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POWIATU GORLICKIEGO

Sesja o pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności meryto-
rycznej Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Gorlicach za 2017 rok 
przedstawiła dyrektor Romana Gajdek. 
Pracownicy Centrum udzielili 170 porad 
prawnych z zakresu prawa rodzinnego i 
opiekuńczego, prawa zabezpieczenia spo-
łecznego, ochrony praw lokatorów oraz 
153 porady psychologiczne i rodzinne.  
Pomoc dla osób niepełnosprawnych. 
Do PCPR złożono 2561wniosków, z 
czego zrealizowano 2169 wniosków na 
łączną kwotę dofinansowania z PFRON 
w wysokości 1,4 mln zł. 
Z dofinansowania w turnusach rehabilita-
cyjnych skorzystały 53 osoby, a wartość 
pomocy wyniosła ponad 56 tys. zł. Dofi-
nansowano 6 wydarzeń z zakresu sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki dla 429 osób 
na łączną kwotę 13,9 tys. zł.  
Wypłacono także dofinansowania do 
zakupu:  

Informację na temat pracy organizatora rodzin-
nej pieczy zastępczej za 2017 rok przedstawiła 
Barbara Dziuban. 
W powiecie gorlickim funkcjonowało 87 rodzin 
zastępczych, w których przebywało 129 dzieci 
oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których prze-
bywało 19 dzieci.  
Struktura rodzin zastępczych: 
- 58 rodzin zastępczych spokrewnionych, 
w których przebywało 69 dzieci, 
- 24 rodziny zastępcze niezawodowe, 
w których przebywało 39 dzieci, 
- 3 rodziny zastępcze zawodowe, w których 
przebywało 14 dzieci, 
- 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistycz-
na, w której przebywało 4 dzieci, 
- 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogoto-
wia rodzinnego, w której przebywało w trakcie 
roku łącznie 3 dzieci, 
- 2 rodzinne domy dziecka, w których przeby-
wało 19 dzieci. 
W 2017 roku odbyły się 34 posiedzenia 
zespołu ds. oceny sytuacji dzieci umieszczo-
nych w rodzinach zastępczych, z udziałem 
m.in. rodziców zastępczych i biologicznych, 
pracowników socjalnych z OPS, pedagogów, 
kuratorów. Dokonano 250 ocen 124 dzieci oraz 
25 ocen rodzin zastępczych i i prowadzących 
rodzinne domy dziecka.
Współpracowano także z Małopolskim Ośrod-
kiem Adopcyjnym w Nowym Sączu, dokąd 
wysłano informację o 21 wychowankach 
rodzin zastępczych posiadających uregulowa-
ną sytuację prawną.

PCPR realizował programy m.in: wyrów-
nywania różnic między regionami III (z 
PFRON 439 tys. zł), pilotażowy Aktywny 
Samorząd (z PFRON 329 tys. zł), korek-
cyjno-edukacyjny dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie, Wsparcie w kryzysie - 
Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

XXXVII sesja Rady Powiatu Gorlickiego przebiegała pod znakiem sprawozdań 
za 2017 rok z obszaru pomocy społecznej. 

- sprzętu rehabilitacyjnego - 48 dofinan-
sowań, 33,4 tys. zł,  
- przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych - 1907 dofinansowań, 
782,7  tys. zł. 
Ponadto wspierano likwidację barier: 
- architektonicznych – 25 dofinansowań, 
181 tys. zł, 
- technicznych – 150 dofinansowań, 
295,1 tys. zł,
- w komunikowaniu się – 5 dofinanso-
wań, 7,5 tys. zł.
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POWIATU GORLICKIEGO

Sesja o pomocy społecznej

Rada Powiatu zapoznała się z informacją 
na temat funkcjonowania w 2017 roku:

Domów Pomocy Społecznej: 
-    DPS w Gorlicach, ul. Michalusa 14 
dla osób przewlekle somatycznie cho-
rych - 120 miejsc – dyrektor Agnieszka 
Miarecka.
- DPS w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 
30 dla osób w podeszłym wieku – 
90  miejsc – dyrektor Ewa Chłanda. 
- DPS w Klimkówce 67 dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych – 78 
miejsc – dyrektor Ewa Stefanowska. 

W 2017 roku przyjęto do DPS 55 osób, a 
odeszło 57, w tym 49 z powodu zgonu, 3 
powróciły do rodzin, 2 osobom wygasły 
decyzje kierujące i o umieszczeniu, po-
nieważ przebywały na czas określony, a 3 
osoby z uwagi na stan zdrowia przeszły 
do innych placówek. Na koniec 2017 roku 
na liście oczekujących w każdym z do-
mów było po 3 osoby.

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” 
w Gorlicach:
Dyrektorem Centrum jest Jan Kuk. W 
skład ośrodka wchodzą trzy placów-

ki opiekuńczo-wychowawcze o łącznej 
liczbie miejsc dla 34 dzieci. Placówki te 
mieszczą się w Gorlicach przy ulicach: 
Skrzyńskich, Niepodległości i Broniew-
skiego. W 2017 r. w Centrum z opieki 
skorzystało 36 wychowanków. Placówkę 
opuściło 8 pełnoletnich wychowanków, z 
czego 3 powróciło do rodziców biologicz-
nych, natomiast 5 założyło własne gospo-
darstwo domowe. Na koniec 2017 roku w 
placówce przebywało 28 wychowanków.

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w Gorli-
cach z filią w Bobowej. 
W Gorlicach przy ul. Michalusa dyspo-
nuje 37 miejscami, a w Bobowej przy ul. 
Węgierskiej 28 miejscami. Prowadzenie 
Ośrodka zlecono Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z Bie-
cza. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 
ponad 760 tys. zł, w tym środki PFRON – 
prawie 755 tys. zł, a powiatu 5,1 tys. zł.

6 Warsztatów Terapii Zajęciowej tj: WTZ 
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Rodzina” w Gorlicach, 
WTZ przy Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, 
WTZ przy Domu Rehabilitacyjno – Opie-
kuńczym „Caritas” w Gorlicach, WTZ w 
Lipinkach przy Stowarzyszeniu Trzeźwo-
ściowym „Wolność i Miłość” Diecezji Rze-
szowskiej, WTZ w Bielance przy Gminie 
Gorlice oraz WTZ przy Prawosławnym 
Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko-
Nowosądeckiej „Eleos” w Gładyszowie. 
Terapią i opieką w w/w Warsztatach obję-
tych było łącznie 170 uczestników. Kosz-
ty działalności wyniosły ponad 3 mln zł.

Podsumowując działalność PCPR oraz 
wszystkich placówek z obszaru pomocy 
społecznej z terenu powiatu gorlickiego 
wicestarosta Jerzy Nalepka i przewodni-
czący Rady Powiatu Gorlickiego Marek 
Bugno wyrazili uznanie dla dyrekcji, kie-
rowników i pracowników sfery pomocy 
społecznej za zaangażowanie i bardzo 
wymierne efekty pracy w tej trudnej ale 
jakże ważnej dziedzinie dla mieszkańców 
powiatu. 
Do pracy PCPR odniosła się także radna 
Zofia Kamińska, podkreślając zaangażo-
wanie tej jednostki w rozwój różnych form 
usług opiekuńczych dla osób starszych, 
co stanowi odpowiedź na zwiększające 
potrzeby w tym zakresie. Wskazała także 
na rosnącą rolę wolontariatu wśród mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych, który 
przyczynia się do kształtowania dobrych 
relacji międzypokoleniowych.
Z kolei radny Zygmunt Fryczek wskazał 
na wprowadzane przez Rząd RP progra-
my skierowane m.in. do osób starszych, 
czy niepełnosprawnych, z których mogą 
korzystać placówki pomocy społecznej.
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POWIATU GORLICKIEGO

RYNEK PRACY I WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informację przedstawiła z-ca dyrektor 
PUP w Gorlicach Jadwiga Makowiec.
Na koniec 2017 r. liczba bezrobot-

nych zarejestrowanych w PUP Gorlice 
wynosiła 2859 osób i była o 959 osób 
mniejsza niż roku 2016. To czwarty rok z 
rzędu z odnotowanym spadkiem liczby 
bezrobotnych. Dwie najliczniejsze gru-
py wśród bezrobotnych to osoby z wy-
kształceniem zasadniczym zawodowym 
(31,0%) oraz policealnym i średnim za-
wodowym (30,9%). W trakcie roku 2017 
zarejestrowano 5809 bezrobotnych, 
natomiast wyrejestrowano 6768 bezro-
botnych. Głównymi przyczynami było: 
podjęcie pracy (3096), niepotwierdzenie 
gotowości do pracy (1254), dobrowolna 
rezygnacja ze statusu bezrobotnego 
(640), odmowa bez uzasadnionej przy-
czyny podjęcia propozycji odpowied-

XXXVIII sesja Rady Powiatu Gorlickiego dotyczyła głównie spraw związanych z rynkiem pracy 
i wsparciem dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gorlickiego. 

