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150   LAT  POWIATU GORLICKIEGO

Kolejne ważne nazwiska związane z ga-
licyjską historią powiatu gorlickiego to:
- Seweryn Bańkowski – starosta po-

wiatu gorlickiego i kołomyjskiego, radca na-
miestnictwa we Lwowie,
- Wiktor Sas – Tustanowski – długoletni sta-
rosta powiatu gorlickiego,
- Władysław Długosz – długoletni marszałek 
Wydziału Powiatowego,
- dr Aleksander hr. Skrzyński – radca staro-
stwa powiatowego,
- Wojciech Biechoński – wieloletni członek 
Rady Powiatowej i burmistrz Gorlic,
- Aleksander Strzelbicki - starosta.

Warto wiedzieć, że:
- Już pod koniec XVIII w. powstały w Gor-
licach dzisiejsze ulice: Kościuszki (kierunek 
Nowy Sącz), Sienkiewicza (kierunek Żmi-
gród, Dukla) i Węgierska (kierunek Bardejów, 
Koszyce, Budapeszt).
- Ratusz w Gorlicach został wzniesiony 
ok. 1790 roku i przebudowany ok. połowy 
XIX wieku, a na rynku przez wiele lat odby-

wały się ogromne targi.
- Cesarz Józef II określił powierzchnie ko-
ścioła, aby wierni w Galicji mieli dobre wa-
runki do modlitwy. Było to 19,28 m długości 
i 10,59 m szerokości na 950 parafian i wg 
tego modelu były budowane kościoły np. 
w Lipinkach, Zagórzanach, Rozdzielu, Mała-
stowie.
- 1874 roku w powiecie było 737 szybów naf-
towych dających 4274 tony ropy, a zatrud-
nienie wynosiło 630 pracowników. Siedem 
lat później było już 857 szybów, a zatrudnie-
nie wzrosło do 1956 osób. Rekord wydoby-
cia został ustanowiony w 1895 roku i wynosił 
5894 tony ropy.

Bilans wojen:
W czasie I wojny światowej w powiecie gor-
lickim zniszczeniu uległo 1885 budynków 
mieszkalnych, 2501 budynków gospodarskich 
i 88 zakładów przemysłowych. Nie przetrwał 
w całości ani jeden budynek użyteczności 
publicznej. Pozostało ok. 50 budynków na-
dających się do zamieszkania.
- W czasie II wojny światowej w powiecie gor-
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Powiat gorlicki powstał w 1867 
roku. Jego pierwszym starostą 
był Juliusz Błoński, a pierwszym 
marszałkiem Wydziału Powia-
towego Jan Płocki. Początkowo 
powiat gorlicki liczył 875 km kw. 
powierzchni i 56 tys. ludności. 
W czasie 150 lat przechodził 
różne koleje losu, a nawet cał-
kowicie zniknął z mapy Polski.

lickim zamordowanych zostało około 9 tys. 
osób, prawie 700 doznało ciężkich obrażeń 
i okaleczeń, a 12 tys. zostało aresztowanych, 
wywiezionych na roboty i wysiedlonych. Na-
stąpiła także likwidacja społeczności żydow-
skiej liczącej wcześniej ok. 5,5 tys. członków.

Okres międzywojenny i powojenny
- Od 1920 roku powiat gorlicki wchodził 
w skład nowo utworzonego województwa 
krakowskiego. W 1932 roku w wyniku re-
formy administracyjnej zyskał powierzchnię 
1082 km kw. i liczył 104 800 mieszkańców. 
W 1934 roku nastąpiła komasacja wsi i po-
wstało 11 gmin powiatu gorlickiego.
- Po II wojnie światowej od 1945 roku aż do 
1975 powiat gorlicki wchodził w skład woje-
wództwa rzeszowskiego. W tym czasie sko-
rygowano, czyli zmniejszono jego powierzch-
nię do 1079 km kw. Liczył również mniej 
mieszkańców tj. 96 585.    
- Niestety w 1975 r. nastąpiła likwidacja po-
wiatu gorlickiego i podział jego terytorium 
między województwa: nowosądeckie, kro-
śnieńskie i tarnowskie.

