci i nominowani

po raz dziewiąty odbyła się uroczystość 
wręczenia nagrody Przewodniczącego 
Rady Powiatu Gorlickiego „PRO PU-

BLICO BONO”. Zwracając się do licznego 
grona gości gali przewodniczący Rady Po-
wiatu Marek Bugno powiedział m.in: - Mat-
ka Teresa z Kalkuty mówiła: „Bardzo łatwo 
jest kochać ludzi, którzy są daleko, ale 
nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy 
mieszkają tuż obok nas.” Dziś po raz dzie-

Anna Wiejaczka jest współzałożycielką 
i prezeską Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi 
Sędziszowa i Okolice. Z powodzeniem za-
chęca i pozyskuje członków i sympatyków 
stowarzyszenia do różnorodnych działań 
na rzecz mieszkańców wsi Sędziszowa 
i powiatu gorlickiego. Bardzo ważną rolę 
w jej działalności odgrywa troska o szeroko 

Statuetkę Pro Publico Bono 2017 otrzymała Anna Wiejaczka - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolice 
- w dowód uznania za troskę o dobro i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie  w życie społeczne 
i kulturowe  Ziemi Gorlickiej. 

wiąty poznamy ludzi, którzy uczą nas nie-
łatwej miłości w najbliższym otoczeniu. Po-
kazują jak wiele trosk, cierpienia, dramatów 
rozgrywa się tuż obok naszego pędzącego 
świata. Pobudzają nas do wspólnego dzia-
łania i  pozwalają włączyć się w sferę do-
bra. Wszyscy są bardzo zaangażowani w to 
co robią na rzecz innych, a czynią wręcz 
niewiarygodne rzeczy. Dają nadzieję i wia-
rę w człowieka w sytuacjach bez wyjścia. 

Propagują aktywność i prospołeczne po-
stawy.  Pozyskują spore środki fi nansowe 
na rozwój swojej działalności. Są wzorem 
do naśladowania.
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia 
nagrody głównej w formie statuetki oraz 
dwóch równorzędnych wyróżnień. Laury 
wręczali i gratulacje składali przewodniczą-
cy Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno 
i starosta Karol Górski.

pojęte dobro dzieci i młodzieży. Przejawia 
się ona między innymi przez organizowanie 
edukacyjnych  wycieczek, kolonii letnich 
oraz warsztatów tematycznych dla dzieci 
z wielu miejscowości powiatu gorlickiego. 
Jest także inicjatorką kolonii dla dzieci 
z polskich rodzin żyjących na Ukrainie, aby 
mogły poznać kraj swoich przodków.
Anna Wiejaczka podejmuje różnorodne 
działania na rzecz promocji wsi Sędziszo-
wa i Ziemi Gorlickiej. Organizuje konkursy 
i warsztaty. Daje dzieciom, młodzieży i do-
rosłym przesłanie, że w Małej Ojczyźnie 
można znaleźć ciekawe miejsce do życia 
i pracy w poszanowaniu dziedzictwa kultu-
rowego i zasobów przyrodniczych swoich 
miejscowości. Jako prezes stowarzyszenia 
współpracuje z instytucjami państwowymi 
i samorządowymi oraz wspiera działalność 
klubów sportowych i innych stowarzyszeń. 
Jest szeroko znana z działalności wolonta-
riackiej i stanowi wzór dobroczyńcy.

Anna Wiejaczka odbiera statuetkę 
od przewodniczącego Marka Bugno

Anna Wiejaczka i Adam Urbanek
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Dwa równorzędne wyróżnie-
nia otrzymali: 

