
BIULETYN  SAMORZĄDOWY  POWIATU  GORLICKIEGO    NR 4 (67) 2017   WYDAWNICTWO  BEZPŁATNE

NOWY ROK SZKOLNY 2017 / 2018 rozpoczęty

Dożynki Wojewódzkie w BobowejUmowa z PFRON podpisują starosta Karol Górski 
i dyrektor Marta Mordarska

Prawie 3700 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki wraz ze swoimi nauczycielami 
rozpoczęło nowy rok szkolny, a wśród nich uczniowie I LO im. M. Kromera w Gorlicach i ZSZ w Gorlicach (na zdjęciach).
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Gotowi na nowy rok szkolny

Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Gorlicki w pełnej gotowości do rozpoczy-
nającego się nowego roku szkolnego 2017/2018. W kilku szkołach zakończyły się prace inwe-
stycyjno – remontowe, a wszędzie malowanie, sprzątanie i sprawdzanie sprzętu. 

Największa inwestycja prowadzona była w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach 
– informuje starosta Karol Górski. Prowadziliśmy tam prace budowlane związane z wy-
dzieleniem przeciwpożarowym klatki schodowej od parteru aż po dach. Roboty dotyczyły 
również przebudowy wentylacji i centralnego ogrzewania. Koszt całej inwestycji wyniósł 
353 tys. zł.

Duże prace inwestycyjno-remontowe wykonane zostały w Zespole Szkół Technicz-
nych w Gorlicach. Przeprowadzono remont sali gimnastycznej i pomieszczeń do niej przy-
legających  oraz wymianę kabli informatycznych i elektrycznych na II piętrze – informuje 
starosta. Ponadto ZST w Gorlicach przygotowuje się do wdrożenia nowego projektu pn. 
„LOWE”, czyli  Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób 
dorosłych w ramach grantu w wysokości 249 tys. zł z unijnego POWER. Dla potrzeb pro-
jektu wykonywano kompletny remont 2 sal na II piętrze. (Szczegóły o projekcie na str. 4) 

Remonty prowadzone były także w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach przy 
ul. Ariańskiej 3. Dotyczyły przede wszystkim korytarzy szkolnych i obejmowały: demon-
taż boazerii, malowanie ścian i ułożenie płytek w korytarzu głównym. Wykonano także 
naprawę dachu. Wszystko po to, by Ekonomik dobrze wyglądał na swój jubileusz 75-lecia 
działalności.

Prace remontowe toczyły się również w Centrum Kształcenia Praktycznego i Usta-
wicznego w Gorlicach, gdzie wykonano remont dachu na budynku magazynowym.

We wszystkich placówkach prowadzone były większe lub mniejsze prace malarskie, 
porządkowe, sprawdzające – przeglądy i konserwacje sprzętu, by szkoły były gotowe na 
przyjęcie uczniów po wakacyjnym odpoczynku.

Wyremontowana sala gimnastyczna 
w ZST w Gorlicach

Wydzielenie sterefy ppoż w ZSZ w Gorlicach

Wraz z nowym rokiem szkolnym swoją pracę wznowi Komisja 
Edukacji Kultury i Sportu pod przewodnictwem Zofi i Kamińskiej

Lifting obiektów edukacyjnych

Projekty edukacyjno-inwestycyjne 
W roku szkolnym 2017/2018 Zarząd Powiatu będzie realizował w szkołach i placówkach oświa-
towych kilka ważnych projektów edukacyjno-inwestycyjnych – mówi starosta Karol Górski. 

Najważniejsze to:
Centra Kompetencji Zawodowych 
(CKZ) w Zespole Szkół zawodowych 
w Gorlicach i Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Gorli-
cach. W części dydaktycznej uczniowie 
korzystać będą z kursów, z płatnych 
staży i praktyk zawodowych u przedsię-
biorców oraz doradztwa zawodowego.  
Część środków z projektu, 266 tys. zł, 
przeznaczona jest na zakup wyposaże-
nia i modernizację pracowni przedmio-
towych, w tym 5 pracowni budowla-
nych i pracowni fryzjerskiej.

Małopolska Chmura Edukacyjna, gdzie 
na doposażenie w sprzęt techno-dy-
daktyczny w ZSE, I LO Kromer i ZS nr 1 
w Gorlicach przeznaczymy 850 tys. zł.

Małopolskie talenty” w I LO im. M. Kro-

mera w Gorlicach powstanie Centrum 
Wsparcia Uczniów Zdolnych, gdzie od-
bywać się będą zajęcia dla 240 uczniów 
w obszarze: matematyki, języka angiel-

skiego, przedsiębiorczości, kompeten-
cji informatycznych oraz ponadprzed-
miotowym. Wartość tego projektu to 
180 tys. zł. 
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Gotowi na nowy rok szkolny

Tradycyjnie już u progu nowego roku szkolnego Zarząd Powiatu Gorlickiego spotkał się z dyrek-
torami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorlicki.
W trakcie spotkania akty powierzenia stano-
wisk dyrektorskich z rąk starosty Karola Gór-
skiego i  wicestarosty Jerzego Nalepki, jako 
zupełnie nowi dyrektorzy, odebrali:
- dr Józef Kasprzak dyrektor Liceum Ogól-
nokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Bieczu,
- mgr Adam Niziołek dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Św. Jadwigi  Królowej w Bieczu,
- mgr Agata Ducal p.o. dyrektora Powiatowe-
go Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu.
Otrzymali je także dotychczasowi dyrektorzy:
- mgr Janusz Kryca dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
- mgr Renata Stępień dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych im. Wincentego Pola w Gorli-
cach,
- mgr Tomasz Kubala dyrektor Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Gorlicach,
- mgr Alicja Mołda dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ja-
nusza Korczaka w Szymbarku (na zdjęciu),
- mgr Beata Mikruta od 1.09.2017 r. dyrektor Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorli-
cach, a wcześniej dyrektor PZPO w Bieczu.