Cesarsko-królewskie Gimnazjum w Gorlicach 
- najokazalszy gmach w mieście przed I WŚ

Budowa szkoły powszechnej w Gorlicach rok 1936
-dziś Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego

Pierwszy szpital powiatowy w Gorlicach  
przełom XIX i XX wieku

W Gorlicach po bitwie w maju 1915 r. pozostało  
ok. 50 budynków warunkowo nadających się do zamieszkania
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W lipcu 1998 r. Sejm RP reaktywował 
powiat gorlicki. Dzięki tej decyzji 
Ziemia Gorlicka znów stała się inte-

gralną całością. Rozdzielona w 1975 roku 
między trzy województwa: nowosądeckie, 
krośnieńskie i tarnowskie stała się ich pe-
ryferiami i dopiero koncepcja powiatów 
samorządowych i dużych województw dała 

Skład Rady Powiatu Gorlickiego I kadencji

Abram Józef, Bara Andrzej, Białobok Stanisław, Bugno Marek, Bystrowicz Stanisław, Ćwiklik Stanisław, Elmer Stanisław, Górski Karol, Gu-
bała Andrzej, Kamińska Zofi a, Knapik Jan / Kuchta Józef, Kociołek Józef, Świerczek Krzysztof / Kotowicz Krzysztof, Królikowski Eugeniusz, 
Lisik Tomasz, Kuklicz Andrzej, Lenard Bogusław, Magiera Tadeusz, Machowski Marek, Małuch Małgorzata, Marszał Czesław, Masztafi ak Zo-
fi a, Morańda Jan, Nalepka Jerzy, Pawełek Andrzej, Pękala Wojciech, Pietrusza Franciszek, Przybylski Mieczysław, Radzik Józef, Szpotowicz 
Bronisława, Szura Stanisław, Tenerowicz Karol, Tomasik Grzegorz, Trojanowicz Roman, Urzędowski Roman, Urbanek Adam, Welc Andrzej, 
Wędrychowicz Mirosław, Wiatr Barbara, Haberek Jerzy / Wójcik Janusz.

fl agi i pieczęci powiatu gorlickiego. 29 maja 
2002 r.  nastąpił Akt nadania sztandaru po-
wiatowi gorlickiemu. Fundatorami sztandaru 
byli radni I kadencji.

150   LAT   POWIATU GORLICKIEGO
szansę na jej scalenie. Szansa ta została 
wykorzystana i to był pierwszy sukces ro-
dzącego się samorządu powiatu gorlickie-
go. Kolejny - to wygrana batalia o przyna-
leżność do województwa małopolskiego. 
Przemawiały za tym nie tylko względy hi-
storyczne, ale przede wszystkim fakt, że 
Kraków, jako jeden z największych ośrod-

ków gospodarczych i intelektualnych kraju, 
dawał większe możliwości rozwoju. Czy był 
to słuszny wybór oceni historia. 
Patrząc na minione lata można stwierdzić, 
że był to czas wielu ważnych inicjatyw oraz 
dużych i małych osiągnięć, czas niezwykle 
pracowity i bogaty w wielomilionowe inwe-
stycje.

Nowa era powiatu gorlickiego
11 października 1998 roku odbyły się pierw-
sze, wolne wybory samorządowe do Rady 
Powiatu Gorlickiego i nastąpił wybór 40-oso-
bowej rady. Przewodniczącym rady został 

Mieczysław Przybylski, a pierwszym starostą 
odrodzonego powiatu dr Andrzej Welc.
30 kwietnia 2002 r. Rada Powiatu Gorlickie-
go podjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, 

Rada Powiatu I kadencji
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Powiaty są  potrzebne