LEOPOLD JAMRO w dowód uznania 
za wytrwałość w propagowaniu sportu 
i aktywności ruchowej oraz zaangażo-
wanie  w życie społeczne i kulturowe  
Ziemi Gorlickiej.
Leopold Jamro jest członkiem Gorlic-
kiej Grupy Biegowej i jednym z najstar-
szych biegaczy w powiecie gorlickim. 
Startuje w wielu biegach długodystan-
sowych i maratonach w Polsce i daleko 
poza jej granicami, zdobywając meda-
le, puchary i dyplomy. Pokonał już tyle 
tysięcy kilometrów, że starczyłoby na 
obiegnięcie kuli ziemskiej prawie trzy 
razy. Swoją sportową pasją i postawą 
Leopold Jamro zaraził do uprawiania 
biegów i zdrowego stylu życia wielu 
młodych i starszych ludzi. To także 
wieloletni sędzia sportowy, działacz 
Solidarności i emerytowany pracownik 
Fabryki Maszyn Glinik. Jest przykła-
dem osoby, która pomimo swoich 75. 
lat jest cały czas aktywna społecznie 
i sportowo. 
REDAKCJI GAZETY GORLICKIEJ 
w dowód uznania za działalność chary-
tatywną, budujący przykład zaangażo-

PRO PUBLICO BONO 2017/ Ludzie ze strefy dobra       

wania w życie społeczne oraz budzenie 
solidarności międzyludzkiej. Wyróżnie-
nie odebrała Agnieszka Nigbor-Chmura 
redaktor prowadząca Gazety Gorlickiej.
Redakcja Gazety Gorlickiej od wielu 
lat organizuje akcje mające na celu 
pomoc w rozwiązywaniu niejednokrot-
nie najbardziej trudnych sytuacji życio-
wych, tragedii osobistych i rodzinnych, 
najczęściej związanych z problemami 
zdrowotnymi lub dramatycznymi zda-
rzeniami losowymi.
Redakcja pomagała m.in. Justynce 
Honkowicz z Siar na zakup hormonu 
wzrostu,  Darkowi Drągowi na lecze-
nie po usunięciu guza mózgu, Martyn-
ce Pyrcioch na operację serduszka. 
Prowadzi spektakularne akcje pomocy 
pod hasłem „Ciasto dla...”.  Siedzi-
ba Redakcji przy ul. 3 Maja staje się 
wtedy największą cukiernią w mieście, 
a dziennikarze z pomocą wolontariuszy 
są najlepszymi krojczymi i pakowaczami 
placków, które potem są rozprowadza-
ne przy kościołach. Datki z akcji Ciasto 
dla Karolka pozwoliły na przeprowadze-
nie operacji serduszka Karolka w Niem-
czech, a ostatnie Ciasto dla Ewy po-
zwoliło 24-latce w ciąży na podjęcie 
leczenia onkologicznego w Niemczech.
Redakcja prowadzi także akcje pomo-

cy dla Oddziału Dziecięcego Szpitala 
Specjalistycznego w Gorlicach, na za-
kup klimatyzacji oraz przyczyniła się do 
wyposażenia oddziałowej biblioteczki 
i kącika zabaw.
Wszystkie te działania mają bezpośred-
ni, niesłychanie istotny wymiar, szcze-
gólnie dla benefi cjentów tej pomocy, 
ale bezcenną rzeczą jest także „war-
tość dodana”, czyli nadzieja dla innych 
ludzi, poczucie wspólnoty i solidarności 
oraz dobry i budujący przykład dla dzie-
ci i młodzieży.

Ponadto nominowanymi do 
nagrody byli:

KATARZYNA TOKARZ - Sołtys wsi Ro-
pica Górna już czwartą kadencję. Naj-
lepszy Sołtys Małopolski w 2014 roku 
i Sołtys 2015 roku. Jest osobą z wielką 
charyzmą i inicjatywą. Posiada niezwy-
kły dar zjednywania wokół siebie ludzi 
i to zarówno młodych jak i starszych 
oraz włączania ich we wszystkie dzia-
łania na terenie wsi i gminy Sękowa. 
Katarzynę Tokarz cechuje sumienność, 
odpowiedzialność, zaangażowanie, kre-
atywność i ogromna energia do dzia-
łania. 

 Leopold Jamro Agnieszka Nigbor Katarzyna Tokarz
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MARIA ZAGRAJCZUK - Prezes Sto-
warzyszenia Miłośników Wsi Ropa. 
Jest osobą niezwykle zaangażowaną 
w pracę na rzecz lokalnej społeczności 
gminy Ropa. Z jej inicjatywy powstały: 
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa, 
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
w Ropie, zespół regionalny Okaryna 
oraz jedyny w powiecie gorlickim i je-
den z pierwszych w Małopolsce wiejski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest dla 
mieszkańców Ropy kołem napędowym, 
rozrusznikiem, który pobudza wszyst-
kich do działania, do wyjścia z domu, do 
aktywności na różnych płaszczyznach 
i odkrywania w sobie nowych talentów 
i nieznanych pasji.