Dyrektorskie nominacje

Z tytułem nauczyciela mianowanego
Anna Gubała-Halibożek, Kinga Podolska, Edyta Wołkowicz, Ewa Żurowska, Włodzimierz Cio-
sek, Mariusz Gogola i Łukasz Przybylski, po pracowitych wakacjach i pomyślnym zdaniu egza-
minu, otrzymali awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
Tegoroczni nauczyciele mianowani re-
prezentują pięć powiatowych placówek. 
Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Bobowej stopień 
nauczyciela mianowanego uzyskała mgr 
Edyta Wołkowicz - nauczyciel wychowaw-
ca. Z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Gorlicach są to nauczyciele 
informatyki i przedmiotów zawodowych – 
mgr inż. Mariusz Gogola i mgr Włodzimierz 
Ciosek. Kolejna dwójka pochodzi ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawcze-
go w Szymbarku i są to: mgr Ewa Żuraw-
ska - nauczyciel wychowawca i mgr Łukasz 
Przybylski nauczyciel wychowania fizycz-
nego. Mgr Kinga Podolska jest nauczy-
cielem edukacji wczesnoszkolnej w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Kobylance. Awans uzyskała także mgr 
Anna Gubała-Halibożek pedagog szkolny z  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina 

W trakcie spotkania starosta Karol Górski 
przekazał na ręce dyrektorów szkół po-
nadpodstawowych i placówek oświatowych 
życzenia sukcesów edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz dziękował za zaangażowanie 

Kromera w Gorlicach.
Wszyscy nauczyciele złożyli uroczyste ślu-
bowanie. Gratulacje i życzenia, w obecno-
ści dyrektorów szkół i placówek, przekazali 
im: starosta Karol Górski, przewodnicząca 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Gorlickiego Zofia Kamińska, wi-
cestarosta Jerzy Nalepka i naczelnik Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach Tadeusz Mikrut.

w inwestycje i remonty podczas wakacji.
Gratulacje i życzenia przekazała również 
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofia Ka-
mińska. 
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23 września 2017 roku od godz. 12-tej w Skan-
senie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku odbędzie 
się „Piknik Integracyjny. Małopolskie Dni Osób 
Niepełnosprawnych”. Na scenie wystąpią m.in.: 
Orkiestra Dęta z Dominikowic, zespoły: Pogó-
rzanie, Wioszczanie, Kantylena oraz Warsztaty 

Zapraszamy na Piknik Integracyjny

Patroni z Kuźni Glinik
Starosta powiatu gorlickiego Karol Górski i dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej w Bieczu Bo-
gusława Duda podpisali porozumienie z prezesem Zarządu Kuźni Glinik Sp. z o.o. w Gorlicach Łukaszem Petrusem, 
w obecności dyrektora produkcji Andrzeja Mierzwińskiego. Tym samym Kuźnia Glinik obejmuje patronat nad oddziałem  
Technikum w Bieczu kształcącym w zawodzie technik mechanik. 

- To bardzo ważny moment dla nas – mó-
wił prezes Łukasz Petrus. Kużnia Glinik, jak 
i dwie pozostałe spółki, mocno się rozwija-
my. Staramy się dawać zatrudnienie lokalnej 
społeczności, dlatego chcemy włączyć się 
w proces kształcenia naszych przyszłych pra-
cowników. W ramach porozumienia Kuźnia 
Glinik gwarantuje uczniom odbycie praktyk 
zawodowych, dostęp do zaplecza produk-
cyjnego i badawczego, opiekę merytoryczna 
doświadczonych pracowników i specjalistów, 
możliwość pisania prac oraz wyjazdów do in-
nych zakładów należących do Grupy Polskiej 
Grupy Odlewniczej. Realizacja założeń poro-

zumienia otworzy przed absolwentami klasy 
patronackiej ewentualną możliwość zatrud-
nienia w kuźni lub innych spółkach grupy.
- Dziękuję Panu Prezesowi za podjęcie tej 
cennej inicjatywy – mówił starosta Karol Gór-
ski. Bezpośredni kontakt uczniów z zakładem 
produkcyjnym to jest bardzo dobre i potrzeb-
ne doświadczenie. Liczymy, że z fachowej po-
mocy Kuźni Glinik będą w przyszłości mogli 
korzystać także uczniowie innych szkół.
- Reaktywowaliśmy w tym roku klasę technik 
mechanik i jesteśmy dumni, że zgłosiło się 
16 uczniów, którzy chcą kształcić się w tym 
kierunku – mówiła dyrektor ZSZ w Bieczu 
Bogusława Duda, która od nowego roku 
szkolnego będzie kierownikiem kształcenia 
zawodowego. Dziękuję Panu Prezesowi i dy-
rektorowi produkcji Panu Andrzejowi Mierz-
wińskiemu za podjęcie tematu współpracy 
z naszą szkołą, jeszcze przed podpisaniem 
porozumienia, poprzez Wasz udział w spo-
tkaniach informacyjnych oraz wydaniu ulotek 
i banerów informacyjnych, co zaowocowało 
dobrym naborem. 

Po podpisaniu porozumienia uczestnicy spo-
tkania udali się na krótki rekonesans po Kuźni 
Glinik, która oprócz produkcji odkuwek zaj-
mujemy się także obróbką cieplną oraz me-
chaniczną. 
- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wy-
glądem firmy, organizacją pracy, wzorowym 
porządkiem, ciekawymi rozwiązaniami organi-
zacyjnymi, Z całą pewnością będzie to przy-
kład dobrze funkcjonującego zakładu pracy 
dla naszych uczniów – podsumował wizytę 
starosta Karol Górski.

Projekt dla budynku Kromera
Zarząd Powiatu Gorlickiego stara się o pieniądze na gruntowną moderniza-
cję budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. 
Powiat Gorlicki, jako partner Miasta Gorlice, złożył wniosek aplikacyjny do Za-
rządu Województwa Małopolskiego pn. „Obszar Starówka - lokalne centrum 
naukowo – kulturalno – sportowo – rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokal-
nych i infrastruktury technicznej Gorlic”.

Oba samorządy starają się o pozyskanie 75% 
dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Powiat w ramach projektu za-
mierza przede wszystkim przeprowadzić mo-
dernizację budynku I Liceum Ogólnokształ-
cącego – mówi starosta Karol Górski. Chodzi 
nam o renowację elewacji i attyki, wymianę 
pokrycia dachu wraz z przebudową kominów, 
izolację pionową i poziomą ścian piwnic, wy-
mianę wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania, a także likwidację barier architek-
tonicznych poprzez dobudowę zewnętrznego 
szybu windowego.
Istotnym elementem projektu jest również mo-
dernizacja boiska szkolnego, tak by mogło ono 

po godzinach pracy szkoły być udostępniane 
młodzieży i mieszkańcom Gorlic. Ma tam po-
wstać m.in. bieżnia, skocznia i rzutnia. Moder-
nizacja ma objąć także szkolne piwnice, aby 
powiększyć zasób pomieszczeń z przeznacze-
niem ich dla potrzeb np. na: szkolnego teatru, 
Klubu Dyskusyjnego „Sokrates”, Harcówki, 
Klubu spotkań międzypokoleniowych, Klubu 
wielokulturowego, Szkolnego Kącika Temidy, 
Szkolnego Ośrodka Kariery, czy Centrum mu-
zycznego. Znalazło by się tam ponadto miej-
sce na szatnię.
Szacunkowa wartość powiatowej części projek-
tu wyniesie 7,3 mln zł, w tym dofinansowanie 
z UE 4,7 mln zł, a środki Powiatu 2,5 mln zł.