DR ANDRZEJ WELC 
pierwszy starosta odrodzonego 
powiatu gorlickiego 

Dla mnie nieporozumieniem było zli-
kwidowanie powiatów i województw jako 
silnych regionów w 1975 roku, chociaż nie 
miały one w PRL charakteru i kompetencji 
samorządowych. Nasz powiat gorlicki został 
wówczas rozerwany i w częściach przykle-
jony do trzech różnych słabych i małych 
województw: nowosądeckiego (z Gorlicami 
i większością ziem powiatu), krośnieńskie-
go (z Bieczem i Lipinkami) i tarnowskiego 
(z gminą Rzepiennik). Ziemia Gorlicka – ta 
nasza mała ojczyzna przestała istnieć przez 
blisko 30 lat. Utworzenie w 1990 roku rejo-
nów, można powiedzieć erzacu powiatów, 
przyczyniło się do integrowania gmin leżą-
cych w województwie nowosądeckim. Będąc 
kierownikiem Urzędu Rejonowego w Gor-
licach starałem się utrzymać dobre relacje 
i kontakty z wójtami gmin.

Budowa nowego ustroju państwa i roz-
poczęcie reformy samorządowej, zmusiło 
nas do włączenia się w przygotowanie pro-

jektu ustawy kompetencyjnej dla powiatów, 
jak również zadbania o pozostawienie powia-
tu gorlickiego w obszarze i granicach zbliżo-
nych do tych sprzed „rozbiorów”. Jeździłem 
wówczas do gmin, zwłaszcza tych, które le-
żały w innych województwach, zapraszałem 
do Urzędu Rejonowego na rozmowy wójtów 
i przewodniczących rad gminnych. Udało się 
zintegrować powiat w obecnych granicach 
i po ostrych bataliach w parlamencie włą-
czyć go do województwa małopolskiego.

Ważnym wydarzeniem było przygoto-
wanie, przez grono społeczników z różnych 
branż, strategii rozwoju powiatu gorlickiego 
jeszcze nim powstał powiat, co zaskutkowa-
ło szybkim przyjęciem jej przez Radę Powia-
tu już w I półroczu działalności.

Trudnym okresem I kadencji był „rozruch” 
powiatu, tworzenie jego statutu, struktur, 
jednostek administracyjnych i służb (policji, 
straży pożarnej, sanepidu, weterynarii, nad-
zoru budowlanego, zarządu dróg) przy braku 
odpowiedniej bazy i wyposażenia. Długo by 
o tym można opowiadać.

Powiat powstawał w trudnym okresie 
transformacji ustrojowej i głębokiego kryzy-
su gospodarczego, który w naszym powiecie 
odznaczył się likwidacją wielu zakładów pra-
cy i wysokim bezrobociem sięgającym 20%. 
Staraliśmy się wszelkimi sposobami łagodzić 
pauperyzację naszego społeczeństwa przez 
pozyskiwanie dodatkowych środków fi nan-
sowych na wcześniejsze zasiłki przedeme-
rytalne, prace publiczne i interwencyjne, na 
tworzenie nowych miejsc pracy, przekwali-
fi kowania zawodowe, umowy i staże absol-
wenckie, czy powstawanie nowych podmio-
tów gospodarczych. Uruchomiliśmy szkolenia 
dla zwalnianych pracowników – z Programu 
Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy 
w USA. Po interwencji w Krajowym Urzę-
dzie Pracy przygotowaliśmy i wdrożyliśmy  
„Program ograniczenia i przeciwdziałania 
bezrobociu w Powiecie Gorlickim” z wieloma 
programami celowanymi do różnych grup. 
Niestety ze względu na wycofanie się pod 
koniec 2000 r. KUP z kontraktu nie wszystkie 

150   LAT  POWIATU GORLICKIEGO
one w pełni zostały zrealizowane, a szkoda.

Dużym osiągnięciem było powstanie 
Gorlickiej Ekonomicznej Strefy Gospodar-
czej w Gliniku, którą organizował powoła-
ny w tym celu Gorlicki Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości (w strukturze GSWP), 
z jej pierwszym mocno zaangażowanym dy-
rektorem Witoldem Kochanem. Docelowo 
w strefi e powstało wiele nowych podmiotów 
gospodarczych (m.in. Severt, Górstal), dają-
cych pracę ok. 700 osobom.