Powiatowy Urząd Pracy niej pracy lub innej formy pomocy (375). 
Uprawnionych do pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych było 419 osób tj. 14,7%. Ak-
tywnymi formami przeciwdziałania bezro-
bociu objęto 1014 osób. 
Na realizację programów na rzecz promo-
cji zatrudnienia, łagodzenia skutków bez-
robocia i aktywizacji zawodowej Urząd 
w 2017 r. roku dysponował środkami 
w wysokości 14 367 256 zł. 
W rankingu zestawienia wskaźników efek-
tywności zatrudnieniowej w wojewódz-
twie małopolskim powiat gorlicki plasuje 
się na 1 miejscu (85,68% przy średniej 
krajowej 78,74%) wśród 22 powiatów, 
natomiast w zestawieniu efektywności 
kosztowej zajmuje 2 miejsce (8 857,17 zł 
przy średniej krajowej 11 291,09 zł).

W 2017 roku PUP w Gorlicach realizo-
wał dwa nowe projekty pozakonkurso-
we w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020.
- „Aktywizacja osób młodych pozostają-
cych  bez pracy w powiecie gorlickim (III)” 
- projekt realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014 – 2020. Projekt przeznaczony 
jest dla osób do 29 roku życia pozostają-
cych bez pracy, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu.  Okres realizacji 
01.01.2017 – 31.12.2018. Budżet projek-
tu – 2017 rok – 3 285 844, 86  zł; 2018 
rok – 2 506 051, 31 zł. Do 31 grudnia 
2017 roku wsparciem w ramach projektu 
zostało objętych 467 (277 kobiet), w tym 
163 osoby trwale bezrobotne.
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POWIATU GORLICKIEGO

RYNEK PRACY I WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informację przedstawił przewodniczą-
cy PZON Maciej Foryś.
W roku 2017 do PZON wpłynęło 2605 

wniosków o przebadanie i wydanie orze-
czenia o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności, w tym: 344 wnio-
ski dla dzieci w wieku poniżej 16 roku 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Gorlicach

- „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 
więcej pozostających bez pracy w po-
wiecie gorlickim (III)” - projekt reali-
zowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Projekt przeznaczony dla osób w wie-
ku 30 lat i więcej, pozostających bez 
pracy. Okres realizacji 01.01.2017 – 

30.06.2018. Budżet projektu – 2017 rok 
– 1 458 718, 40 zł; 2018 rok – 48 256, 
76 zł. Wsparciem objętych zostało 139 
bezrobotnych (w tym 89 kobiet) w wieku 
30 lat i więcej pozostających bez pracy. 
Docelowo w projekcie uczestniczyło: 45 
osób powyżej 50 roku życia, 24  osoby z 
niepełnosprawnościami, 85 osób długo-
trwale bezrobotnych, 114 osób o niskich 

kwalifikacjach. 
- Wykorzystywano również środki z Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego na 
finansowanie działań na rzecz kształ-
cenia ustawicznego pracowników i 
pracodawców. Z programu w 2017 roku 
skorzystało 10 pracodawców i 529 pra-
cowników.

życia i 2261 wniosków dla osób doro-
słych w wieku powyżej 16 roku życia. 
Do tego należy doliczyć 151 wniosków 
z roku 2016. 
Zadania realizowało 3 pracowników 
kadry administracyjnej oraz 22 orzecz-
ników w tym 10 lekarzy, 5 pracowników 
socjalnych, 2 psychologów, 3 doradców 
zawodowych i 2 pedagogów. 
W 2017 roku wydano 2535 orzeczeń o 
niepełnosprawności i stopniu niepeł-
nosprawności, w tym 326 orzeczeń o 
niepełnosprawności dzieci do 16 roku 
życia i 2209 orzeczeń o stopniu niepeł-
nosprawności w wieku powyżej 16 roku 
życia. Czas oczekiwania na badanie 
i  wydanie orzeczenia wynosił średnio 
miesiąc od daty złożenia wniosku. 
Starosta Karol Górski przedstawił infor-

mację na temat zadań inwestycyjnych 
i projektów społecznych realizowanych 
przez samorząd powiatowy w latach 
2014-2018. Przeznaczono na nie ponad 
180 mln zł, w tym:
- nakłady na infrastrukturę drogową – 
83,5 mln zł
- programy społeczne – 44 mln zł
- ochrona zdrowia – 24 mln zł
- edukacja – 17,5 mln zł
- ochrona środowiska – 8,2 mln zł
- turystyka – 5 mln zł.
O szczegółach będziemy pisać w Biu-
letynie wrzesień/październik podsumo-
wującym V kadencję.
Podjęte przez Radę Powiatu Gorlickiego 
uchwały oraz interpelacje, wnioski rad-
nych i protokół z sesji dostępne są w BIP.
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POWIATU GORLICKIEGO

Otwarcie nowego mostu w Jankowej

239 ton stali zbrojeniowej, 2014 m³ beto-
nu, 224 mb pali o średnicy 1000 mm, a na 
deskowanie 3.153 m² drewna – to tylko 
niektóre dane obrazujące ogrom dzieła 
jakim jest nowy most w Jankowej na dro-
dze powiatowej Jankowa-Lipniczka na 
rzece Biała. 29 maja 2018 roku, w samo 
południe, przy temperaturze 30º C uroczy-
ście otwarto największą inwestycję mo-
stowo-drogową powiatu gorlickiego lat 
2017/2018, czyli nowy most w Jankowej 
o nośności 50 ton wraz z rondem i dojaz-
dami. 

- Stoimy w miejscu, gdzie jeszcze niedaw-
no znajdował się wybudowany w latach 
60-tych ubiegłego wieku drewniany most, 
który po latach użytkowania zaczął stwa-
rzać zagrożenie, a w czasie powodzi spię-
trzał wodę, która rozlewała się po całej 
okolicy – przypomniał starosta Karol Gór-
ski. Nowy most to obiekt dla wielu kolej-
nych pokoleń. Kosztował 8,5 mln złotych, 
ale udało się nam pozyskać z rezerwy ce-
lowej budżetu państwa 3,5 mln złotych. 
Udział gminy Bobowa w tym przedsię-
wzięciu to ok. 460 tys. złotych. Bardzo 
dziękuję burmistrzowi Wacławowi Ligęzie 
i Radzie Gminy Bobowa za wsparcie przy 
opracowaniu dokumentacji technicznej 
oraz udostępnieniu gruntu pod rondo i za-
gospodarowanie otoczenia mostu. Dzię-
kuję Radzie Powiatu Gorlickiego za popar-
cie dla tej inwestycji oraz projektantowi i 
wykonawcom za to piękne dzieło – mówił 
starosta Karol Górski.

- Dziękuję Radzie Powiatu, Zarządowi, bur-
mistrzowi Wacławowi Ligęzie za wspólną 
realizację tej niezwykle ważnej dla lokal-
nej społeczności inwestycji – podkreślał 
członek Zarządu Powiatu Gorlickiego 
Adam Urbanek, który, jak żartowano, był 
dodatkowym, społecznym inspektorem 
nadzoru podczas budowy i codziennie do-
glądał postępu prac.

Podziękowania od mieszkańców Janko-
wej, a zwłaszcza lokalnych przedsiębior-
ców przekazał Zdzisław Skibiak, właści-
ciel cegielni. Gratulacje, w imieniu poseł 
na Sejm RP Barbary Bartuś składał radny 
Rady Powiatu Gorlickiego Krzysztof Flą-
dro.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili 
rycerze Bractwa Rycerskiego 46. Chorą-
gwi Zygmunta Gryfity z Bobowej, którzy 
oddali wystrzał z armaty oraz kominiarze 
na zabytkowym motocyklu, którzy rozda-
wali guziki na szczęście.
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POWIATU GORLICKIEGO

Powiatowa drogowa 
wiosna inwestycyjna

Scalanie w nowej 
odsłonie

Zarząd Powiatu Gorlickiego w 
2018 roku realizuje na drogach 
powiatowych zadania inwesty-
cyjne i remontowe o wartości ok. 
12,72 mln zł. W środkach tych mie-
ści się m.in. promesa powodzio-
wa w wysokości 1,56 mln zł, którą 
starosta Karol Górski odebrał 
z rąk sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Krzysztofa Kozłow-
skiego i wicewojewody małopol-
skiego Józefa Gawrona. 
Łącznie zmodernizowanych zo-
stanie prawie 7 km dróg powia-
towych oraz wybudowany nowy 
most w Bodakach. W dalszych 
planach inwestycyjnych są kolej-
ne zadania o wartości 10,1 mln zł. 

• przebudowy drogi powiatowej w Bie-
czu, czyli 1760-metrowego odcinka 
od obwodnicy Biecza, przez most 
i wiadukt do drogi Strzeszyn-Sitni-
ca. Szacunkowa wartość zadania z 
wniosku aplikacyjnego wynosi blisko 
4 mln zł. Zarząd Powiatu skutecznie 
aplikował o środki na ten cel i otrzy-
mał dofinansowanie od Zarządu 
Województwa Małopolskiego w wy-
sokości 3 mln zł. Inwestycja będzie 
realizowana przez powiat. Miasto 
Biecz przygotowało projekt. Ma po-
wstać promenada wjazdowa do Bie-
cza z oświetleniem i ścieżką pieszo 
rowerową.

• przebudowy dwóch odcinków drogi 
powiatowej Libusza-Kryg w Krygu o 
łącznej długości prawie 1 km. Obej-
mie ona poszerzenie jezdni, przebu-
dowę nawierzchni, poboczy, rowów, 
odwodnienia. Realizowana jest w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wykonawcą będzie PRDM w Jaśle, 
a wartość robót wyniesie 560 tys. zł. 
Zadanie ma być wykonane do końca 
sierpnia 2018 roku.