Miasto Gorlice w ramach tego projektu zamie-
rza:
- Przeprowadzić modernizację obiektu bu-
dynku „Sokół” (dawne Kino „Wiarus”) poprzez 
remont budynku, wymianę dachu i instalacji.
- Przebudować drogi lokalne (ul. Kromera, 
ul. Niepodległości, ul. Jagiełły) wraz z infra-
strukturą techniczną podziemną w tym mię-
dzy innymi: nową konstrukcją jezdni i chodni-
ków oraz oświetleniem ulicznym.
Wartość całego projektu wynosi 16,5 mln zł. 
Lista projektów zakwalifikowanych do do-
finansowania przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego będzie znana jeszcze w tym 
roku.

Terapii Zajęciowej Rodzina i zespoły z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Gorlicach. Będą także 
pokazy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gor-
lice 1915” i Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej.
Piknik organizowany jest  przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego przez: 

Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Powiatowe 
Centrum Pomocy w Gorlicach, a współorga-
nizatorami są: Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów oraz Szkoła Podstawowa w Szym-
barku.
Zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy!
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Pismo samorządowe WSPÓLNOTA prowadzi 
różnorodne rankingi dotyczące funkcjonowa-
nia samorządów w Polsce. 
Według ostatniego rankingu Wspólnoty na 
Najbogatsze samorządy powiat gorlicki upla-
sował się na 132 miejscu (na 314 powiatów 
w Polsce) pod względem zamożności per ca-
pita za 2016 roku z kwotą 729,50 zł.  Wyprze-
dzamy min. powiaty: jasielski (159 miejsce) 
krośnieński (182 miejsce), czy nowotarski (211 
miejsce). 
Wiemy także, iż w innym rankingu Wspólno-
ty, jeszcze nie opublikowanym, a dotyczącym 
tylko wydatków inwestycyjnych jesteśmy po 
raz kolejny w pierwszej dziesiątce powiatów 
polskich.
Wspólnota podkreśla równocześnie, że 
w 2016 roku wysokość  środków wydanych 
przez samorządy w skali kraju była ponad 
cztery razy niższa niż rok wcześniej i aż sześć 
razy niższa niż w rekordowym roku 2014.

Rankingi 
powiatowe

Drogowych inwestycji ciąg dalszy
Zarząd Powiatu Gorlickiego przystępuje do realizacji zadań remonto-
wych na drogach powiatowych w ramach środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Remonty obejmą odcinki o łącznej długości 4,6 km 
na 6 drogach powiatowych, a wartość robót wyniesie ponad 2 mln zł. 
Wszystkie zadania wykonywać będzie fi rma GODROM.

Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty 
następujących odcinków dróg powiatowych:
- Szymbark-Bielanka-Uście Gorlickie w Bie-
lance – remont obejmie dwa odcinki o łącz-
nej długości 1,65 km, a wartość robót wynie-
sie 655,6 tys. zł,
- Jankowa-Stróżna-Szalowa w Szalowej – 
naprawiany będzie 237-metrowy odcinek, 
a koszt to 117,4 tys. zł,
- Biesna-Staszkówka w Staszkówce – remont 
dotyczy 280 m, a wartość prac 125,2 tys. zł,
- Uście Gorlickie-Czarna-Śnietnica w Uściu 
Gorlickim i Czarnej – prace obejmą dwa od-
cinki o łącznej długości 1,095 km i wartości  
545,4 tys. zł,

- Florynka-Izby w Banicy – remontowany bę-
dzie 1,13 km odcinek tej drogi, a koszt prac 
wyniesie 521,6 tys. zł,
- Szymbark- Bystra – Szalowa –  naprawa 
obejmie 210 m, a wartość robót to 107,2 tys. zł.
Ponadto trwa:
- przebudowa drogi powiatowej Ropica Gór-
na - Bartne – 0,7 km. Wartość – 1,2 mln zł, 
w tym Lasy Państwowe – 497 tys. zł, Gmina 
Sękowa – 200 tys. zł, Powiat – 500 tys. zł,
- budowa chodnika w Pagorzynie na drodze 
powiatowej Lipinki – Pagorzyna – 488 tys. 
zł, 500 m, 
- budowa chodnika w Staszkówce – 550 tys. zł, 
600 m.

Most rośnie jak na drożdżach
W szybkim tempie postępują prace na największej powiatowej inwesty-
cji, czyli na budowie mostu w Jankowej na rzecze Biała na drodze powia-
towej Jankowa-Lipniczka.
Wybudowano już przyczółki mostu po obu 
stronach rzeki. Pomiędzy nimi wykonano rusz-
towanie pod płytę mostu i szalunki. Kolejne 
etapy robót to zbrojenia płyty mostu. Nowy 

obiekt będzie miał 75 m długości i 14,5 m sze-
rokości, a światło pod mostem dla swobodne-
go przepływu wody wyniesie 70 m. Równo-
cześnie trwają roboty budowlane w otoczeniu 
mostu, czyli wykonywane są nasypy pod rondo 
u zbiegu dróg powiatowej i gminnych. W dal-
szej kolejności budowane będą przepusty pod 
droga i kanalizacja deszczowa, umocnienie 
brzegów rzeki oraz chodnik. Ostatnim elemen-
tem inwestycji będzie rozbiórkę istniejącego 
drewnianego mostu na rzece Biała. 
Cała inwestycja będzie kosztowała 8,5 mln zł, 
w tym dotacja z Ministerstwa Infrastruktury – 
3,54 mln zł, środki powiatu gorlickiego – 4,5 
mln zł i wsparcie gminy Bobowa – 460 tys. zł.

Inwestycję wykonuje konsorcjum fi rm: Przed-
siębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie 
ze Skoczowa - jako lider i z PDM GODROM 
z Gorlic. 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierp-
nia 2017 roku  w Wydziale Komunikacji i Dróg 
Starostwa Powiatowego w Gorlicach wpro-
wadzona została możliwość płatności kartą 
płatniczą lub telefonem.
Informacje o wszystkich usługach realizowa-
nych przez wydział dostępne są na stronie: 
http://komunikacja.powiatgorlicki.pl/

Z kartą 
do Wydziału
Komunikacji 
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Budowa chodnika w Staszkówce
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Pierwsi w pozyskiwaniu środków z PFRON
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Marta Mordarska i starosta Karol Górski podpisali umowę na dofinansowanie 7 projek-
tów z terenu powiatu gorlickiego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 
III, a parafował wicestarosta Jerzy Nalepka. Dzięki temu do powiatu gorlickiego trafi z PFRON 
570 tys. zł, a łączna wartość projektów wyniesie ok. 1,2 mln zł. 