Drugim osiągnięciem było wywalcze-
nie u marszałka i Zarządu Województwa 
Małopolskiego modernizacji drogi woje-
wódzkiej 977 na odcinku od Moszczenicy 
przez Gorlice (z nową droga średnicową 
przez Stawiska) do przejści a granicznego 
w Koniecznej. Była to w tamtym czasie 
największa inwestycja województwa ma-
łopolskiego.

Innym osiągnięciem, którego zazdrościły 
nam inne powiaty było wybudowanie nowo-
czesnej siedziby Komendy Powiatowej Policji 
w Gorlicach. Udało się to dzięki zaangażo-
waniu i wsparciu fi nansowym samorządów 
gmin i powiatu (20% koszów inwestycji).

Sięganie po duże środki fi nansowe przez 
powiat w następnych kadencjach jego dzia-
łalności przyczyniło się do rozwoju infrastruk-
tury i polepszenia bytu naszych mieszkań-
ców. Powiaty w przeszłości, a szczególnie 
w ostatnich 19 latach swojej samorządowej 
działalności sprostały z nadwyżką postawio-
nym im zadaniom. Niech w przyszłości już 
nigdy nie przyjdzie nikomu pomysł ich likwi-
dacji.

Na koniec pragnę wspomnieć mojego 
przyjaciela ś.p. Stanisława Szurę, burmistrza 
Gorlic (1995 – 1998), który niestrudzenie, 
wraz z wieloma osobami, których nie sposób 
w tym krótkim wspomnieniu wymienić, wal-
czył o powstanie i włączenie powiatu gor-
lickiego do województwa małopolskiego. Nie 
zapomnę jego tytanicznej pracy – jako wi-
cestarosty powiatu – na rzecz dobra miesz-
kańców naszej „małej ojczyzny”. Na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci.

Otwrcie drogi w Koniecznej w 2002 roku
Zarząd Powiatu I kadencji od lewej: Adam Urbanek, Mirosław Wędrychowicz, 
Małgorzata Małuch, Andrzej Welc, Stanisław Szura i Marek Machowski
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II kadencja 2002 – 2006

150   LAT   POWIATU GORLICKIEGO

Drugie wybory Rady Powiatu Gorlickiego 
odbyły się 27 października 2002 roku 
i od tej pory Rada liczy 23 radnych. Jej 

przewodniczącym został Czesław Kłapsa, 
a funkcję starosty pełnił Witold Kochan, a po 
jego nominacji na wojewodę małopolskiego 
starostą został Mirosław Wędrychowicz.

Skład Rady Powiatu Gorlickiego II kadencji

Białobok Stanisław, Bugno Marek, Bystrowicz Stanisław, Dziubina Roman, Górski Karol, Hładyk 
Stefan, Jamro Edward, Kamińska Zofi a, Kaszyk Stanisław, Kłapsa Czesław, Kochan Witold / 
Szpotowicz Bronisława, Kociołek Józef, Małuch Małgorzata, Marszał Czesław, Oruba Czesław, 
Potok Zygmunt, Rachel Franciszek, Szura Stanisław, Tenerowicz Karol, Urbanek Adam, Wędry-
chowicz Mirosław, Wójcik Jan, Żegleń Kazimierz. 

WITOLD KOCHAN 
starosta w latach 2002 – 2005 
i wicestarosta w latach 2006 - 2007 

W latach 2002-2006 samorządy w prak-
tyce nie miały dostępu do środków unijnych. 
Bardzo trudne było pozyskiwanie jakichkol-
wiek środków zewnętrznych. Stąd też znacz-
nie mniej było inwestycji. Tylko nieliczne były 
dofi nansowane ze źródeł pozabudżetowych. 

Najważniejszą inwestycją drogową była, 
dofi nansowana ze środków przedakcesyj-
nych, modernizacja drogi Ropa-Wysowa 
o wartości 5,5 mln zł. Rozpoczęła się także 
termomodernizacja obiektów oświatowych: 
ZSE w Gorlicach, ZSO w Bobowej oraz 
SOS-W w Kobylance. 