STOWARZYSZENIE „MARATON” 
GORLICE - Jest organizacją pozarzą-
dową, która powstała w 1989 r. Pro-
wadzi działalność pożytku publicznego 
na rzecz ogółu społeczności. Sztanda-
rowym projektem stowarzyszenia jest 
Weekend Naftowy - impreza o charakte-
rze sportowo-rekreacyjno-kulturalnym – 
poprzez który promują zdrowy i aktywny 
styl życia. Projektem tym, poprzez biegi 
i zawody sportowe pokazują miejsca, 
gdzie powstały pierwsze w świecie na 
skalę przemysłową kopalnie ropy nafto-
wej. Promują Gorlice i uzdrowisko Wy-
sowa Zdrój oraz piękne przyrodniczo 
i kulturowo tereny Beskidu Niskiego. Na 
imprezy organizowane przez Stowarzy-
szenie przybywają rok rocznie setki osób 
z całej Polski, a nawet spoza jej granic. 
Mottem Stowarzyszenia „Maraton” jest 
zdanie: Leczenie jest ważne ale dbanie 
o zdrowie to podstawa. Oni postawili na 
biegi po zdrowie. Stowarzyszenie podczas 
gali reprezentował Adam Rachwał.
Wśród gości gali byli m.in. senator RP 
Stanisław Kogut, wiceprezes Zarządu ds. 
Innowacji PGE Paweł Śliwa, wiceburmistrz 
Gorlic Łukasz Bałajewicz, wicestarosta 
powiatu Jerzy Nalepka, członek Zarządu 
Powiatu Adam Urbanek, radni Rady Po-
wiatu Gorlickiego oraz laureaci nagrody 
Pro Publico Bono poprzednich edycji.

W sali Ośrodka Konferencyjno-Wysta-
wienniczego Kasztel w Szymbarku wszyst-
kich podejmowali dyrektor Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl 
oraz kierownik Kasztelu Ewa Piotrowska. 
Z koncertem wystąpił chór Cantores Ca-
rvatiani.

Gratulacje odbiera Adam Rachwał 
ze Stowarzyszenia Maraton

Anna Cisoń z chórem Cantores CarvatianiMaria Zagrajczuk
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Korzystna zamiana

Rada Powiatu Gorlickiego podczas 
XXVI sesji podjęła uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zamianę nie-

ruchomości między Powiatem Gorlickim 
a Miastem Gorlice, dzięki której Powiat 
stanie się właścicielem całego budynku 
przy ul. Michalusa 18, a Miasto przejmie 
budynek po Urzędzie Skarbowym przy ul. 
Bieckiej 9B. Podobną uchwałę podjęła 
Rada Miasta Gorlice. 
Zamiana, po remoncie pomieszczeń, 
pozwoli to na przeniesienie siedziby Wy-
działu Komunikacji z ul Słonecznej na ul 
Michalusa 18. Rozwiąże to także proble-
my bieżącego obciążenia ruchem ul. Sło-
necznej i osiedla „Magdalena”. Nie bez 
znaczenia jest również łatwiejszy dostęp 
do miejsc parkingowych w nowym miej-
scu i wykorzystanie na ten cel leżącego 
nieopodal starodroża.
Z kolei Miasto w procesie zamiany po-
zyska budynek po dawnym Urzędzie 
Skarbowym przy ul Bieckiej 9B, co po-
zwoli na ulokowanie tam organizacji oraz 

Kocie łby 
w cenie

Powiatowe dotacje dla zabytków

Od lewej: Krzysztof Wroński, Rafał 
Kukla, Karol Górski i Marek Bugno

Cerkiew w Brunarach

Kostka brukowa przed LO Biecz

Uchwały Rady Powiatu Gorlickiego i Rady Miasta Gorlice oraz dobra współpraca starosty Karola 
Górskiego i burmistrza Gorlic Rafała Kukli zaowocowały korzystną dla obu samorządów zamianą 
nieruchomości. Rozwiąże ona problemy lokalowe Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiato-
wego w Gorlicach oraz kilku organizacji i stowarzyszeń.