• remontu drogi powiatowej Ropica 
Górna – Bartne na długości 1,4 km 
(koszt 3,4 mln zł, wykonawca firma 

Z udziałem m.in. wicemarszałka Ma-
łopolski Stanisława Sorysa oraz 
starosty Karola Górskiego odbyła 

się uroczystość podpisania umowy na 
dofinansowanie projektu scalania grun-
tów wsi Sękowa i Racławice w powiecie 
gorlickim. Wartość całkowita projektów 
wynosi ponad 20,9 mln zł, a dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu  Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
13,3 mln zł. Pozostałe środki pochodzić 
będą z budżetu państwa.
- Scalanie to bardzo trudny projekt, wyma-
gający dodatkowej pracy powiatowych 
służb geodezyjnych i muszą to być bar-
dzo dobre służby, żeby takie projekty po-

Zadania inwestycyjne 
dotyczą:

GODROM z Gorlic, planowany ter-
min realizacji do końca października 
2018 r.) oraz odbudowa mostu na po-
toku Sękówka na tej drodze w miej-
scowości Bodaki wraz z dojazdami 
(koszt – 2,8 mln zł, wykonawca firma 
GODROM, termin realizacji – 10 grud-
nia br. Zarząd Powiatu pozyskał dofi-
nansowanie z budżetu państwa oraz 
od Lasów Państwowych po 2,35 mln 
zł. Pozostałą kwotę zabezpieczono w 
budżecie powiatu. 

• remontu drogi powiatowej Florynka 
– Izby w miejscowościach Brunary 
i Śnietnica. Obejmie dwa odcinki o 
łącznej długości 2,785 km. Zarząd 
Powiatu pozyskał na ten cel promesę 
w wysokości 1,56 mln zł ze środków z 
rezerwy celowej budżetu państwa w 
ramach środków na usuwania skut-
ków klęsk żywiołowych.

• budowy kanału ulgi potoku Zboro-
wianka wraz z odcinkiem zakrytym 
pod drogą powiatową Łużna – Stasz-
kówka. W ramach tej inwestycji na-
stąpi rozdział wód potoku na dwie 
części. Popłyną one starym korytem 
pod istniejącym mostem i w razie 
potrzeby, przy intensywnych opa-
dach deszczu, nowym korytem przez 
nowy, dodatkowy przepust ramowy. 
Wykonawcą inwestycji będzie firma 
Hażbud, a jej wartość -  409 tys. zł. 
Zadanie ma być wykonane do końca 
września 2018 r. 

fot. M. Książkiewicz

dejmowały się zrealizować i takie są w 
starostwie – mówił podczas spotkania 
wicemarszałek Stanisław Sorys. Podkre-
ślił, że projekt scaleniowy przedłożony 
przez powiat gorlicki był bardzo dobrze 
przygotowany i znalazł się na pierwszym 
miejscu listy do dofinansowania. Dzię-
kował samorządowi powiatowemu, że 
podjął się scalania gruntów w kolejnych 
dwóch miejscowościach i przypomniał, 
że powiat już z powodzeniem zrealizował 
scalanie wsi Męcina Wielka, co jest suk-
cesem wszystkich, a przede wszystkim 
mieszkańców.
- Dziękuję w imieniu rolników wsi Racła-
wice i Sękowa, którzy z nadzieją oczekują 
na realizację scaleń – mówił starosta Ka-
rol Górski. W Racławicach na 210 gospo-
darstw rolnych wniosek o przeprowadze-
nie postępowania scaleniowego złożyło 
aż 170 właścicieli gospodarstw rolnych, 
co stanowi 80,95 %  ogólnej liczby wła-
ścicieli gospodarstw rolnych objętych po-
stępowaniem scaleniowym. W  Sękowej, 
gdzie znajduje się 250 gospodarstw rol-
nych stosowny wniosek złożyło 151 wła-
ścicieli  gospodarstw rolnych, co stanowi 
58,80 %  ogólnej liczby właścicieli gospo-
darstw rolnych objętych postępowaniem 
scaleniowym i są to bardzo wysokie 

wskaźniki. Na etapie poscaleniowym w 
Sękowej wybudowanych zostanie 76 km 
dróg, w tym 5,5 km całkowicie nowych. 
Natomiast w Racławicach powstanie 
39,2 km dróg, w tym 4,7 km nowych. 
O scalenia ubiegają się już mieszkań-
cy Siar i Rożnowic. Starosta podkreślił, 
że powiatowe służby geodezyjne czeka 
ogromna praca, ale zadania będą prowa-
dzone z należytą starannością i zgodnie z 
założeniami projektu.

Scalanie gruntów daje możliwość zamia-
ny i łączenia działek, uporządkowanie 
granic działek oraz pozwala na moder-
nizację geodezyjnych rejestrów publicz-
nych. Zagospodarowanie poscaleniowe 
pozwoli na budowę dróg dojazdowych do 
pól oraz poprawę parametrów technicz-
nych rowów, co całkowicie zmienia krajo-
braz wsi, a przede wszystkim stwarza lep-
sze i łatwiejsze warunki gospodarowania 
w rolnictwie.
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Jubileuszowy Rajd im. Jana Pawła II

Będziemy pomagać natychmiast

160 uczniów z opiekunami wędrowało 
śladami Papieża Polaka. Już po raz dwu-
dziesty Zespół Szkół Ekonomicznych w 
Gorlicach był organizatorem Rajdu im. 
Jana Pawła II Szlakami Beskidu Niskiego. 
Uczestnicy mieli do wyboru 4 trasy tury-
styczne o zróżnicowanej trudności: z Gor-
lic, Szymbarku Łegów, Bieśnika i Owczar.  
Wszystkie drogi prowadziły pod kasztel w 
Szymbarku. Każdą grupę prowadzili leśni-
cy, którzy podczas wędrówki przekazywa-
li młodzieży wiedzę z zakresu gospodarki 
leśnej oraz historii dawnych wsi w Beski-
dzie Niskim. Na strudzonych wędrowców 
czekały gorące kiełbaski, napoje oraz 
odpoczynek w pięknych okolicznościach 
przyrody i renesansowego zamku. 
W jubileuszowym 20. rajdzie uczestniczy-
ła młodzież z ZSE Gorlice, Zespołu Szkół 

Starosta Karol Górski i wicestarosta Jerzy Nalepka oraz  Rafał Bugno właściciel 
firmy ELBUD II z Gorlic podpisali umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa 
części parteru i I piętra wraz z montażem windy wewnętrznej w budynku Powiatu 

Gorlickiego zlokalizowanego w Gorlicach przy ul. Słonecznej, na potrzeby Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej, RPO Województwa Małopolskiego pn.: „Wsparcie 
w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej”. Wartość robót wyniesie 1,117 
mln zł. 
- Po wyprowadzce Wydziału Komunikacji oraz Powiatowego Zarządu Drogowego do 

nowej siedziby przy ul. Michalusa 18 w Gorlicach możemy przystąpić do tworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) – mówił 
starosta Karol Górski. Będzie niósł pomoc natychmiastową w sytuacjach kryzysowych i roztaczał opiekuńcze skrzydła nad ofiara-
mi przemocy i osobami w kryzysie z powiatu gorlickiego. Będzie się znajdował w budynku przy ul. Słonecznej 7. 
Nasze starania rozpoczęliśmy w 2016 roku składając wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
Nasz projekt pn.: „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” został bardzo wysoko oceniony i decyzją Za-
rządu Województwa Małopolskiego w 2017 roku uzyskał dofinansowanie w niebagatelnej wysokości 3,5 mln zł.  Wartość całego 
projektu to około 3,8 mln zł.
Teraz przed nami część inwestycyjna projektu o wartości 1,117 mln zł, ze wsparciem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
– informował starosta. Roboty budowlane w budynku przy ul. Słonecznej prowadzić będzie firma ELBUD II z Gorlic. Będzie to grun-
towna przebudowa części parteru i I piętra, czyli prace zaczną się od wyburzeń, a następnie budowy nowych ścianek działowych, 
przebudowy wewnętrznych instalacji, wykonania podwieszanych sufitów i nowych posadzek, wstawienia nowych drzwi, instalacji 
monitoringu. Pomieszczenia będą przygotowane także pod potrzeby osób niepełnosprawnych, stąd m.in. montaż wewnętrznej 
windy. Ośrodek będzie miał powierzchnię 360 m² i dysponował 9 miejscami noclegowymi – podsumowuje starosta Karol Górski. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie podlegał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Będzie zajmował się pomo-
cą doraźną, natychmiastową. Będzie udzielał wsparcia osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej, kobietom i dzieciom, 
lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. W razie potrzeby będzie udzielał całodobowego schronienia. Ponadto 
będzie prowadził konsultacje psychologiczne, pedagogiczne oraz udzielał porad prawnych i pomocy socjalnej, a także prowadził 
terapię indywidualną i rodzinną. Każda z form pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie, aby lepiej radziła 
sobie w sytuacjach trudnych, we własnym środowisku i mogła odzyskać kontrolę nad własnym życiem. 