Największym jednak wyzwaniem przed 
jakim stanął powiat gorlicki było ratowanie 
szpitala zarówno w sferze spłaty bieżących 
należności jak i kompleksowej modernizacji 
obiektów. Dzięki odważnym decyzjom Rady 
i Zarządu Powiatu oraz poręczeniom na 
kwotę ponad 12,5 mln zł zrealizowano tak 
istotne zadanie jak termomodernizacja bu-
dynku głównego z  modernizacją systemu 
grzewczego.  Poprawiło to warunki pobytu 
pacjentów i obniżyło w znaczący sposób 
koszty funkcjonowania placówki. Ważny był 
montaż fi nansowy, dzięki któremu sfi nanso-
wano inwestycje - dotacja z Ekofunduszu 
oraz częściowo umarzalne pożyczki z Woje-
wódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska.

W działalności powiatu istotną rolę od-

grywa kultura i promocja, w tym także pro-
mocja osób wybitnych, zasłużonych, a wy-
wodzących się z powiatu gorlickiego, dlatego 
bardzo sobie cenię doroczne nagrody „Mo-
sty Starosty”. W drugiej kadencji otrzymali 
je: Mirosław Czyżykiewicz, Zbigniew Pre-
isner, Kwartet Camerata i Urszula Rojek – 
nazwiska mówią same za siebie, a dla mnie 
było wielkim zaszczytem móc uhonorować 
te wybitne osobowości naszej kultury.

W omawianej kadencji na czele Zarządu 
i Rady Powiatu Gorlickiego stanęli przedsta-
wiciele koalicji Małopolskiego Ruchu Samo-
rządowego i Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. Ta koalicja, uzupełniona później przez 
Radnych Platformy Obywatelskiej, w ciągu 
ostatnich 15 lat dokonała prawdziwej rewolu-
cji w obszarze szeroko rozumianej infrastruk-
tury powiatu gorlickiego.

Dla mnie osobiście to był niezwykle 
ciekawy i ważny okres na mojej drodze za-
wodowej. Chciałbym skierować serdeczne 
podziękowania i pozdrowienia dla Koleżanek 
i Kolegów z Zarządu i Rady Powiatu Gor-
lickiego, a także dla pracowników Starostwa 
Powiatowego, z którymi miałem przyjem-
ność współpracować.

Przed powiatem gorlickim stoją kolejne 

wyzwania. Najważniejsze wiążą się się z  pery-
feryjnym położeniem i poziomem gospodarki, 
co należałoby przekształcić w nasze atuty po-
przez większe inwestycje w sektor turystycz-
ny i uzdrowiskowy oraz rozwój nowych obsza-
rów gospodarczych. Duże wyzwanie stojące 
przed wszystkimi powiatami wiąże się z ich 
słabą pozycją ustrojową. Niski udział docho-
dów własnych w budżecie powoduje, że po-
wiaty są  zależne od dotacji i subwencji rządo-
wych. Zdolność powiatu do inwestycji będzie 
spadać wraz z nieuniknionym ograniczeniem 
dopływu środków z UE w przyszłości. Ufam 
jednak, że powiat gorlicki będzie równie do-
brze jak do tej pory sobie radził w kolejnych 
latach, czego serdecznie życzę.

Mosty Starosty 2004: 
Zbigniew Preisner i Witold Kochan

Rada Powiatu II kadencji

Rada Powiatu II kadencji



6

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO

Kolejne wybory samorządowe odbyły 
się 12 listopada 2006 roku. Przewod-
niczącym Rady Powiatu został Marek 

Bugno, a starostą Mirosław Wędrychowicz.

Skład Rady Powiatu Gorlickiego III kadencji
Bartuś Barbara / Hładyk Stefan, Bugno Marek, Górski Karol, Jamro Edward, Kamińska Zofi a, 
Kaszyk Stanisław, Kochan Witold /  Szpotowicz Bronisława, Koryga Grażyna, Kosiński Grzegorz, 
Kukla Rafał, Lenard Bogusław, Lubas Stanisław, Marszał Czesław, Płatek Tomasz, Przybylski Jan, 
Rachel Franciszek, Szura Stanisław, Tenerowicz Karol, Trojanowicz Roman / Niedziela Bogusław, 
Urbanek Adam, Wałęga Marek, Wędrychowicz Mirosław, Żegleń Kazimierz.  