wnioski będzie rozpatrywała komi-
sja pod przewodnictwem Starosty 
Gorlickiego, która weźmie pod 

uwagę w szczególności: merytoryczną 
wartość złożonego wniosku, jego zbież-
ność z hierarchią potrzeb i zadań powia-
tu w sferze ochrony zabytków i opieki 

Rada Powiatu Gorlickiego, na wniosek Zarządu Powiatu,  przezna-
czyła 60 tys. zł na opiekę nad zabytkami z terenu powiatu gor-
lickiego. Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z powiatu 
gorlickiego wpisanych do rejestru zabytków należy składać  w Sta-
rostwie Powiatowym w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, 
do 15 maja 2017 roku.

stowarzyszeń działających na terenie 
Gorlic. Będzie to duże udogodnienie dla 
osób korzystających z ich usług, a także 
rozwiąże kłopoty samych organizacji, po-
przez stworzenie w jednym budynku do-
godnego miejsca do dalszej działalności.
Na takie rozwiązanie zgodę wyraził Wo-

nad zabytkami, wartość historyczną, 
naukową, artystyczną zabytków, zakres 
prac oraz stan techniczny obiektu. Wa-
runkiem przyznania dotacji jest złożenie 
w terminie poprawnego wniosku wraz 
z kompletem wskazanych w nim załącz-
ników. 

jewoda Małopolski, a stosowne porozu-
mienie w tej sprawie parafowali: staro-
sta Karol Górski, burmistrz Gorlic Rafał 
Kukla oraz przewodniczący Rady Powia-
tu Gorlickiego Marek Bugno i przewod-
niczący Rady Miasta Gorlice Krzysztof 
Wroński (na zdjęciu).

Szczegółowych informacji udziela Wy-
dział Edukacji, Kultury i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Gorlicach pod nr.  
tel. 18 35-48–771 
Formularz wniosku dostępny jest na 
stronie: www.powiatgorlicki.pl

do Biecza wracają kocie łby. Kostką 
granitową przed budynkiem szczyci 
się od niedawna Liceum Ogólno-

kształcące im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Bieczu. Zastąpiła wysłużone płytki 
betonowe. Swój udział w tym dziele ma 
wielu uczniów, a w zasadzie już absol-

wentów, oraz nauczycieli i pracowników 
liceum. Dzięki wsparciu fi nansowemu 
przez Zarząd Powiatu Gorlickiego w tym 
roku udało się położyć około 420 m kw. 
kostki przed budynkiem szkoły, nadając 
otoczeniu nowy, aczkolwiek bardziej hi-
storyczny wygląd. Wszystko zaczęło się 

jednak kilka lat temu od... modernizacji 
ulicy Wyszyńskiego w Gorlicach. To wła-
śnie stamtąd na plac przy LO w Bieczu 
przywieziono 35 ciężarówek kostki bru-
kowej zerwanej z drogi, czyli z piaskiem 
i żwirem. Społeczność liceum nie prze-
raziła się, lecz wzięła się ostro do pra-
cy. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
oraz harcerze zabrali się za czyszczenie 
i układania kostki w pryzmy z nadzieją, 
że kiedyś kocie łby staną się ozdobą 
ścieżki, podjazdu i parkingu przy szkole. 
I tak się stało w tym roku.
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Brązowi medaliści na sesji
przemysław Kuruc, Wojciech Świgut, 

Dawid Zieliński i Aleksander Pająk wy-
walczyli III miejsce i brązowy medal 

w Mistrzostwach Polski Młodzików Polskie-
go Związku Narciarskiego w  biegu sztafeto-
wym mix 4x3,0 km w Tomaszowie Lubelskim. 
Ich sukces został uhonorowany przez Radę 
i Zarząd Powiatu Gorlickiego dyplomami 
i upominkami. 
Gratulacje podczas XXVI sesji od przewodni-

Magdalena Chorąży -  uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bobowej została Mistrzem Ortografii Powiatu Gorlickiego. Była najlep-
sza w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym. II miejsce zajął Prze-
mysław Skrobot  z Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, a III Hanna Smołko-
wicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach. 