Technicznych im. Wincentego Pola w 
Gorlicach, I Liceum Ogólnokształcące im. 
Marcina Kromera w Gorlicach, Zespołu 
Szkół Zawodowych w Gorlicach, Bran-
żowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł i 
Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w 
Gorlicach oraz z Gimnazjum w Staszków-
ce i ze Szkoły Podstawowej w Stróżówce. 
Zgromadził on także liczne i szacowne 
grono gości. Obecny był m.in. inicjator raj-
dów, były radny Rady Powiatu Gorlickiego 
Stanisław Bystrowicz, który z radością i 
wzruszeniem opowiadał o swojej inicjaty-
wie sprzed 20 lat oraz wędrówkach księ-
dza, a następnie biskupa Karola Wojtyły 
po Beskidzie Niskim. Z podziękowaniami 
dla organizatorów i uczestników pospie-
szyli starosta Karol Górski i przewodni-
cząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Zofia Kamińska. Współorganizatorom i 
sponsorom dziękowała dyrektor ZSE Gra-
żyna Pabis-Mazur, podkreślając ważny 
udział w tym wydarzeniu Lasów Państwo-
wych Nadleśnictwa Gorlice i Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach oraz wsparcia 
ze strony Banku Spółdzielczego w Gorli-
cach. 
Tradycyjnie na mecie rajdu odbył się kon-
kurs wiedzy o wędrówkach kardynała 
Karola Wojtyły, czyli późniejszego Papie-
ża Jana Pawła II, po Beskidzie Niskim. 
Komisja Konkursowa pod  przewodnic-
twem ks. Dominika Leniarta przyznała I 
miejsce ekipie z ZSE w Gorlicach, II ZSZ w 
Gorlicach a III drużynie Branżowej Szkoły 
I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębior-
czości im. Jana Kilińskiego w Gorlicach.
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Energetyczny patron

W trosce o zabytki

Wczoraj promesa 
dziś inwestycja

PGE Energia Odnawialna Spółka Ak-
cyjna objęła swoim patronatem 
klasę w Zespole Szkół nr 1 im. Igna-

cego Łukasiewicza w Gorlicach – Technik 
Urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej. Przekazała także szkole darowi-

znę pieniężną w wysokości 80 tys. zł na 
zakup wyposażenia Pracowni systemów 
energetyki odnawialnej. Porozumienie w 
sprawie współpracy podpisali: wicepre-
zes Zarządu PGE EO dr Arkadiusz Sek-
ściński i dyrektor ZS Nr 1 Gorlicach Ja-
nusz Kryca. 
Witając wszystkich uczestników spotka-
nia starosta Karol Górski powiedział: -Nie 
ma lepszej inwestycji niż inwestowanie 
w człowieka, w młodego człowieka. Sta-
rosta dziękował  wiceprezesowi Zarządu 
PGE EO dr Arkadiuszowi Sekścińskiemu 
za podjęcie współpracy z Zespołem Szkół 
nr 1 w Gorlicach i finansowe wsparcie 
oraz wiceprezesowi Zarządu PGE EO ds. 
Innowacji Pawłowi Śliwie, który zainicjo-
wał współpracę PGE EO z powiatem gor-
lickim i szkołą.
- Na początek jest to darowizna pienięż-
na w wysokości 80 tys. zł na zakup spe-
cjalistycznego wyposażenia pracowni 
OZE, umożliwiającego kształcenie w tym 
zawodzie na jak najwyższym poziomie 
oraz przeprowadzenie specjalistycznych 
egzaminów zawodowych” - powiedział wi-
ceprezes Zarządu PGE EO Arkadiusz Sek-
ściński – Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach 
spełnia nasze oczekiwania - tutaj jest wy-
kwalifikowana kadra i zdolna młodzież. 
Dla trójki najlepszych z nich ufundowane 
zostaną stypendia i już podczas tego-
rocznych wakacji odbędą oni miesięczny 
staż w hydroelektrowni w Solinie.  
Dzięki przekazanym przez PGE EO środ-
kom do ZS Nr 1 w Gorlicach trafią pomo-
ce dydaktyczne tj: pompa ciepła, turbina 
wiatrowa, kamera termowizyjna, przyrzą-
dy pomiarowe (mierniki, wiatromierze, ko-
nektory), komputer, laptop, program kosz-
torysowania, projektor multimedialny. 
PGE EO zobowiązało się ponadto do prze-
prowadzenia przynajmniej jednego wy-
kładu rocznie z zakresu elektroenergetyki 
oraz wspierania szkoły wiedzą praktycz-
ną i teoretyczną. 
Uroczystość podpisania porozumienia 
miała miejsce w Starostwie Powiatowym 
w Gorlicach. 
Uczestniczyli w niej ponadto: wiceprezes 
PGE EO Paweł Śliwa – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz uczniowie 
II kl. technikum wraz z opiekunem Kazi-
mierzem Obrzutem.
Obecny na spotkaniu wiceprezes PGE EO 
Paweł Śliwa poinformował, że we wrze-
śniu br. odbędzie się druga edycja Powia-
towego Konkursu Energetycznego „Iskra”. 
Nagrodą główną w konkursie będzie wy-
cieczka do hydroelektrowni w Solinie.  
Odbierając czek dyrektor ZS Nr 1 w Gor-
licach Janusz Kryca zaznaczył, że kie-
runek pn. Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej cieszy się dużym 
zainteresowaniem  ze strony młodzieży o 
czym świadczy 60 uczniów poznających 
arkana tej modnej i wciąż rozwijającej się 
specjalizacji. 

Zakończył się przetarg na na remont 
boiska sportowego przy Zespole 
Szkół Zawodowych im. K. Puła-

skiego w Gorlicach. Zadanie realizować 
będzie firma z Mińska Mazowieckiego, 
a jego wartość opiewa na 486,4 tys zł. 
Nowe boisko ma powstać do 22 sierpnia 
2018 roku.
Wcześniej starosta Karol Górski odebrał 
promesę w wysokości 194,5 tys. zł na 
budowę tegoż boiska w ramach pilota-
żowego projektu „Małopolskie boiska”. 
Dokumenty o dofinansowaniu wręczali: 
wicemarszałek Wojciech Kozak, Grzegorz 
Lipiec – członek ZWM, przewodnicząca 
SWM Urszula Nowogórska i radna sejmi-
ku Barbara Dziwisz. 
- To bardzo dobra wiadomość dla uczniów 
Budowlanki, bo obecnie szkolne boisko 
jest wyłączone z użytkowania – podkre-
śla starosta Karol Górski. Prace polegać 
będą na wymianie starej zniszczonej 
nawierzchni, na bezpieczną powierzch-
nię wykonaną z poliuretanu. Na zmoder-
nizowanym boisku możliwa będzie gra 
w  piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i 
tenisa. Będzie także rzutnia do pchnięcia 
kulą, skocznia do skoku w dal z bieżnią 
oraz nowe bramki, siatko-kosze, ławki i 
ogrodzenie. 

Bez przesady można rzec, że powiat 
gorlicki zabytkami stoi. To kilkaset 
obiektów od przydrożnych kapliczek 

na nekropoliach skończywszy, będących 
dziedzictwem naszej kultury, swoistym 
dziennikiem życia ludzkości. 
Podczas XXXVIII majowej sesji Rada 
Powiatu Gorlickiego podjęła uchwałę w 
sprawie przyznania dotacji na łączną 
kwotę 60 tys. złotych na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków. 
Otrzymają je :
- Rektorat przy kościele p.w. św. Mikołaja 
w Siedliskach na kompleksową konserwa-
cję drewnianej chrzcielnicy - 3.700,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. An-
drzeja Apostoła w Rożnowicach na wy-
konanie systemu sygnalizacji włamania 
oraz szalowanie ściany i remont kruchty 
w drewnianym kościele - 12.300,00 zł, 
- Parafia  Rzymskokatolicka p.w. Matki 
Bożej Szkaplerznej w Szymbarku na pra-
ce konserwatorskie przy dekoracji malar-
skiej ściany za ołtarzem bocznym Serca 
Pana Jezusa - 9.000,00 zł,
- Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia 
Najświętszej  Marii Panny w Rozdzielu na 
wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na wzmocnieniu konstrukcji cerkwi 
- 30.000,00 zł,
- Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosław-
nej „Elpis” w Gorlicach na konserwację 
starodruków cerkiewnych  Apostoł i Psał-
terz  -  5.000,00 zł.
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3 maja w Gorlicach uroczyście obchodzo-
no święto upamiętniające uchwalenie w 
1791 r.  przez Sejm Czteroletni, Ustawy 
Rządowej regulującej ustrój ówczesnej 
Rzeczpospolitej. Organizatorem powia-
towych obchodów był Starosta Gorlicki 
Karol Górski wraz z Zarządem Powiatu 
Gorlickiego oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego Marek Bugno wraz z 
Radą Powiatu.
Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice 
Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Gorlicach, uroczystą mszą 
świętą koncelebrowaną w intencji Ojczy-
zny, po której uczestnicy w barwnym po-
chodzie, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą 
OSP z Dominkowic pod batutą Romana 
Korbicza,  przemaszerowali na gorlicki ry-
nek, by tam wziąć udział w uroczystej in-
tronizacji króla kurkowego A.D. 2018, wy-
łonionego podczas turnieju strzeleckiego. 
Nowym królem Gorlickiego Strzeleckiego 
Bractwa Kurkowego Dworu Karwacja-
nów został Mieczysław Kamiński, który 
na okres swojego rocznego panowania 