MIROSŁAW WĘDRYCHOWICZ 
starosta powiatu gorlickiego w latach 
2005 – 2014

Działalność powiatu w latach 2005-2014 
to okres dużych inwestycji głównie w trzech 
obszarach: infrastruktura drogowa, zdrowie 
i oświata, a szczególnie szkolnictwo zawodo-
we. 

III kadencja samorządu powiatowego 
związana była głównie z pozyskiwaniem unij-
nych i europejskich środków fi nansowych i re-
alizacją wielu różnorodnych projektów, dzięki 
czemu w latach 2007 – 2010 samorząd po-
wiatowy przeznaczył na inwestycje aż 119,2 
mln zł. Powiat korzystał z 12 różnych źródeł 
fi nansowania.
 
Za najważniejsze inwestycje tego okresu 
uważam:
w infrastrukturze drogowej:
- południowe obejście Gorlic: Gorlice ul. Zako-
le – Kobylanka – Dominikowice – Sękowa tzw. 
Mała obwodnica Gorlic,
- wykonanie dokumentacji na północną ob-
wodnicę Gorlic,
- realizację Programu Współpracy Transgra-
nicznej Rzeczpospolita Polska – Republi-
ka Słowacka 2007-2013, którego głównym 
założeniem była budowa spójnego układu 
drogowego, łączącego drogę nr 77 Svidnik 

– ardejów z drogą krajową nr 28 Medyka – 
Zator poprzez turystyczne tereny powiatu 
bardejowskiego, gorlickiego i jasielskiego, jako 
wzmocnienia turystycznego polsko-słowac-
kiego pogranicza – przebudowa drogi Uście 
Gorlickie – Gładyszów,

w obszarze dziedzictwo kulturowe – cenne 
zabytki: 
- rewitalizacja i remont Kasztelu w Szymbarku, 
- odbudowanie gontyny pełniącej funkcję 
kaplicy na cmentarzu Łużna-Pustki, naj-
ważniejszego pomnika I Wojny Światowej, 
dzięki dobrej współpracy Starostwa Powia-

III kadencja 2006 – 2010 

150   LAT  POWIATU GORLICKIEGO

towego i Gminy Łużna.

w zakresie inwestycji kubaturowych:
- hala Sportowa w Bieczu w ZSZ
- hala Sportowa w Gorlicach w ZS nr 1
- termomodernizacja 9 powiatowych obiek-
tów użyteczności publicznej - projekt realizo-
wany był od listopada 2009 do lutego 2015
- kompleksowy remont i modernizacja obiek-
tów szpitala oraz wymiana wyposażenia.
- budowa bloku operacyjnego.
- modernizacja i utworzenie Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Gorlicach 
z fi lią w Bieczu.
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Rewolucja w powiatowej 
infrastrukturze

Rada Powiatu III kadencji

Rada Powiatu III kadencji



7

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO

150   LAT   POWIATU GORLICKIEGO

21 listopada 2010 roku odbyły się czwarte 
wybory samorządowe 23-osobowej Rady 
Powiatu Gorlickiego. Jej przewodniczącym 
został ponownie Marek Bugno, a starostą 
po raz drugi Mirosław Wędrychowicz.

Rada Powiatu Gorlickiego IV kadencji 
Siedzą od lewej: Edward Jamro, Zygmunt Potok, Roman Dziubina, Marek Bugno, Zofi a Kamińska, 
Stanisław Kaszyk, Karol Górski. Stoja od lewej: Zygmunt Fryczek, Andrzej Matusik, Krzysztof 
Kosiba, Grzegorz Kosiński, Karol Tenerowicz, Józef Abram, Rafał Kukla, Tomasz Płatek, Janusz 
Augustowski, Stanisław Szura, Marek Ludwin, Adam Urbanek, Bogusław Lenard, Władysław 
Łaskawski, Jan Przybylski.