Powiatowi Mistrzowie Ortografii

Dwie grupy teatralne wzięły udział w XVII Powiatowym Konkursie Recy-
tatorsko-Teatralny im. Jana Pała II w kategorii Teatr. W sceniczne szran-
ki stanęły: Grupa Teatralna „Teatr Mundi” z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Jana Pawła II w Gorlicach z fragmentami „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego i Szkolny Teatr Profilaktyczny z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Bobowej ze „Szkicami węglem” Henryka Sienkiewicza. 

Wyspiański kontra Sienkiewicz 

Mottem przewodnim konkursu była 
sentencja Temidy Stankiewicz-Pod-
horeckiej „Teatr jako jedyny jest 

syntezą wszystkich sztuk tworzących kul-
turę”. Aktorskie poczynania oceniało jury 
w składzie: Stanisław Bystrowicz – prze-
wodniczący oraz Jerzy Nalepka, wicesta-
rosta powiatu gorlickiego i Teresa Klimek, 
instruktor teatralny GCK. 

czącego Rady Powiatu Marka Bugno i staro-
sty Karola Górskiego odbierali także: prezes 
UKS Hańczowa Dorota Koszyk i dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Hańczowej Michał 
Korbelak. Przekazano je także zaocznie tre-
nerowi narciarzy Dariuszowi Cieślarowi. 
Przewodniczący i starosta dziękowali za roz-
sławianie powiatu gorlickiego poprzez sport 
i życzyli wielu kolejnych równie udanych star-
tów oraz chętnych do treningów dzieci.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu został 
Szkolny Teatr Profilaktyczny z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.
Jurorzy przyznali także tytuł „Najlepsza 
Aktorka” Anecie Magiera z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Bobowej oraz ty-
tuł „Najlepszy Aktor” Arkadiuszowi Augu-
stynowi z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Gorlicach. Wyróżnienie jako aktor otrzy-

mał Bartłomiej Mika z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Bobowej.
Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Zarząd Powiatu Gorlickiego, a gra-
tulacje i podziękowania dla uczestników 
i opiekunów grup teatralnych przekazali 
wicestarosta Jerzy Nalepka i przewodni-
czący jury Stanisław Bystrowicz.

Podziękowania za wyróżnienie i docenienie 
na forum Rady Powiatu oraz prośbę o wspie-
ranie UKS Hańczowa w dalszym rozwoju 
przekazał dyrektor Michał Korbelak.

dyktando, które pisali uczestnicy 
konkursu, opracowała dr Katarzy-
na Mosiołek-Kłosińska z Instytutu 

Języka Polskiego Uniwersytetu War-
szawskiego. Z zawiłościami ortografii 
zmagało się 17 uczniów z 8 szkół ponad-
gimnazjalnych.  A nie było wcale łatwo. 

Na dowód fragment dyktanda:
„Nowo wybrana przewodnicząca komisji 
skrutacyjnej w antycellulitisowych leg-
ginsach, ze szczerozłotą, pseudoroko-
kową kolią na szyi, niejawnie, półschy-
lając się, wyjęła spomiędzy kartek jakieś 

ekstraspiczaste żelastwo. [...]
- O, kurdebalans! Nie ścierpię już tej 
żmii! - wrzasnął chyży ćwierć-Łuży-
czanin, czmychnął za przepierzenie 
i jął kreślić wszerz i wzdłuż kartek do 
głosowania esy-floresy. - Che, che! Hi, 
hi! Mażę kartki! Niezadługo nie będzie 
śladu po tym idiotycznym głosowaniu. 
Niechybnie czeka cię ponadtrzyipółrocz-
na odsiadka w największym więzieniu 
Kielecczyzny. Aby uratować swój honor, 
musisz zeżreć cyjanek lub zrobić seppu-
ku.”
Prace uczniów oceniała komisja w skła-

dzie: Paweł Żegleń - przewodniczący 
oraz Iwona Czeluśniak-Lignar i Małgo-
rzata Zielińska. 
Powodzenia na dyktandzie życzył staro-
sta Karol Górski, a gratulacje laureatom 
składał i nagrody ufundowane przez Za-
rząd Powiatu Gorlickiego wręczał wice-
starosta Jerzy Nalepka wraz z dyrekto-
rem ZS Nr 1 Januszem Krycą. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my.
Konkurs odbywał się w Centrum Kształ-
cenia Praktycznego i Ustawicznego  
w Gorlicach.
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Chóralne 
Złote Struny
powiat gorlicki chórami stoi! Dwa chó-