Cztery kategorie, cztery wyzwania, 
różne idee, ale cel jeden - zdobyć 
„Złote Pióro Wincentego Pola”. Roz-

daniem nagród zakończyła się uczniow-
ska rywalizacja w VII Powiatowym kon-
kursie interdyscyplinarnym pt. „PIEŚŃ O 
ZIEMI NASZEJ – ZIEMI GORLICKIEJ” im. 
Wincentego Pola.
Konkurs zainicjował siedem lat temu i na-
dal uczestniczy w jego organizacji wice-
przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego 
Roman Dziubina. Kierując swoje słowa do 
zebranej młodzieży, podkreślał, że celem 
konkursu jest uczenie miłości do Ojczy-
zny także tej blisko nas - Ziemi Gorlickiej, 

Wiwat Maj 3 Maj

Złote Pióra rozdane

przybrał imię Iudex, co znaczy Sędzia. 
Insygnia królewskie – srebrnego kura - i 
te przynależne marszałkom wręczał sta-
rosta Karol Górski. 
Dalsza część odbyła się pod tablicą po-
święconą hrabiemu Aleksandrowi Skrzyń-
skiemu na ulicy 3 Maja. Po programie 
artystycznym przygotowanym przez 
młodzież z Młodzieżowego Domu Kultu-
ry, głos zabrał starosta Karol Górski, któ-
ry powiedział m.in: – Dzieło sprzed 227 
lat oprócz dumy jest okazją do refleksji. 
Reformatorzy Sejmu Wielkiego wskazali 
dobrą drogę ku nowoczesnemu państwu 
polskiemu. Konstytucja 3 Maja przywróci-
ła Polakom nadzieję i poczucie odpowie-
dzialności za swój kraj. 
Starosta przypomniał, że Święto Kon-
stytucji 3 Maja dopiero od 1990 roku, po 
zmianie ustroju, należy do uroczyście ob-
chodzonych polskich świąt narodowych. 
- Dziś składamy hołd twórcom Konstytu-
cji 3 Maja, testamentu Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw 
i swobód obywatelskich, tolerancji, wol-
ności wyznania, pokoju.
Wraz z Zarządem Powiatu i radnymi Rady 
Powiatu staramy się nie zapominać o tak 
ważnych elementach jak: lokalna historia, 
duma narodowa i wartości ogólnoludzkie. 
Dbałość o lokalną historię i nasze „małe 
ojczyzny” staje się szczególnie istotnym 
elementem zachowania pamięci i tożsa-
mości narodowej.

która jest wielokulturowa i wielobarwna. 
Konkurs nawiązujący do utworu Wincen-
tego Pola „Pieśń o ziemi naszej” może się 
tutaj w pełni realizować. Przez sześć lat 
swojego życia Wincenty Pol – ten wybitny 
poeta, doktor filozofii, profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, geograf, podróżnik i 
badacz mieszkał i tworzył na Ziemi Gor-
lickiej.
Podążając jego śladami uczniowie wy-
rażali piękno „małej” ojczyzny. Konkurs 
został podzielony na cztery kategorie: 
wiersz, praca plastyczna, piosenka o Be-
skidzie Niskim i Pogórzu oraz strona in-
ternetowa lub film. 

Gratulacje oraz nagrody laureatom i pa-
miątkowe dyplomy wszystkim uczestni-
kom wręczali: wicestarosta Jerzy Nalep-
ka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Roman Dziubina, Zofia Kamińska prze-
wodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu Rady Powiatu Gorlickiego oraz  
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i 
Sportu Tadeusz Mikrut.
Zwracając się do uczestników konkursu 
wicestarosta Jerzy Nalepka powiedział: 
- Konkurs „Pieśń o Ziemi Naszej – Ziemi 
Gorlickiej” zwraca naszą uwagę na piękno 
Beskidu Niskiego. Dobrze, że wy młodzi to 
dostrzegacie, a swoje wrażenia i uczucia 
potraficie zamieniać w wiersze, piosen-
ki i  współczesne techniki przekazu, jak 
strony internetowe czy filmy promocyjne. 
Wicestarosta podziękował również pomy-
słodawcy konkursu Romanowi Dziubinie 
oraz nauczycielom, którzy przygotowali 
uczniów do prezentacji swojej twórczo-
ści.
Organizatorem konkursu i fundatorem na-
gród był Wydział Edukacji, Kultury i Spor-
tu Starostwa Powiatowego w Gorlicach. 
Rozdanie nagród miało miejsce w zabyt-
kowym Kasztelu w Szymbarku. 

Następnie delegacje samorządów, Sej-
miku Województwa Małopolskiego, kom-
batantów, Komendy Powiatowej Policji i 
Państwowej Straży Pożarnej oraz orga-
nizacji społecznych złożyły wieńce i wią-
zanki kwiatów. 
Patriotyczne spotkanie prowadził Krzysz-
tof Mikruta koordynator Zespołu ds. Pro-
mocji i Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach. 
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Pełnoletni 
konkurs 
ortograficzny

Na skrzydłach do 
Niepodległej

Za życiem

„A nade wszystko szanuj mowę twą oj-
czystą. Nie znać języka swego – hańbą 
oczywistą” – te słowa F. K. Dmochow-
skiego były mottem przewodnim XVIII Po-
wiatowego Konkursu Ortograficznego dla 
szkół ponadgimnazjalnych. Mistrzem Or-
tografii Powiatu Gorlickiego został uczeń 
Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach Krzysztof 
Kazanowski. Tytuły wicemistrzowskie 
trafiły do uczniów I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Gorlicach – Rity Słota i Eryka 
Balickiego.
Czasu nie „zmitrężyli na nicnierobieniu” – 
dwudziestu uczniów z dziesięciu szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego 
zmagało się z dyktandem o wokaliście 
zespołu Pęcherz, którego otaczała hor-
da rozhisteryzowanych fanek: „Jednak-
że wszystkie quasi-fanki naprawdę dążyły 
tylko do zdarcia zeń żorżetowej koszuli 
z sutym żabotem. Pół siedząc, pół leżąc, 
rad nierad udzielał wywiadu, na łapu-capu 
rozdawał autografy wyglądające niczym ja-
kieś bohomazy i spoglądał spode łba na tę 
dziewczęcą hałastrę...”
To tylko „niewinny” fragment tekstu z 
dyktanda, które podczas konkursu pisali 
uczniowie. Ich prace oceniało jury w skła-
dzie: Małgorzata Molendowicz, Krystyna 
Stec-Rafa i Beata Myśliwiec.
Decyzją komisji I miejsce i tytuł „Mistrza 
Ortografii Powiatu Gorlickiego” uzyskał 
uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. I. Łukasiewi-
cza w Gorlicach Krzysztof Kazanowski. 
II miejsce i tytułu  Wicemistrza Ortografii 
Powiatu Gorlickiego otrzymała Rita Słota, 
a III miejsce i tytuł „II Wicemistrza Orto-
grafii Powiatu Gorlickiego” trafił do Eryka 

IV Międzynarodową konferencją naukową 
pt. „Skrzydła Zwycięzców, Skrzydła Poko-
nanych... Skrzydła Niepodległej, Skrzydła 
Wolności 1917-1918”  zainaugurowano 
powiatowe obchody 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę.
Jej organizatorami byli: Starostwo Po-
wiatowe, Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów, Instytut Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jaro-
sławiu. 
Wśród gości obecni byli m.in.: starosta 
Karol Górski, dyrektor Muzeum Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl oraz 
dr hab. Andrzej Olejko. W obradach wzięli 
udział historycy z Polski, Słowenii, Rosji, 
Czech, Austrii, Niemiec, Ukrainy, Serbii i 
Francji. Podobnie jak w latach poprzed-
nich efektem zorganizowanego spotkania 
będzie publikacja, zawierająca referaty 
prelegentów. 

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Gorlicach od listopada 
2017 roku stała się realizatorem jed-

nego z zadań programu kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Gorlicka 
Poradnia prowadzi Ośrodek Koordynacyj-
no-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla dzieci 
niepełnosprawnych lub zagrożonych nie-
pełnosprawnością w wieku od urodzenia 
do podjęcia nauki w szkole.
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-
-Opiekuńczy zapewnia 42. dzieciom za-
jęcia wczesnego wspomagania rozwoju 
prowadzone przez zespoły specjalistów: 
neurologopedów, rehabilitantów,  psycho-
logów, tyflopedagogów, surdopedagogów, 
pedagogów. Dzieci mogą korzystać z 5 go-
dzin zajęć tygodniowo czyli aż 20 godzin 
zajęć miesięcznie. Prowadzone zajęcia to: 
rehabilitacja ruchowa, terapia logopedycz-
na, psychologiczna i pedagogiczna, zaję-
cia integracji sensorycznej, sensomoto-
ryczna terapia widzenia oraz kynoterapia.  
Rehabilitanci pracują metodami kinezjolo-
gii rozwojowej wg. Vojty oraz NDT-Bobath. 
Proponowane przez Ośrodek Koordyna-
cyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zajęcia 
wspomagają rozwój niepełnosprawnych 
maluchów i są dopasowane do ich po-
trzeb. Odbywają się w profesjonalnych ga-
binetach wyposażonych w specjalistyczne 
pomoce rehabilitacyjne oraz dydaktyczne. 
Realizacja programu „ Za życiem” będzie 
trwała do końca roku 2021. Zapraszamy 
rodziców niepełnosprawnych maluchów 
do korzystania przez ich dzieci z oferowa-
nych zajęć.