MIROSŁAW WĘDRYCHOWICZ 

W IV kadencji samorząd powiatowy 
przeznaczył na inwestycje 89,1 mln zł. 
Był to czas  kontynuacji  wielu projektów 
z udziałem środków unijnych oraz realiza-
cji szeregu nowych zadań innowacyjnych 
z zakresu edukacji, geodezji, czy ekologii.

Ciekawą i innowacyjną inwestycją była 
bez wątpienia Vis Nova - międzynarodo-
wy projekt dotyczący prawidłowego wy-
korzystania energii poprzez zastosowanie 
nowoczesnego systemu zarządzania nią. 
Do programu pilotażowego wybrany został 
Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach. Przy współ-
pracy ekspertów z AGH i Stowarzyszenia 
Gmin Polska Sieć Energie Cites wykona-
ne zostały analizy energetyczne. W kon-
sekwencji taki nowoczesny system zarzą-
dzania prowadzi do spadku zużycia energii, 
a więc także kosztów utrzymania obiektu. 
Modelowe rozwiązanie opracowane dla tej 
szkoły będzie można w przyszłości zasto-
sować także w innych obiektach.

Jak widać w latach 2005-2014 wykona-
liśmy bardzo wiele zadań, ale wciąż wiele 
wyzwań przed powiatem. Wspólnym wy-
zwaniem jest dobre zarządzanie obszarem 

turystycznym. Powiat gorlicki jest terenem 
bogatym w zabytki oraz atrakcje tury-
styczne: UNESCO, Magurski Park Naro-
dowy, unikalne na skalę światową zabytki. 
Ten potencjał nie jest wykorzystany i nie 
przedkłada się to na wzrost dochodów 
mieszkańców, czy fi rm z branży turystycz-
nej, ponieważ brak jest gotowego produk-
tu turystycznego, takiego który mógłby 
być sprzedawany przez podmioty z branży 
turystycznej. Jest za dużo indywidualnego 

IV kadencja 2011 – 2014

podejścia do turystyki przez poszczegól-
ne gminy i inne podmioty z branży oraz 
brak jest współpracy w celu wypracowania 
wspólnej oferty.

Niestety nie mamy także jeszcze takie-
go wydarzenia kulturalnego, które identy-
fi kowałoby nasz region na arenie ogólno-
polskiej. Wydaje się, że szansa otwiera się 
przed tymi, które są zauważalne na pozio-
mie regionalnym jak:

Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami, wy-
darzenie zauważalne, atrakcyjne w skali 
regionu, 
Kromer Biecz Festival wymieniany jest 
wśród 7 największych wydarzeń kultural-
nych w Polsce ma szansę i powinien stać 
się najbardziej rozpoznawalnym przed-
sięwzięciem,
Muzyka zaklęta w drewnie.

Przy organizacji i promocji na szerszą skalę 
tych wydarzeń niezbędna jest współpraca 
samorządów różnych szczebli.

Oprócz walorów kulturowych i przy-
rodniczych nierozłącznie związanych 
z ziemią gorlicką, największą wartość 
stanowią ludzie zamieszkujący ten region 
– otwarci, życzliwi. Szczególnie mocno 
w mojej pamięci pozostają pracownicy 
Starostwa Powiatowego, którzy wynajdy-
wali środki na rozwój „spod ziemi”. Dzię-
kuję za atmosferę, która służyła nie tylko 
dobrej współpracy, ale generowała także 
niepowtarzalny nastrój, z pewnością po-
zytywnie odbierany również przez miesz-
kańców – klientów.

Rada Powiatu IV kadencji

Kolejka na koncert Kromer Biecz Festival

Rewolucja w powiatowej 
infrastrukturze
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16 listopada 2014 roku mieszkańcy powiatu 
wybrali radnych Rady Powiatu Gorlickiego 
na V kadencję. Przewodniczącym Rady po 
raz trzeci został Marek Bugno, a starostą 
Karol Górski.