ry z ziemi gorlickiej zostały laureatami 
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chó-

rów w Niepołomicach. Chór Cantores Ca-
rvatiani z Gorlic (na zdjęciu) pod dyrekcją 
Anny Cisoń - wyróżnienie Mosty Starosty 
2017 - wyśpiewał II miejsce w konkursie, 
a nagrodzony w 2016 roku Przęsłem Sta-
rosty Gorlickiego SzeW, czyli Szalowski 
Zespół Wokalny z Szalowej, pod dyrekcją 
Marii Dziedzic zapracował wokalnie na III 
miejsce. Oba chóry stały się posiadacza-
mi prestiżowej statuetki „Złota Struna”.  
GRATULUJEMY!

I przyszła 
wiosna

powitanie wiosny od kilku już lat jest 
okazją do podsumowania konkursu 
„Małopolska Marzanna”, który od-

bywa się pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskiego 
Jacka Krupy. W tym roku do Skansenu 
Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku wpłynęło 
173 prace – Marzanny. Ich oceny dokona-
ła komisja w składzie: Leszek Brzozowski 
- kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej 
w Szymbarku, Bogusława Błażewicz - et-
nolog z Muzeum Okręgowego w Nowym 
Sączu oraz Ewa Piotrowska - Kukla - kie-

rownik Ośrodka Konferencyjno - Wysta-
wienniczego „Kasztel” w Szymbarku.
Pierwsze miejsca otrzymali: 
w kategorii klasy 0– III szkoły podst.:

Oliwia Klukowska, Wiktoria Roman, kl. 
III c, Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gor-
licach
Justyna Obrzut, kl. 0, Mateusz Obrzut, 
kl. III, Aneta Obrzut kl. VI, Szkoła Pod-
stawowa w Starej Wsi

w kategorii klasy IV – VI szkoły podst.
Oliwia Świniarska, kl. V, Zespół Szkół 
w Bystrej

Dyplomy i nagrody laureatom wręczał 
i gratulacje składał starosta Karol Górski. 
Następnie uroczysty korowód z Marzan-
nami udał się na Przystanek Szymbark 
nad rzekę Ropę, gdzie pod czujnym okiem 
strażaków spalono symbolizujące zimę ku-
kły Marzanny.
Zwieńczeniem radosnego spotkania było 
pierwsze w tym roku pieczenie kiełbasek 
na ognisku. 

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO

Z bibuły słomy, płótna, suszonych kwia-
tów, w strojach ludowych i całkiem 
współczesnych, duże i małe – 173 Ma-
rzanny „przybyły” pod Kasztel w Szym-
barku, by wraz z dziećmi oraz dorosłymi 
mieszkańcami powiatu gorlickiego po-
żegnać zimę i przywitać wiosnę. Spotka-
nie rozpoczęło się częścią artystyczną 
przygotowaną przez nauczycieli i dzieci 
z Zespołu Szkół w Szymbarku. 

Straż pożarna nie ma dla nich tajemnic

Obecni  byli także: Komendant Po-
wiatowy PSP w Gorlicach mł. Bryg. 
Krzysztof Gładysz, Prezes ZOP ZOSP 

RR dh Krzysztof Kosiba oraz kierownik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miasta Gorlice  Aleksander 
Augustyn. Nagrody dla wszystkich uczest-
ników turnieju ufundowali: Starostwo Po-
wiatowe w Gorlicach, Urząd Miasta Gor-
lice, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Gorlicach oraz Komenda Powiatowa 
PSP w Gorlicach.
Były to już osiemnaste, organizowa-
ne przez Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Gorlicach, eli-

Powiatowe eliminacje 40. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” rozstrzy-
gnięte. Dwuetapowe zmagania konkursowe – pisemne i ustne -  odbyły się w Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Gorlicach. W uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród oraz dyplomów uczniom ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczył starosta Karol Górski.