Balickiego. Oboje z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. M. Kromera w Gorlicach.
Gratulacje laureatom składał i nagrody 
wręczał naczelnik Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Sportu Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach Tadeusz Mikrut i przewodniczą-
ca jury Małgorzata Molendowicz. 
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Komisja Budżetowa i Mienia Powiatu 
pod przewodnictwem Rafała Kny-
bla w składzie: Małgorzata Dąbrow-

ska, Jadwiga Wójtowicz, Karol Górski, 
Marek Bugno, Adam Urbanek i Janusz 
Augustowski podczas majowego posie-
dzenia zapoznała się z informacjami na 
temat: zadań inwestycyjnych i projektów 
z udziałem środków europejskich oraz 
pozyskiwania i wydatkowania środków 
finansowych przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w 2017 roku. W posiedzeniu komisji 
uczestniczyli także: Barbara Baczyńska – 
dyrektor PUP w Gorlicach, Marian Janusz 
– naczelnik Wydziału Rozwoju oraz Aneta 
Hec-Wałęga koordynator Zespołu ds. Go-
spodarowania Nieruchomościami. 
Informację o pracy PUP w Gorlicach za 
2017 rok przedstawiła dyrektor  Barbara 
Baczyńska. Na koniec ub.r. liczba bezro-
botnych zarejestrowanych w PUP Gorlice 
wynosiła 2859 osób, w tym kobiety stano-
wiły 63,6%. Pocieszający jest fakt, że już 
czwarty rok z rzędu liczba bezrobotnych 
się zmniejsza. Stopa bezrobocia w powie-
cie gorlickim wynosiła 6,4% i była niższa 

Jaromir Tomasik - uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kromera 
w Gorlicach, został laureatem etapu 

centralnego 47. Olimpiady Biologicznej oraz 
reprezentantem Polski w Międzynarodowej 
Olimpiadzie Biologicznej w Teheranie. Uzy-
skał 3 miejsce na 93  uczestników zawodów 
centralnych. Opiekunem Jaromira jest na-
uczycielka biologii Teresa Cetnarowska.
Podczas olimpiady uczestnicy musie-
li wykazać się wiedzą i umiejętnościami 
praktycznymi w pracowniach: statystycz-
no-filogenetycznej, biochemicznej, botanicz-
no-mykologicznej, zoologicznej. W kolejnym 
dniu przystąpili do egzaminu pisemnego i 
obrony pracy badawczej, którą musieli sa-
modzielnie przygotować. Praca badawcza 
Jaromira okazała się być najlepszą pracą 47 
OB i otrzymała dodatkowe wyróżnienie. 
Sukces w olimpiadzie gwarantuje Jaromiro-

niż przed rokiem o 2,1 pkt procentowych, 
w województwie małopolskim 5,4%, a na 
terenie kraju 6,6%. Tym samym stopa bez-
robocia była w naszym powiecie niższa o 
0.2 pkt proc. od średniej krajowej. 
W rankingu zestawienia wskaźników efek-
tywności zatrudnieniowej w wojewódz-
twie małopolskim powiat gorlicki plasu-
je się na 1 miejscu wśród 22 powiatów 
(85,68% przy średniej krajowej 78,74%). 
Natomiast w zestawieniu efektywności 
kosztowej zajmuje 2 miejsce (8 857,17 zł 
przy średniej krajowej 11 291,09 zł). 
Komisja zapoznała się także z informacją 
na temat inwestycji powiatowych zreali-
zowanych w latach 2014-2018. Łączna 
wartość inwestycji wyniosła ogromną 
kwotę ponad 180 mln zł.
Komisja wypracowała pozytywne opinie 
na temat projektów uchwał w sprawach 
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 
oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Gorlickiego, a także w 
sprawie sprzedaży nieruchomości grun-
towej na rzecz Spółdzielni Ogrodniczo-
-Pszczelarskiej w Gorlicach. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Powiatu Gorlickiego odwie-
dziła niektóre zabytki architektury 

sakralnej w gminie Bobowa – kościół św. 
Mikołaja w Siedliskach, kościół św. Zofii w 
Bobowej i synagogę w Bobowej. Była tak-
że z wizytą w Szkole Muzycznej I stopnia 
w Bobowej.

W wyjazdowym posiedzeniu Komisji pod 
przewodnictwem Zofii Kamińskiej uczest-
niczyli: radni, wicestarosta Jerzy Nalepka, 
Zygmunt Fryczek, Marek Ludwin, Adam 
Urbanek i Krzysztof Flądro oraz dyrek-
tor Szkoły Muzycznej w Bobowej Robert 
Gryzik, dyrektor ZSO w Bobowej Urszula 
Jabłońska, naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach Tadeusz Mikrut. 
Komisja była pod wielkim wrażeniem prac 
renowacyjnych wykonanych w obiektach 
sakralnych. Przewodnicząca Komisji Zo-
fia Kamińska wyraziła wielkie uznanie 
dla wszystkich osób troszczących się o 
te obiekty – księży, burmistrza Bobowej, 
radnych oraz niezwykle zaangażowanych 
mieszkańców, którzy wielkim wysiłkiem fi-
nansowym i pracą społeczną sprawili, że 
obiekty te odzyskały swoją dawną świet-
ność i są ponownie dostępne dla wiernych 
i mogą być podziwiane przez turystów.
A są to bardzo cenne, prawdziwe perełki 
architektoniczne.

Oprócz zabytków architektury sakralnej 
Komisja odwiedziła także Szkołę Mu-
zyczną I stopnia w Bobowej, gdzie gości 
podejmował dyrektor Robert Gryzik. Spo-
tkanie uświetnił minikoncert akordeono-
wy dwóch uczniów bobowskiej szkoły. W 
roku szkolnym 2017/2018 naukę prowa-
dzi blisko 200 uczniów.

Komisja Budżetowa Z wizytą 
w Bobowej 

i Siedliskach

Z Kromera do Teheranu
wi przyjęcie na kierunek lekarski dowolnie 
wybranej przez niego uczelni medycznej, a 
także zwolnienie z matury z biologii.
Przede wszystkim jednak wynik Jaromira 
zadecydował o powołaniu go do reprezen-
towania Polski w Międzynarodowej Olimpia-
dzie Biologicznej, która odbędzie się 15-22 
lipca 2018r. w Teheranie.
Gratulujemy Jaromirowi, jego rodzicom i 
opiekunowi tego wspaniałego sukcesu! 
Powodzenia w Teheranie!
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Złoty Gryf Gorlicki pojechał do Wadowic 
razem z zespołem Duo Cuori. Srebr-
nego Gryfa wyśpiewała Aleksandra 

Biernacka, a Brązowego Anna Mucha. Dwa 
równorzędne wyróżnienia  otrzymały: Eliza 
Ćwieczek i Aleksandra Przybyłowicz. Takim 
werdyktem zakończyła się 24. Poetycko-Mu-
zyczna Bitwa pod Gorlicami.
Tradycyjnie odbyła się 2 maja, a jej organiza-
torem był Młodzieżowy Dom Kultury w Gor-
licach i Starostwo Powiatowe w Gorlicach.
W tym roku już po raz 24. w szranki kon-

Były życzenia, gratulacje i prezenty - 
jak na urodziny przystało. 10 maja 
Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Stanisława Gabryela w Gorlicach święto-
wała swoje 70-lecie.

Spotkanie jubileuszowe, które miało miej-
sce w Sali pod Sową, rozpoczęła dyrektor 
MBP Joanna Kalisz-Dziki od powitania 
zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli 
się m.in.: starosta Karol Górski, burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla, dyrektor Kancelarii 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
Witold Kochan, przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Gorlickiego Zofia Kamińska, przedstawi-
ciele Rady Miasta, bibliotekarze z partner-
skich bibliotek, byli pracownicy i  najwier-
niejsi czytelnicy biblioteki.
Zgromadzeni goście wysłuchali historii 
biblioteki, którą przedstawiła dyrektor pla-