- Mamy dziś szczególną sytuację, bo 
podpisujemy umowę na dofinansowa-
nie z udziałem beneficjentów w powiecie 
gorlickim, który zajmuje pierwsze miejsce 
w Małopolsce w pozyskiwaniu środków 
z PFRON – mówiła dyrektor Marta Mor-
darska. Świadczy to o waszej skuteczności 
oraz rzetelności i poprawności w przygoto-
waniu wniosków. Cieszę się, że dobrze roz-
poznajecie potrzeby osób niepełnospraw-
nych i wychodzicie z dobrymi projektami 
dla nich.
- Dziękuję pani dyrektor za przyznane dla 
powiatu gorlickiego dofinansowanie na 
kwotę ponad 570 tys. zł, które pozwoli na 
realizację kolejnych projektów pozwalają-
cych na likwidację barier architektonicz-
nych w budynkach użyteczności publicznej 
oraz zakup nowych samochodów do prze-
wozu osób niepełnosprawnych – mówił 
starosta Karol Górski.
Starosta dziękował także za dotychcza-
sowe wsparcie, dzięki któremu udało się 
m.in. zrealizować projekt likwidacji barier 
architektonicznych dla potrzeb Środowi-
skowego Domu Samopomocy w budynku 
internatu ZS nr 1 w Gorlicach.
W powiecie gorlickim z dofinansowania 
z PFRON skorzystają:

Powiat Gorlicki - na budowę win-
dy w Powiatowym Zespole Placówek 
Oświatowych w Bieczu dla potrzeb 
m.in. Środowiskowego Domu Samopo-
mocy – dofinansowanie PFRON 135 tys. 
zł – wartość zadania – 424 tys. zł;
Powiat Gorlicki – na zakup 3 samocho-
dów do przewozu pensjonariuszy Do-
mów Pomocy Społecznej w Gorlicach 

i Klimkówce – dofinansowanie 3x80 tys. 
zł (240 tys. zł) – łączna wartość zadań 
370 tys. zł;
Miasto Gorlice dla Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 3 w Gorlicach -  Przebudowa 
ze zmianą sposobu użytkowania po-
mieszczeń w szkoły na cele przedszkol-
ne wraz z robotami dostosowawczymi 
pod potrzeby osób niepełnosprawnych 
w ramach likwidacji barier w placówkach 
edukacyjnych w zakresie umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym poruszania 
się - 67 tys. zł – wartość zadania 131,8 
tys. zł;
Gmina Biecz dla Zespołu Szkół Nr 1 
w Bieczu – Przystosowanie budynku 
szkoły w Bieczu dla osób niepełno-
sprawnych posiadających dysfunkcje ru-
chowe i poruszających się na wózkach 
poprzez wykonanie podjazdu – dofinanso-
wanie 45,7 tys. zł – wartość zadania  90,2 
tys. zł;
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ro-

dzinie Nadzieja w Bieczu na zakup sa-
mochodu do przewozu osób niepełno-
sprawnych – 80 tys. zł – 123,2 tys. zł.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.  burmistrz 
Biecza Mirosław Wędrychowicz, wicebur-
mistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz, członko-
wie Zarządu Powiatu Gorlickiego – Karol 
Tenerowicz, Adam Urbanek i Stanisław 
Kaszyk jako przewodniczący Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych, dyrektorzy: Romana Gajdek – PCPR 
Gorlice, Marian Świerz - Szpital Specjali-
styczny w Gorlicach, DPS - Ewa Chłanda, 
Agnieszka Miarecka i Ewa Stefanowska, 
Krzysztof Michalik  - Miejski Zespół Szkół 
Nr 3 w Gorlicach, Stanisław Kalisz - Zespół 
Szkół Nr 1 w Bieczu, a także przewodni-
czący Komisji Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Rady Powiatu Gorlickiego Jan Ko-
siński oraz Agnieszka Kołotyło kierownik 
WTZ Biecz ze Stowarzyszenia na Rzecz 
Pomocy Rodzinie Nadzieja w Bieczu.  
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Od 1 lipca 2017 r. w Szpitalu Specjalistycznym 
w Gorlicach  został zakontraktowany w MOW NFZ 
w Krakowie dzienny oddział psychiatryczny dla do-
rosłych. Jest on  przeznaczony do kompleksowego 
diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób 
z zaburzeniami psychiatrycznymi wymagającymi 
fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości 
Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebują-
cych całodobowej opieki szpitalnej. 

Nowy szpitalny oddział

Kolonoskopia za darmo
Osoby w wieku 50 – 65 lat oraz młodsze z grup szczególnego ryzyka z terenu 
powiatu gorlickiego mogą wykonać za darmo badanie kolonoskopowe w Szpi-
talu Specjalistycznym w Gorlicach. Badania prowadzone są w ramach realizo-
wanego przez szpital projektu „Wykrywanie raka jelita grubego” dofinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany do osób które zamieszkują, 
pracują lub uczą się na terenie powiatu gorlickiego. 
Do badań kwalifikują się:
- osoby w wieku 50 - 65 lata, 
- osoby w wieku 40 - 49 lat, które mają krewnego 
pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka 
jelita grubego,
- osoby w wieku 25 - 49 lat z rodzin, w których 
wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany 
z polipowatością (HNPCC).
W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie 
z Poradni Genetycznej.
Skierowaniem na badanie jest  ANKIETA REKRU-
TACYJNA - wypełniona przez osoby gotowe pod-
dać się kolonoskopii. Druki dostępne są na stronie:
http://www.szpital.gorlice.pl/n299-bezplatne-bada-
nia-kolonoskopii.html
Wypełnioną i podpisaną Ankietę proszę:

złożyć w formie papierowej w Szpitalu Specjali-
stycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach, 
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice, Pracownia Endo-
skopii (V piętro) lub Biuro projektu (parter); 
- przesłać faksem na numer 18 /35-26 - 046  
- przesłać na adres e- mail szpital@szpital.gorlice.pl
Kolonoskopia to badanie polegające na oglądaniu 
wnętrza jelita grubego. Doodbytniczo do 
oczyszczonego jelita, wprowadzany jest specjalny 
giętki wziernik zakończony kamerą – kolonoskop. 
Dzięki niemu możliwe jest zbadanie prawidłowości 
funkcjonowania całego 
dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Badanie może zostać wykonane w znieczuleniu 
krótkotrwałym dożylnym. 
Każdy Pacjent musi zgłosić się do placówki z oso-
bą towarzyszącą, aby po badaniu miał 
zapewnioną opiekę osoby bliskiej.