minacje powiatowe do których przystąpiło 
31 uczniów. Mieli do rozwiązania test skła-
dający się z 44 pytań z różnych dziedzin 
pożarnictwa m.in. przepisów prawnych 
związanych z ochroną przeciwpożarową, 
wyposażenia straży pożarnej, taktyki dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa 
chemiczno – ekologicznego, medycznego 
oraz historii straży pożarnej. Finał turnie-
ju dla trzech najlepszych uczniów z każdej 
grupy po części pisemnej, to była odpo-
wiedź ustna przed jury na sześć  pytań.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju 
czuwało jury pod przewodnictwem mł. 
bryg. Dariusza Surmacza w składzie: Wio-
letta Sarnecka - sekretarz mł. bryg. An-
drzej Czeluśniak – wiceprzewodniczący, st. 
kpt. Piotr Migacz - członek.
W wyniku eliminacji powiatowych wyłonio-
no następujących laureatów w poszczegól-
nych grupach wiekowych.
GRUPA I – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce: Kamil Kruczek (Szkoła Podsta-
wowa w Gładyszowie, gm. Uście Gorlic-
kie)
II miejsce: Maksymilian Rafa (Szkoła 
Podstawowa w Mszance, gm. Łużna)
III miejsce: Tomasz Cygnarowicz (Szkoła 
Podstawowa w Stróżnej, gm. Bobowa)

GRUPA II – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce: Mateusz Firszt (Zespół Szkół 
w Zagórzanach, gm. Gorlice)
II miejsce: Konrad Kruczek (Gimnazjum 
w Uściu Gorlickim, gm. Uście Gorlickie)
III miejsce: Łucja Szura (Zespół Szkół 
w Szalowej, gm. Łużna)

GRUPA III – uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych

I miejsce: Wojciech Mazur (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Bobowej)
II miejsce: Katarzyna Mika (I Liceum 
Ogólnokształcące im. Marcina Kromera 
w Gorlicach)
III miejsce: Wojciech Ledniowski (Zespół 
Szkół Technicznych im. Wincentego 
Pola w Gorlicach)

Laureaci Kamil Kruczek, Mateusz Firszt 
i Wojciech Mazur reprezentowali powiat 
gorlicki podczas zmagań szczebla woje-
wódzkiego w Wieliczce.
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Fizyczne „Dziwadełka”
Drużyna „Dziwadełka” z Klubu Amatorów 
Odkrywców Nauki KAON w Bieczu wywal-
czyła trzecie miejsce w Półfi nałach Turnie-
ju Młodych Fizyków 2017, które odbyły się 
w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Wsparcia material-
nego w wyjeździe grupy na turniej udzieliło 
Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Drużynę 
„Dziwadełek” tworzyli uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych. Kapitanem była Natalia 
Robak z II LO w ZS nr 1 w Gorlicach. Za-
wodnicy to: Krzysztof Karp, Joanna Karp 
i Grzegorz Przybylski z LO w Bieczu oraz 
Kacper Bednarz z Technikum nr 1w ZS nr 1 
w Gorlicach. Zawodnicy rezerwowi to: Wik-
toria Przyboś z I LO w Gorlicach i Wiktoria 
Zagórska z II LO w Gorlicach. Opiekunem 
grupy jest Piotr Matys.
Praca nad zadaniami turnieju trwała pół 
roku i polegała na zaplanowaniu i wykona-
niu skomplikowanych doświadczeń badaw-
czych daleko wykraczających poza program 
szkolny oraz opracowaniu do nich teorii, 
analizie uzyskanych wyników i opracowaniu 
sprawozdania. W czasie półfi nału drużyny 
kolejno prezentowały wylosowane zadanie 
i dyskutowały pomiędzy sobą oraz z jury. 
Po zażartym boju drużyna „Dziwadełek” wy-
walczyła 3 miejsce – potwierdzając w ten 
sposób ponownie swoje aspiracje do grona 
najlepszych w Polsce zespołów uczniow-
skich w fi zyce doświadczalnej. 