24. bitwa na 
słowa i muzykę

70 lat MBP 
w Gorlicach

cówki Joanna Kalisz-Dziki.
4 maja 1948 roku powołano do życia 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gorli-
cach. 1 września tegoż roku stanowisko 
kierownika powierzono mgr Stanisławowi 
Gabryelowi. Przez cały okres swojej dzia-
łalności placówka podlegała wielu trans-
formacjom, systematycznie się rozwija-
jąc. W początkowym okresie działalności 
Biblioteki (1945–1948) trwały prace nad 
sposobami udostępniania księgozbioru 
czytelnikom. Duże zasługi położyli wów-
czas pierwsi bibliotekarze: Wilhelmina 
Stachnik, Maria Muszyńska,  Stanisław 
Gabryel, Maria Wojtasiewicz. Z dniem 1 
czerwca 1975 roku, w wyniku wprowadze-
nia reformy administracyjnej, placówka 
gorlicka przyjęła nazwę Miejska Bibliote-
ka Publiczna. Dnia 1 czerwca 1999 roku, 
bibliotece gorlickiej, jako jednej z pierw-
szych w województwie małopolskim, po-
wierzono funkcję biblioteki powiatowej.
W ten wyjątkowy wieczór życzenia wraz 
z listami gratulacyjnymi oraz symbolicz-
nymi upominkami składali zaproszeni 
goście, podkreślając w swoich wypowie-
dziach duży wkład byłych i obecnych bi-
bliotekarzy w rozwój biblioteki i jej zna-
czenie dla mieszkańców miasta i powiatu. 
- Składam na Pani ręce najserdeczniejsze 
gratulacje i wyrazy uznania – powiedział 
starosta Karol Górski, kierując je do dyrek-
tor placówki. - Jubileusz to czas do oka-
zywania wdzięczności za zaangażowanie 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do jej rozwoju i do wyrażenia podzięko-
wań za krzewienie czytelnictwa i kultury 

w regionie oraz za możliwość pełnienia 
misji, jaka jest powierzona bibliotece. 
Życzę niegasnącego zapału w realizacji 
marzeń, pomyślności oraz dalszych suk-
cesów i wielu korzyści dla mieszkańców 
Gorlic i całego powiatu w podejmowa-
nych działaniach.
W dniu jubileuszu odbyło się również spo-
tkanie autorskie z Anną Janko – pisarką, 
poetką i krytykiem literackim autorką be-
stsellerowych powieści „Dziewczyna z za-
pałkami” i „Pasja według św. Hanki” oraz 
książki „Mała Zagłada”.
W części artystycznej z mini koncertem 
wystąpił Podkarpacki Chór Męski pod ba-
tutą Grzegorza Oliwy. Jubileusz biblioteki 
zwieńczył toast wzniesiony szampanem. 

kursowe stanęli wykonawcy piosenki 
literackiej z wielu miejsc w kraju. Po-
etycko-Muzyczna Bitwa pod Gorlicami to 
konkurs, który od wielu lat gromadzi oso-
by, dla których w piosence najważniejszy 
jest tekst. W tegorocznym konkursie wzię-
li udział wykonawcy m.in. z Andrychowa, 
Bytomia, Rabki i oczywiście Gorlic. 
Prezentacje konkursowe odbywały się w 
MDK, a występy oceniało jury w składzie: 
Jan Poprawa - przewodniczący, Andrzej 
Pacuła oraz gorlicki bard i jednocześnie 
pomysłodawca konkursu Bogusław Di-
duch. 
Koncert finałowy tegorocznych laureatów 
odbył się w sali teatralnej Gorlickiego 
Centrum Kultury. 
Wcześniej starosta Karol Górski wraz z 
kierownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gor-
lice Aleksandrem Augustynem i dyrekto-
rem MDK Tomaszem Kubalą wręczyli lau-
reatom statuetki, nagrody i dyplomy.
Starosta przekazał podziękowania 
dla wykonawców, publiczności oraz 
dyrekcji i pracowników MDK i GCK 
oraz instytucji i firm, które wspiera-

ją organizację tej wyjątkowej imprezy. 
Niekwestionowaną gwiazdą „bitewnego” 
wieczoru była Katarzyna Groniec.
Do zobaczenia za rok na jubileuszowej 
25. Poetycko-Muzycznej Bitwie pod Gor-
licami!!!
Zdjęcia: Wojciech Haberek MDK.
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W Wieliczce odbyły się Eliminacje Wo-
jewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom”. Wzięło w nich udział 120 
uczestników, w trzech grupach wieko-
wych, ze wszystkich małopolskich powia-
tów. W grupie uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, powiat gorlicki reprezentował 
uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bobowej Wojciech Mazur. Wojciech w 
swojej grupie wiekowej okazał się bezkon-
kurencyjny, zdobywając pierwsze miejsce 
i tym samym będzie reprezentował woje-
wództwo małopolskie w finale centralnym 
OTWP.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania „Beskid Gorlicki” odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami miast i 
gmin powiatu gorlickiego na temat budo-
wania „Marki Lokalnej”. W spotkaniu, pro-
wadzonym przez prezesa LGD Stanisława 
Kaszyka, uczestniczył między innymi sta-
rosta Karol Górski.
Podczas zebrania przedstawiciele LGD 
„Beskid Gorlicki” oraz Olga Gałek z Fun-
dacji Miejsc i Ludzi Aktywnych omówili 
proces budowania marki lokalnej na ob-
szarze powiatu gorlickiego.
W ramach budowania marki poszukiwane 
będą miejsca, obiekty, wydarzenia, pro-
dukty, usługi, które stanowią wyróżnik na-
szego regionu, a odkryte mogą przynosić 
korzyści dla mieszkańców powiatu gorlic-
kiego, podmiotów ekonomii społecznej, 
inwestorów i turystów. Znak Marki Lokal-
nej przyznawać będzie Kapituła, której 
członkami będą eksperci w branży tury-
stycznej jak i znane osobistości z powiatu 
gorlickiego.
W ramach projektów realizowanych przez 
LGD „Beskid Gorlicki” powstanie Centrum 
Produktu Turystycznego i Kulturowego 
w Wysowej Zdroju z punktem informacji 
turystycznej, jak i miejscem sprzedaży 
produktów/ usług oznaczonych znakiem 
Marki Lokalnej.
Kolejnym działaniem będzie stworzenie 
aplikacji mobilnej wskazującej najatrak-
cyjniejsze turystycznie miejsca jak i pro-
dukty/usługi.
Na obszarze powiatu gorlickiego gościć 
będziemy lokalne grupy działania współ-
pracujące z LGD „Beskid Gorlicki” a przed-
stawiciele naszego regionu poznawać 
będą tajniki tworzenia marki lokalnej na 
obszarach, na których proces ten jest już 
mocno zaawansowany.
LGD „Beskid Gorlicki” realizuje także pi-
lotażowy projekt wprowadzenia na rynek 
gadżetów promocyjnych a w najbliższych 
planach znajduje się przygotowanie pro-
jektu na pozyskanie dofinansowania za-
kupu stoisk - infrastruktury do sprzedaży 
produktów kulinarnych i rękodzielniczych 
wytwarzanych na terenie powiatu gorlic-
kiego podczas różnego typu wydarzeń 
plenerowych.

161 prac z 15 szkół podstawowych 
wpłynęło do Placówki Terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Gorlicach na VIII edycję Konkur-
su Plastycznego dla dzieci pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 
zapobiegamy”. Celem konkursu było 
promowanie wśród uczniów szkół pod-
stawowych z terenów wiejskich powiatu 
gorlickiego pozytywnych zachowań zwią-
zanych z pracą i zabawą na terenie go-
spodarstwa rolnego.
- Cieszymy się, że KRUS dba o bezpieczeń-
stwo pracy w gospodarstwach rolnych i ak-
tywizuje młodzież do zwracania uwagi na 
zachowanie zasad bezpieczeństwa przy pra-
cach na roli i w domu – podkreślała poseł na 
Sejm RP Barbara Bartuś. Dziękuję młodzieży 
i nauczycielom za udział w tym edukacyjnym 
konkursie i gratuluję laureatom pięknych, po-
uczających prac plastycznych.

Bezkonkurencyjny 
Wojtek

Budujemy Markę 
Lokalną

Dla bezpieczeństwa 
na wsi

Z ekologią 
za pan brat

- W młodości pracowałem na gospodar-
stwie rolnym, a potem przez 11 lat sam 
prowadziłem gospodarstwo i wiem ile nie-
bezpieczeństw czyha na rolników i dzieci 
przy pracy na roli, tym bardziej, że z roku 
na rok przybywa maszyn i urządzeń tech-
nicznych – mówił starosta Karol Górski. 
Dziękuję kierownikowi KRUS  za organiza-
cję konkursu oraz dzieciom za tak liczny 
udział, a także rodzicom i nauczycielom 
za wsparcie w przygotowywaniu prac.
- Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 
zapobiegamy”. Nie bez powodu - aż 47% 
wypadków w rolnictwie ma związek z 
upadkiem – mówił kierownik PT KRUS Ja-
nusz Augustowski. Cieszy fakt, że z roku 
na rok rośnie zainteresowanie naszym 
konkursem i przybywa szkół i dzieci, któ-
re w nim uczestniczą. W ubiegłym roku w 
małopolskiej edycji zgłoszono 2550 prac, 
natomiast w br. nadesłano aż 3543 prac, 
w tym 161 w powiecie gorlickim.
Najlepsze prace z powiatu zostały wysła-
ne na etap wojewódzki, gdzie praca We-
roniki Szota z ZS w Brunarach zajęła III 
miejsce w swojej grupie wiekowej, a tym 
samym przeszła do rywalizacji finałowej 
konkursu.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Bobowej odbył się Powiatowy Konkurs Eko-
logiczny dla szkół ponadpodstawowych z 
terenu powiatu gorlickiego. Organizatorem 
był oddział LOP w Gorlicach i Szkolne Koło 
LOP działające przy ZSO w Bobowej pod 
kierunkiem Grażyny Kurzawy, prezes Od-
działu LOP w Gorlicach. Zadania konkurso-
we opracowała komisja w składzie: Teresa 
Skrzypek, Iwona Stec i Gabriela Kołotyło.
• W trójce najlepszych znaleźli się:
• I miejsce - Dominik Młynarczyk z LO 
         w Bieczu, opiekun Jadwiga Kuzak,
• II miejsce - Maciej Orzechowski z I LO 

w Gorlicach, opiekun Mariola Łukasik,
• III miejsce - Kacper Mierzwa z ZSZ 
         w Bobowej opiekun, Renata Roszak.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, 
ufundowane przez Starostę Gorlickiego, a 
pozostali uczestnicy dyplomy wraz z publi-
kacją pt. „Mamy tylko jedną ziemię. Dzia-
łalność Ligii Ochrony Przyrody w powiecie 
gorlickim” wydaną z okazji 90-lecia LOP w 
Gorlicach. Nagrody wręczał starosta Karol 
Górski wraz z naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Maria Puścizna-Syc.
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Kreatywny 
nauczyciel