Dobry klimat dla dzieci
Nie ma lepszego dnia niż dziś przy temperaturze 35 st. C, by dziękować za 
klimatyzację na Oddziale Dziecięcym Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach 
- mówił starosta Karol Górski podczas krótkiego spotkania w szpitalu z organi-
zatorami i darczyńcami akcji wyposażenia oddziału w klimatyzację.

Starosta wraz z dyrektorem szpitala Marianem 
Świerzem i  kierujący oddziałem Przemysław 
Kachlik  dziękowali Redakcji Gazety Gorlickiej za 
zainicjowanie wsparcia dla Oddziału Dziecięcego 
i przeprowadzenie wraz z Fundacją Beskidzka 
Zima zbiórki pieniężnej na ten cel.
Szczególne słowa wdzięczności przekazali Łu-
kaszowi Petrusowi - prezesowi Kuźni Glinik oraz 

Adamowi Toborkowi - prezesowi firmy Narzędzia 
i Urządzenia Wiertnicze Glinik za dofinansowanie 
akcji kwotą 10 tys. zł, co pozwoliło na ostateczne 
zamknięcie finansowania.
Prezesi na spotkanie nie przyszli z pustymi ręka-
mi. Przynieśli pluszowe misie dla małych pacjen-
tów i upominki dla oddziału.
Wszystko zaczęło się w lipcu 2016 roku, kiedy to 
Redakcja Gazety Gorlickiej wraz z Bractwem Kur-
kowym i Fundacją Beskidzka Zima zainicjowała 
akcję utworzenia na Oddziale Dziecięcym biblio-
teki i filmoteki ze środków samorządów powiatu, 
miast i gmin. Zakupiono także telewizor z od-
twarzaczem DVD, aby dzieci mogły bezpłatnie 
oglądać bajki. Potem był Mikołaj z bogatymi pre-
zentami dla chorych maluchów. Cały czas w tle 
Redakcja prowadziła starania, o pieniądze na za-
kup i montaż klimatyzacji w salach oddziału, bo 

latem temperatura sięgała tam nawet 38 st. Cel-
sjusza. Pokonywali wraz z wolontariuszami liczne 
przeciwności, w tym m.in. kilkustopniowy mróz 
podczas grudniowej kwesty na gorlickim rynku. 
Skutecznie pukali do różnych drzwi, zyskując 
w swoich poczynaniach wielu sprzymierzeńców. 
Kropkę nad i postawili prezesi Kuźni Glinik i za-
kładu Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik.
Ostatecznie klimatyzacja kosztowała 32 tys. zł  
i została założona w 11 pomieszczeniach oddzia-
łu. Radości z klimy i wielkiej wdzięczności dla or-
ganizatorów całej akcji i ofiarodawców nie kryli 
najbardziej zainteresowani, czyli mali pacjenci i ich 
rodzice.
W trakcie spotkania starosta Karol Górski zade-
klarował wsparcie finansowe na montaż klima-
tyzacji na Oddziale Onkologicznym w wysokości  
20 tys. zł. 

13 miejsce Oddział Ginekologiczno-Położ-
niczy, 24 miejsce Oddział Okulistyczny, 36 
miejsce Oddział Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu – takie wysokie miejsca 
zajęły 3 oddziały ze Szpitala Specjalistycz-
nego w Gorlicach rankingu opracowanym 
przez czasopismo „Menedżer Zdrowia” i wy-
dawnictwo Termedia na zlecenie tygodnika 
„Wprost”. 
Ranking szpitali i oddziałów szpitalnych 
tworzony jest na podstawie kilku tysię-
cy rozesłanych ankiet. Eksperci z różnych 
dziedzin pod lupę wzięli to, co dla pacjen-
tów najważniejsze, m.in. zakres diagnosty-
ki, która jest dostępna w szpitalu, liczbę 
wykonywanych procedur leczniczych czy 
współczynnik zakażeń pooperacyjnych. 
Konsultanci stworzyli system wag i algoryt-
mów, na podstawie których oceniano od-
działy. Nadsyłane przez szpitale odpowiedzi 
były weryfikowane przez współpracujących 
z wydawnictwem Termedia i „Menedżerem 
Zdrowia” ekspertów w poszczególnych dzie-
dzinach, a dodatkowo szpitalne dane były 
selektywnie porównane z danymi pochodzą-
cymi z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Menedżer Zdrowia to profesjonalne pismo 
branżowe o charakterze business to bu-
siness, skierowane do szerokiego grona 
menedżerów związanych z rynkiem me-
dycznym. Dostarcza informacji z zakresu 
zarządzania publiczną i prywatną służbą 
zdrowia, zaopatrzenia szpitali i centrów 
medycznych, sposobów inwestowania oraz 
pozyskiwania funduszy w sektorze usług 
medycznych. 

Rankingowcy 
ze szpitala

Zajęcia w Oddziale Dziennym będą odbywać się 
od poniedziałkuado piątku w godzinach od 8:00 
do 14:00, a następnie pacjenci będą wracać do 
swojego środowiska, domu, rodziny. 
Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć popra-
wie stanu psychicznego pacjenta, redukcji ob-
jawów chorobowych, a także aktywizacji i po-
mocy w podjęciu aktywności społecznej oraz 
zawodowej.
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Nowi stypendyściLOWE dla ZST w Gorlicach
Sześciu nowych studentów uczelni 
o kierunku lekarskim będzie korzy-
stało ze stypendium przyznawanego 
przez Radę i Zarząd Powiatu Gorlic-
kiego. Dołączyli do siódemki, która 
w minionym roku akademickim ko-
rzystała z takiego wsparcia finanso-
wego.

Pozyskane środki finansowe zostaną wy-
korzystane min. na organizację szkoleń, 
kursów zawodowych i warsztatów adre-

sowanych do osób dorosłych oraz adaptację 
i wyposażenie pomieszczeń ZST, w których 
będzie prowadzona działalność Ośrodka – 
informuje dyrektor Renata Stępień. Celem 
projektu jest wykorzystanie naturalnego po-
tencjału szkoły w celu aktywizacji osób do-
rosłych związanych ze szkołą. 