MDK na półmetku
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach 
podsumował półrocze swojej działalności 
i uhonorował nagrodami i wystawą pod-
opiecznych z pracowni plastycznych: Da-
nuty Słyś-Tohl, Grzegorza Karpińskiego 
i Wojciecha Haberka wystawą i nagroda-
mi. Nagrody wręczali starosta Karol Górski 
i wicestarosta Jerzy Nalepka. Gratulując 
laurów w konkursach plastycznych regio-
nalnych, ogólnopolskich i międzynarodo-
wych, dziękowali rodzicom i instruktorom 
MDK za trud włożony w przygotowanie 
prac i rozbudzanie w dzieciach i młodzieży 
plastycznych zainteresowań i pasji oraz ży-
czyli wielu dalszych sukcesów. Do życzeń 
i podziękowań dołączył także prowadzący 
spotkanie dyrektor MDK Tomasz Kubala.

Smakowite trzecie miejsce

Od 2001 r. w Zespole Szkół Specjalnych 
Nr 14 w Krakowie organizowany jest Ma-
łopolski Konkurs Kucharsko - Cukierniczy 
o Puchar Małopolskiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości. Współorganizatorem 
konkursu jest Stowarzyszenie Kucharzy 
i Cukierników Polskich, a honorowy patro-
nat nad coroczną imprezą sprawuje Prezy-
dent Miasta Krakowa i Małopolski Kurator 
Oświaty. Udział biorą również uczniowie 
zaprzyjaźnionych szkół zawodowych z Wę-
gier, Czech i Słowacji. Temat tegorocznego 
konkursu to: „Produkty regionalne inspira-
cją współczesnego stołu”. Reprezentantki 
SOSW z Kobylanki Ewa i Krystyna Kusiak 
wykonały popisowo „ Żurek po gorlicku” 
i „ Królika w wykwintnym sosie z pieczo-
nymi ziemniakami, marchewką i bobem”. 
Uwzględniły w zadaniu konkursowym tra-
dycje i produkty regionalne. Pracę ocenia-

Trzecie miejsce, a smakuje jak pierwsze, dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego z Kobylanki w Małopolskim Konkursie Kucharsko – Cukierniczym 
w Krakowie. W tegorocznych dwudniowych zmaganiach rywalizowało 17 dwuosobo-
wych drużyn. Ośrodek reprezentowały  Ewa i Krystyna Kusiak, a  przygotowała je mgr 
Maria Ludwin.

Kromerowski wysyp laureatów i fi nalistów
Kolejne sukcesy znalazły się na koncie 
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marcina Kromera w Gorlicach. Natalia Szu-
ta (na zdjęciu) uczennica kl. IIIc I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera 
w Gorlicach została laureatką XIX Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie. Tym 
samym Natalia ma już w kieszeni indeks 
na wszystkie kierunki studiów magister-
skich Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym 
na wymarzone prawo) oraz innych uczelni. 
Opiekunem uczennicy przygotowującym ją 
do olimpijskich zmagań był Jerzy Tomasik. 
Indeksy na wybrane kierunki studiów m.in. 
Uniwersytetu Wrocławskiego mają zapew-
nione: Łukasz Zimowski z klasy I d, który 
został laureatem i Wiktor Przesławski z kla-
sy IId fi nalista etapu centralnego Ogólno-

ło dziesięcioosobowe jury pod względem: 
organizacji pracy, przestrzegania zasad 
bhp, technologii produkcji, jakości i este-
tyki wykonywanych potraw, prezentacji 
potrawy uwzględniając tematykę konkursu 
i aranżacji stołu. Ostatecznie Ewa i Krysia 
zajęły III miejsce oraz zostały wyróżnio-
ne za najlepiej pracującą drużynę. Należy 
dodać, że były one w konkursie jedynymi 
reprezentantami szkół Przysposabiających 
do Pracy, a pozostali to uczniowie szkół 
zawodowych.

polskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. 
Opiekunem Łukasza jest Jerzy Tomasik, 
a Wiktora Ewa Klimek. 
Do tego grona dołączyła także Zuzanna 
Macek z klasy IIc zajmując 1 miejsce w Ma-
łopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczej 
o Republice Czeskiej. Zdobyła tym samym 
indeks na jeden z czterech kierunków stu-
diów w Instytucie Geografi i Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Opiekunką 
uczennicy jest Alicja Honek. 
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