We love LOWE

Sto na 25-lecie

Otwarci na Europę

„Wychowanie do wartości” to hasło te-
gorocznej IX edycji regionalnego konkur-
su „Kreatywny nauczyciel”. Jedną z jego 
laureatek została Lucyna Prorok, nauczy-
cielka z Zespołu Szkół Zawodowych w 
Gorlicach za przedsięwzięcie „Polskie 
dziedzictwo kulinarne w kontekście 
współczesnej gastronomii”.
Tegoroczna edycja konkursu przebiegała 
pod hasłem „Wychowanie do wartości”, 
a jej głównym przesłaniem było propago-
wanie działań edukacyjnych istotnych dla 
kształtowania postaw dzieci i młodzieży i 
ukierunkowaniem ich na wartości: dobro 
– prawda - piękno. Komisja konkursowa 
pod uwagę brała także promowanie kre-
atywnych nauczycieli podejmujących róż-
norodne przedsięwzięcia edukacyjne, słu-
żące formowaniu postaw i wprowadzaniu 
młodych ludzi w świat wartości.
Uczestnictwo w konkursie jest cenną 
okazją do upowszechniania przykładów 
dobrej praktyki pedagogicznej, zintegro-
wania środowiska nauczycieli i jego akty-
wizacji oraz przyczynia się do podnosze-
nia jakości kształcenia w małopolskich 
placówka edukacyjnych. Konkurs promu-
je pomysłowych, innowacyjnych nauczy-
cieli, którzy są zainteresowani dalszym 
rozwojem własnego warsztatu pracy. Pa-
sja i nieustannie podwyższane kompeten-
cje to recepta na sukces. 
Konkurs odbywał się pod honorowym pa-
tronatem Piotra Ćwika – Wojewody Ma-
łopolskiego i Jacka Krupy – Marszałka 
Województwa Małopolskiego.

W Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu 
odbył się kolejny Tydzień Europejski. 
Szkoła gościła uczniów ze szkół part-
nerskich z Niemiec (Rendsburg), Wę-
gier (Miszkolc) i Włoch (Reggio Emilia). 
Równocześnie uczniowie LO w Bieczu: 
Oliwia Potykanowicz, Bartłomiej Ślawski, 
Ksawery Haberek wraz z opiekunem Ra-
fałem Wroną byli w Finlandii. 
W ostatnim numerze „chochlik” zamienił 
nam zdjęcia – przepraszamy!

Zespół Szkół Technicznych im. Wincente-
go Pola w Gorlicach realizuje pilotażowy 
projekt „LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wie-
dzy i Edukacji w powiecie gorlickim” do-
finansowany kwotą 249 tys. zł w ramach 
unijnego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.  
Na zaproszenie LOWE w ZST gościła 
m.in. sędzia Anna Maria Wesołowska, 
współautorka ustawy o świadku koron-
nym, orędowniczka „niebieskiego poko-
ju” – bezpiecznego miejsca przesłuchań 
dzieci, świadków i ofiar przestępstw. 
Działa na rzecz budowania bezpiecznej 
szkoły poprzez edukację prawną dzieci, 
młodzieży, rodziców i nauczycieli. Szero-
kiej publiczności znana jest z programów 
telewizyjnych.
W ZST spotkała się z uczniami oraz liczną 
rzeszą osób dorosłych. Wygłosiła intere-
sujące pogadanki na temat: Młodzież wo-
bec współczesnych zagrożeń oraz Dziec-
ko w rodzinie.
Uczestnicy spotkań mieli możliwość za-
dawania pytań oraz stanęli w kolejkach 
po autografy i dedykacje na książce „Bez-
pieczeństwo młodzieży. Poradnik praw-
ny”. 
Spotkania ze znanymi osobami to jedna 
z form działalności LOWE. Organizowane 
są ponadto: zajęcia komputerowe i inter-
netowe, kursy języków obcych, fotogra-
ficzne, warsztaty fryzjersko-kosmetyczne, 
zajęcia sportowe, taneczne i rekreacyj-
no-ruchowe, warsztaty dekoratorskie, 
warsztaty dietetyczne. Większość zajęć 
odbywa się w obiekcie ZST w Gorlicach, 
a niektóre także w innych miejscowo-
ściach.
Szczegóły o działalności LOWE na stro-
nie: http://zst.gorlice.pl/LOWE/

Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach gościł przez 
6 dni 19 osób w ramach programu Erasmus 
+. Nauczyciele i uczniowie przyjechali z  
Chabeuil we Francji, Linden w Niemczech 
oraz Bardejova na Słowacji. Organizatora-

Kwartalnik „WATRA” obchodzi w tym roku 
jubileusz 25-lecia. Okazja do świętowania 
jest podwójna, ukazał się bowiem setny 
numer tego wydawnictwa. Wiktorię Hojsak 
– redaktor naczelną kwartalnika „WATRA” 
wraz z mężem Emilem – członkiem Prezy-
dium Zjednoczenia Łemków, gościł staro-
sta Karol Górski.  
Kwartalnik „Watra”, wydawany przez Zarząd 
Główny Zjednoczenia Łemków w Polsce, 
prezentuje informacje i aktualności związa-
ne z życiem, kulturą i działalnością społecz-
ności łemkowskiej w Polsce, na Ukrainie, 
Słowacji i w Kanadzie. Publikacje podej-
mują tematy historyczne i kulturoznawcze, 
przedstawiają sukcesy będące udziałem 
Łemków, jak i problemy, z którymi boryka 
się łemkowska społeczność. Wydawana 
w języku łemkowskim „WATRA” prezentuje 

Górka z Erasmusem

 LO Biecz po europejsku

mi i koordynatorami wydarzenia była kadra 
pedagogiczna Górki: Maria Liana-Pasińska, 
Sylwia Zimowska i Karolina Stabach.

również relacje z imprez, wspomnienia, opi-
suje łemkowskie tradycje i zwyczaje.
Składając gratulacje z okazji podwójnego 
jubileuszu starosta wyraził uznanie dla 
dotychczasowych publikacji, dziękował za 
historyczny wkład w ukazywanie różnorod-
ności oraz bogactwa narodowościowego 
i wielokulturowego powiatu gorlickiego i 
życzył Redakcji wielu twórczych inicjatyw 
oraz pomyślności w życiu zawodowym, 
osobistym i rodzinnym.
W spotkaniu uczestniczyli także Krzysztof 
Mikruta, koordynator Zespołu ds. Promocji i 
Spraw Społecznych oraz Piotr Moroch, peł-
nomocnik starosty ds. Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych.



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

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

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

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

Polowali i walczyli o puchary

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

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

Radna Zofi a Kamińska odbiera Cromerusa

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

tucjami na terenie powiatu gorlickiego”.
W trakcie uroczystej gali w Bieczu wrę-
czone zostały ponadto Cromerusy: w ka-
tegorii działalność kulturalna dla Beaty 
Bochnia oraz w kategorii przedsiębior-
czości dla Zbigniewa Wala i Krzysztofa 
Trochima.
Na początku gali burmistrz Biecza Miro-
sław Wędrychowicz wraz z przewodni-
czącym Rady Miasta Biecz Grzegorzem 
Nosalem przekazali staroście Karolowi 
Górskiemu oraz radnym Rady Powiatu 
Gorlickiego z terenu gminy Biecz: Zofi i 
Kamińskiej, Iwonie Tumidajewicz, Janu-
szowi Augustowskiemu i Rafałowi Kny-
blowi podziękowania za dobrą współpra-
cę i troskę o sprawy mieszkańców gminy 
Biecz.
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Młodzieżowy Dom Kultury w Gor-
licach był organizatorem XIV Po-
wiatowego Przeglądu Szkolnych 
Zespołów Tanecznych „Radość 
Dzieciom”.  Pomysłodawcą i nie-
strudzonym realizatorem tego 
wydarzenia była instruktor tańca 
Renata Gawlak-Spyra. Występy 
grup uczniowskich odbywały się 
w gorlickim Domu Nauczyciela. 
Kilkudziesięciu uczniów zapre-
zentowało swoje umiejętności 
taneczne i zostało uhonorowa-
nych statuetkami, medalami i dy-
plomami. 

W sali widowiskowej Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Gorlicach 
odbyły się eliminacje powiatowe 
XXXIV Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego. W eliminacjach 
wzięło udział 10 recytatorów - 
uczniów szkół podstawowych z 
całego powiatu gorlickiego. Do 
finału wojewódzkiego jury za-
kwalifikowało 5 osób: Nikodema 
Cisowskiego, Dąbrówkę Dardziń-
ską, Wiktorię Gąsior, Szymona 
Pachanę i Matyldę Rzeźnik. 
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