Odbiorcami projektu będą rodzice lub opie-
kunowie uczniów ZST oraz osoby dorosłe 
z następujących grup:
a) z utrudnionym dostępem do różnych 
form edukacji osób dorosłych,
b) z niskim poziomem wykształcenia lub 
wykształceniem wymagającym aktuali-
zacji (najwyżej zasadniczym zawodowym 
lub średnim i policealnym zdobytym w po-
przednim wieku).  
c) związanych z rolnictwem,
d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
e) podlegających formom pomocy i wspar-
cia rodziny,
f) w wieku 45+

LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w powiecie gorlickim 
otrzymał 249 tys. zł dofinansowania w ramach unijnego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przygo-
towany przez Zespół Szkół Technicznych im Wincentego Pola w Gor-
licach okazał się jednym z najlepszych w ogólnopolskim konkursie 
i otrzymał finansowanie z MEN jako jeden z 15 pilotażowych  projek-
tów w kraju.  

Projekt przewiduje przeszkolenie mini-
mum 130 osób dorosłych. Zakłada się, że 
każdy uczestnik weźmie udział w przynaj-
mniej 2-3 aktywnościach edukacyjnych. 
Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać 
się miejscem, gdzie m.in. poprzez do-
świadczenie można nabyć i rozwinąć róż-
ne kompetencje, które następnie mogą 
być wykorzystane np. w poszukiwaniu 
ofert pracy lub zmiany pracy, przekony-
waniu do siebie pracodawców i współ-
pracowników, załatwianiu spraw urzędo-
wych, nawiązywaniu nowych kontaktów 
społecznych, uczestniczeniu w grupach 
społecznych, poprawianiu relacji w rodzi-
nie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.
Projekt będzie realizowany od sierpnia 
2017 roku do czerwca 2018 roku. Liderem 
projektu jest Fundacja „Małopolska Izba 
Samorządowa”.

Szczegóły projektu oraz warunki udzia-
łu w nim znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej Zespołu Szkół Technicznych 
w Gorlicach, ul. Michalusa 6: www.zst.
gorlice.pl 

Zarząd Powiatu Gorlickiego na posiedzeniu 
w dniu 30 sierpnia 2017 roku, po zapoznaniu się 
z rekomendacjami Komisji - zdecydował o przy-
znaniu pomocy materialnej 6 studentom uczelni 
o kierunku lekarskim. Do udzielenia  pomocy za-
kwalifikowali się: 
- Tomasik Katarzyna
- Wyżkiewicz Szczepan Konrad
- Krycińska Róża Dobrosława
- Molecki Mateusz
- Magiera Szczepan Mikołaj
- Przybycień Piotr
Pięciu stypendystów to studenci ostatniego roku, 
a jeden przedostatniego. Pięciu z nich pochodzi 
z powiatu gorlickiego, a jeden z Krakowa. Pomoc 
materialną będą otrzymywać przez 9 miesięcy tj. od 
1 października 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
Nowi stypendyści dołączyli do siódemki, któ-
ra w minionym roku akademickim korzystała 
z takiego wsparcia finansowego. Sześcioro z nich 
rozpocznie 1 października 13-miesięczny staż, 
a następnie roczne zatrudnienie w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Gorlicach, bo takie są założenia 
stypendialnego regulaminu. 

WIELKIE JUBILEUSZE - 23.09.2017 Skansen w Szymbarku

150 lat POWIATU GORLICKIEGO
Ważne daty 
- 1867 r. - powstanie powiatu gorlickiego, 875 
km kw. powierzchnia, 56 tys. ludności
- 1975 r. - likwidacja powiatu gorlickiego i po-
dział jego terytorium między województwa: 
nowosądeckie, krośnieńskie i tarnowskie
- 1998 r. - powrót powiatu gorlickiego na 
mapę Polski i włączenie go do województwa 
Małopolskiego. (Powiat gorlicki po roku 1918 
przynależał do województwa krakowskiego, 
a po II wojnie światowej do województwa 
rzeszowskiego.)

30 lat SKANSENU w Szymbarku
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana 
Reinfussa w Szymbarku jest jednym z czterech 
oddziałów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów w Gorlicach. Oferuje zwiedzającym 15 
obiektów i 2 hektary terenu oraz bogactwo 
imprez folklorystycznych tj. Panorama Kultur, 
Pogórzańskie Targowisko Staroci, Konkurs 
„Małopolska Marzanna”, Noc Świętojańska, czy 

- 11 października 1998 r. - pierwsze, wolne 
wybory samorządowe do Rady Powiatu Gor-
lickiego i wybór 40-osobowej Rady
- 30 kwietnia 2002 r. – uchwała Rady Po-
wiatu o ustanowieniu herbu, flagi i pieczęci 
powiatu gorlickiego
- 29 maja 2002 r. -Akt nadania sztandaru po-
wiatowi gorlickiemu. Fundatorami sztandaru 
byli radni
- od 2002 r. Radę Powiatu tworzy 23 radnych. 

Ważne nazwiska
- Juliusz Błoński – pierwszy starosta powiatu
- Władysław Długosz –  pierwszy marszałek 
Rady Powiatowej

Starostowie i przewodniczący Rady Po-
wiatu Gorlickiego 1998-2017:
- starostowie:  Andrzej Welc, Witold Kochan, 
Mirosław Wędrychowicz i Karol Górski
- przewodniczący: Mieczysław Przybylski, 
Czesław Kłapsa, Marek Bugno.

inscenizacje dożynek i jasełek. 
Jubileuszowe uroczystości w Skansenie zapla-
nowane zostały na 23 września od godz. 13.30 
i połączone będą z Powiatowym Piknikiem Inte-
gracyjnym. Patronat honorowy sprawuje Jacek 
Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego.
Zapraszamy do udziału w jubileuszu i do wspól-
nej zabawy.
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Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Brac-
two Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” 
i Parafia Prawosławna w Gorlicach byli 
organizatorami kolejnej edycji festiwalu 
pn. Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Ni-
skim 2017. W tym roku wystąpiły: Chór 
Parafii Greckokatolickiej w Krakowie oraz 
Chór Metropolitalny Prawosławnej Cerkwi 
Czech i Słowacji. 
Koncerty odbywały się cerkwiach grecko-
katolickich w Gładyszowie, Gorlicach i Ło-
siu oraz prawosławnych w Bielance, Wyso-
wej Zdroju i Gorlicach.

Patronat honorowy nad koncertami spra-
wował Starosta Gorlicki Karol Górski. 

Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Niskim

Spotkanie z UNESCO
Zadzierali wysoko głowy, otwierali szeroko oczy 
i buzie, błyskały nieustająco flesze... jednym sło-
wem byli zachwyceni wnętrzem kościoła w Bin-
rowej. W powiecie gorlickim gościliśmy między-
narodową grupę uczestników 41. Sesji Komitetu 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła 
się w Krakowie. Swoją wizytę na Ziemi Gorlickiej 
rozpoczęli od zwiedzania kościoła pw. Michała 
Archanioła w Binarowej, który został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2003 
roku. 
Gości powitał wicestarosta Jerzy Nalepka. Zostali 
obdarowani przez niego anglojęzycznymi folderami 
z mapą powiatu gorlickiego. Kościół w Binarowej 
przedstawicielom UNESCO zaprezentowała prze-

wodniczka Małgorzata Nalepa. 
Z Binarowej delegaci udali się do Kwiatonia, gdzie 
z wielkim zainteresowaniem obejrzeli cerkiew pw. 
św. Paraskewy (wpis na listę UNESCO w 2013 
roku). Odwiedzili ponadto: Stróże, Iwkową i Lipni-
cę.
Zachęcamy turystów a także mieszkańców po-
wiatu gorlickiego do odwiedzania naszych uni-
katowych, drewnianych aż 5 obiektów wpisa-

Rocznicowy wrzesień
Sierpień i wrzesień to szczególne miesiące dla Polaków. Rokrocznie właśnie w tym 
czasie przypadają rocznice związane z dramatem II wojny światowej. W tym roku miesz-
kańcy Gorlic i powiatu gorlickiego obchodzili 75. rocznicę likwidacji gorlickiego getta 
oraz 78. rocznicę wybuchu wojny. Uczcili także pamięć Powstańców Warszawskich oraz 
nie zapomnieli o 78. rocznicy agresji ZSRR na Polskę i Dniu Sybiraka. 

W 75. rocznicę likwidacji getta w Gorlicach pod 
monumentem na Placu Dworzysko odbyły się 
uroczystości upamiętniające te tragiczne wy-
darzenia oraz społeczność, która przed wojną 
stanowiła połowę mieszkańców Gorlic. Apel Pa-
mięci poprowadził Łukasz Połomski - dyrektor 
Sądeckiego Sztetlu. Następnie w Pawilonie Hi-
storii Miasta odbyło się także spotkanie, któremu 
przewodniczył Roman Dziubina. Słuchacze mieli 
okazję wysłuchać wspomnień Ewy Wacławskiej-

-Majeran (jednej z ostatnich osób pamiętających 
gorlickie getto) oraz Anny Wygrzywalskiej, która 
posiada zbiór pamiątek związanych z gorlickimi 
Żydami. W spotkaniu udział wzięli także Ira Go-
etz – biecki Żyd ocalony z Holocaustu, Chava 
Singer i Naftali Singer - potomkowie gorlickiej 
rodziny żydowskiej, oraz licznie zgromadzeni 
gorliczanie.
Kolejnym dniem pamięci był 1 września. W tym 
roku mija 78 lat od wybuchu II wojny świato-
wej. Uroczystości upamiętniające dramat wojny, 
wszystkich poległych w walce o wolność odbyły 
się w Gorlicach w Miejscu Pamięci Narodowej 
pod budynkiem Sklarczykówki. W czasie okupa-
cji mieściła się tam siedziba Gestapo. Przez  bu-
dynek  przeszło  2780 aresztowanych, z których 
293 osoby zamordowano. Pozostali w większo-
ści trafili do obozów koncentracyjnych.
Natomiast 17 września spotykają się kombatan-
ci, Sybiracy,  mieszkańcy powiatu gorlickiego 

oraz władze samorządowe, by uczcić 78. rocz-
nicę agresji ZSRR na Polskę. To także Światowy 
Dzień Sybiraka, który jest organizowany od 1991 
roku przez Związek Sybiraków założony w 1928 
roku. Po II wojnie światowej z powodów poli-
tycznych związek nie mógł działać. Jego reak-
tywacja nastąpiła w 1988 roku, a Koło Związku 
Sybiraków w Gorlicach powstało w 1989 roku 
i przewinęło się przez nie 36 osób. Do dziś żyje 
tylko kilkunastu. Przewodniczy im Zbigniew Lew-
czykowski. Źr
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nych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Oprócz już wymienionych są to także: 
kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej, 
cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy NMP w Owcza-
rach oraz cerkiew św. Michała Archanioła w Bru-
narach Wyżnych. 
Zapraszamy również na cały Szlak architektury 
drewnianej, na którym w powiecie gorlickim jest 
około 30 cerkwi i kościołów. 
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Dożynki Województwa Małopolskiego w Bobowej

Tegoroczne XIX Dożynki Województwa Ma-
łopolskiego odbyły się w słynącej z tradycji 
koronkarskich Bobowej w powiecie gorlic-
kim. Starostami  byli Urszula i Jan Mucha, 
bobowscy rolnicy gospodarujący na 100 ha 
i hodujący trzodę chlewną. Honory gospo-

darzy uroczystości pełnili marszałek Jacek 
Krupa i burmistrz Wacław Ligęza. Obecni 
byli również m.in.: przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Urszula No-
wogórska,  Leszek Zegzda z zarządu woje-
wództwa oraz starosta powiatu gorlickiego 
Karol Górski, wicestarosta Jerzy Nalepka 
i członek zarządu powiatu Adam Urbanek.
Uroczystości rozpoczęła msza św., której 
przewodniczył ordynariusz diecezji tarnow-
skiej, biskup Andrzej Jeż, który poświęcił 
dożynkowe wieńce z całej Małopolski.  
Następnie dożynkowy orszak udał się na 
bobowski rynek, by dziękować za dobre 
zbiory oraz cieszyć się z pomyślnie zakoń-
czonych prac polowych. 
Dożynkowa uroczystość stanowiła do-
skonałą okazję do podziękowań dla osób 

ŚWIĘTA PLONÓW W POWIECIE GORLICKIM

szczególnie zasłużonych dla regionu. Za 
podejmowanie licznych działań na rzecz 
lokalnych społeczności Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego wyróżnił m.in. złotą 
Odznaką Honorową Województwa Mało-
polskiego „Krzyż Małopolski” Eugeniusza 
Królikowskiego z powiatu gorlickiego (na 
zdjęciu). 

Święto chleba i ziół w ZOL
W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 
Szpitala Specjalistycznego im. Henryka 
Klimontowicza  w Gorlicach odbyło się 
wyjątkowe święto – Święto Chleba i Ziół. 
Uczestniczyli w nim pacjenci i pracownicy 
oddziału oraz wielu gości. Wszystkich po-
dejmowała kierująca ZOL Barbara Wojnar. 
Obecna na uroczystości poseł Barbara 
Bartuś wyraziła zadowolenie z faktu po-
zyskania, od Prezesa Rady Ministrów za 
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, 
dofinansowania z ogólnej rezerwy budżetu 
państwa w wysokości 470 tys. zł na mo-
dernizację tego bardzo potrzebnego od-
działu. W staraniach o te środki uczestni-
czyli także radny Rady Powiatu Gorlickiego 

Tomasz Płatek i dyrektor szpitala.
Z podziękowaniami dla poseł Barbary Bar-
tuś za wsparcie dla starań o środki finan-
sowe na potrzeby ZOL zwrócili się starosta 
Karol Górski i dyrektor Marian Świerz. Sta-
rosta podkreślił, że ZOL w szpitalu cieszy 
się bardzo dobrą opinią i dużym zapotrze-
bowaniem na swoje usługi, dlatego po-
dejmowane są starania o jego rozbudowę 
i zwiększenie liczby łóżek. 
Dyrektor szpitala Marian Świerz poinfor-
mował, że właśnie zakończył się przetarg 
na modernizację ZOL oraz montaż dźwigu 
osobowego. Wartość robót wyniesie 559 
tys. zł. W wyremontowanej części będą 
znajdowały się: pomieszczania do terapii 

Parada Koszy z Plonami Ziemi

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sienkie-
wicza w Gorlicach zorganizował kolejną 
„Paradę Koszy z Plonami Ziemi”. Trady-
cyjnie przybyły na nią delegacje z Domów 
Pomocy Społecznej z Nowego Sącza (trzy 

zajęciowej i psychoterapii, duża sala reha-
bilitacyjna,  duża sala regionalna, która bę-
dzie pełniła również rolę jadalni, pomiesz-
czenia administracyjne i kuchnia. Pojawi 
się również winda do przewożenia pacjen-
tów pomiędzy poziomami. 

domy), z Mszany Dolnej, Limanowej, Za-
skala, Folusza, Sękowej oraz z Klimkówki 
i drugi gorlicki dom z ul. Michalusa.
Wszystkich uczestników tego wyjątkowe-
go spotkania powitali dyrektor DPS Ewa 
Chłanda oraz wierszami i piosenką miesz-
kańcy domu. Poświęcenia tegorocznych 
plonów ziemi dokonał ks. kapelan Andrzej 
Kluz.
Podziękowania za organizację parady oraz 
życzenia wszelkiej pomyślności uczestni-
kom spotkania przekazał m.in. starosta 
Karol Górski.
Parada, oprócz prezentacji wspaniale ude-
korowanych koszy i różnych smakołyków, 
była także okazją do integracji i wspólnej 
zabawy.
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JEDNOŚLADY NA START

Kolarski powiat gorlicki
W przedostatni weekend wakacji w re-
jonie Wysowej Zdroju, Uścia Gorlickiego 
i Klimkówki odbywały się Górskie Szo-
sowe Mistrzostwa Polski. Na trasy po 
Beskidzie Niskim wyruszyli kolarze i ko-
larki, zarówno zawodowcy jaki amatorzy. 

Mikropielgrzymka z Kobylanki do Gdańska
W 10. rocznicę koronacji cudownej figury 
Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-So-
bieszewie z Kobylanki w powiecie gorlic-
kim wyruszyła 3-osobowa rowerowa piel-
grzymka do Gdańska. Wyczynu pokonania 
w ciągu 7 dni około 780 km podjęli się 
z powodzeniem saletyn, ksiądz Bartosz  
Seruga MS oraz uczniowie I LO im. M. Kro-
mera w Gorlicach Szymon Dąbrowski i Jan 
Wacek. Towarzyszył im samochodem ks. 
Piotr Komisarz MS. Pokonując wszelkie 
przeciwności, z modlitewnym wsparciem 
dotarli szczęśliwie do sanktuarium w So-
bieszewie, pokłonili się Płaczącej Matce, 
odwiedzili bałtycką plażę i dumni ze swo-
jej misji wrócili do Kobylanki. Na swoim 
fanpage na zakończenie napisali tak:  
„...Mamy nadzieję, że mikropielgrzymka 

rowerowa obudziła w Was zakopane ma-
rzenia, przypomniała niezrealizowane do-
tąd plany, które być może zaczniecie teraz 
urzeczywistniać.”

Maraton Rowerowy 
Dookoła Polski
Wielkie wyzwanie postawił przed sobą 
kolarz z powiatu gorlickiego, zawodnik 
Klubu Kolarskiego Grupetto Gorlice Woj-
ciech Gubała. Po raz kolejny wystartował 
w Maratonie Rowerowym Dookoła Polski. 
Na starcie w Rozewiu nad Bałtykiem sta-
nęło ponad 60 zawodników - amatorów 
długodystansowej jazdy na rowerze o bar-
dzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym 
i psychicznym. Trasa maratonu liczyła 
3140 km i trzeba ją było pokonać w 10 
dni. Tym razem Wojtek Gubała się wyco-
fał, ale w 2013 roku przejechał całą trasę 
w 9dni 23h 22min. W prowadzonej od 2009 
r. klasyfikacji generalnej maratonu można 
znaleźć jeszcze dwóch reprezentantów KK 
Grupetto Gorlice: Bogdana Adamczyka 
i Sławomira Mazura.Kultowy zlot 

motocyklowy
Do powiatu gorlickiego po raz kolejny za-
witała impreza motocyklowa Steel Hor-
ses Meeting. Bazą dla motocyklistów był 
Regietów, ale odwiedzili także Gorlice. 
Uczestnicy jednego z największych zlo-
tów motocyklowych w Polsce na gorlickim 
rynku dali popis swoich umiejętności pre-
zentując swoje maszyn, wykonując pokazy 
akrobatyczne na motorach oraz dostar-
czająv widzom  adrenaliny podczas prze-
jażdżek na motocyklach i quadach. 

Uczestników mistrzostw powitał starosta 
Karol Górski. Głównym organizatorem mi-
strzostw był Małopolski Związek Kolarski 
w Krakowie, a dyrektorem wyścigu – Ma-
rek Kosicki. Jednym z partnerów było Sta-
rostwo Powiatowe w Gorlicach.
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WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
tel.: 18 353 53 80, fax: 18 353 75 45
e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl
www.powiatgorlicki.pl
    /powiatgorlicki

RADA PROGRAMOWA:
Starosta Gorlicki - Karol Górski

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Bugno
Redaktor - Ewa Żarnowska

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

KROMER BIECZ FESTIVAL

600 lat Gorlic na prawie magdeburskim

Uroczytości patriotyczne z okazji 78 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej

Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego w MBP w Gorlicach 
z udziałem m. in. radnej Rady Powiatu Zofi i Kamińskiej

35 Łemkowska Watra w Zdyni Święto Policji w Gorlicach
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