Rada Powiatu Gorlickiego V kadencji 
Siedzą od lewej: Iwona Tumidajewicz, Małgorzata Dąbrowska, Karol Górski, Zofi a Kamińska, 
Stanisław Kaszyk, Jadwiga Wójtowicz, Roman Dziubina, Andrzej Matusik. Stoją od lewej: Rafał 
Knybel, Krzysztof Kosiba, Jan Przybylski, Jerzy Nalepka, Jan Kosiński, Marek Bugno, Adam Urba-
nek, Karol Tenerowicz, Eugeniusz Wędrychowicz, Grzegorz Tomasik, Krzysztof Flądro, Janusz 
Augustowski, Marek Ludwin, Tomasz Płatek, Zygmunt Fryczek.

KAROL GÓRSKI 
starosta powiatu gorlickiego od 2014 roku

V kadencja 2014 – 2017

150   LAT  POWIATU GORLICKIEGO

Z samorządem związany jestem od 
1984 roku. Najpierw jako radny Rady 
Gminy Gorlice, a następnie jako prze-
wodniczący Rady Gminy Ropa. Od 1998 
roku jestem nieprzerwanie radnym Rady 
Powiatu Gorlickiego. W 2007 roku zosta-
łem powołany przez Radę na wicestarostę 
powiatu gorlickiego, a od 2014 r. pełnię 
funkcję starosty. Aż trudno uwierzyć, że 
to już 19 lat minęło od reaktywacji powiatu 
gorlickiego. W tym czasie wydarzyło się 
wiele dobrych rzeczy, a powiat bardzo się 
zmienił in plus. Jako wieloletniego radne-
go cieszy mnie szczególnie fakt dobrego 
współdziałania radnych na rzecz rozwoju 
ziemi gorlickiej. Możemy wszyscy wspólnie 
być dumni z gruntownej modernizacji szpi-
tala, szkół, placówek oświatowych i po-
mocy społecznej. W tym czasie wykonano 
wiele inwestycji na drogach powiatowych 
i mostach.

Trzyletni okres sprawowania funkcji 
starosty jest może czasem zbyt krótkim 
do podsumowań i oceny, ale biorąc pod 
uwagę, że w latach 2015 – 2017 na cele 
inwestycyjno-remontowe przeznaczamy 
blisko 100 mln zł, jest to naprawdę bardzo 
dobry wynik i są to widoczne rezultaty jak 
np. 5 nowych mostów, czy północne obej-
ście Gorlic.  

Dla rozwoju Gorlic i powiatu ważną 
inwestycją była gruntowna przebudowa 
i modernizacja ciągu drogowego DW 977 
– ul. Sikorskiego – ul. Wyszyńskiego – ul. 
Michalusa – ul. Solidarności -  DK 28 wraz 
z przebudową kanalizacji deszczowej tych 
ulic. W ramach zadania realizowano rów-
nież przebudowę ciągu drogowego ul. Si-
korskiego – ul. W. Pola – ul. Przemysłowa. 

Samorząd Powiatowy 

na szóstkę

Dwukrotnie w V kadencji powiat gorlicki, 
na 314 powiatów w Polsce, uplasował 
się w pierwszej dziesiątce w rankingu 

inwestycyjnym Pisma Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota“. W bieżącym roku 
znaleźliśmy się na bardzo wysokim szó-
stym miejscu, a rok wcześniej byliśmy na 
miejscu dziesiątym. Ranking dotyczył sa-
morządowych wydatków inwestycyjnych 
na infrastrukturę techniczną w latach 
2013-2016. Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie dyplomów miało miejsce podczas 
uroczystej gali w trakcie Samorządowe-
go Forum Kapitału i Finansów, które od-
bywa się w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. Miałem 
przyjemność uczestniczyć w gali i z dumą 
odbierać dyplom, bo po raz pierwszy w hi-
storii powiat gorlicki został sklasyfi kowany 
na tak wysokim miejscu, a zaczynaliśmy 
z 90 w pierwszym rankingu obejmującym 
lata 2001-2003.  Należy dodać, że rankin-
gi „Wspólnoty” to opracowywane przez 
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu 
Warszawskiego zestawienia wszystkich sa-
morządów w Polsce analizowane na pod-
stawie obiektywnych danych z GUS pod 
kątek kilku różnych aspektów. 

Inwestycja ułatwiła dojazd do Gorlickiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej, poprawi-
ła dojazd mieszkańców do osiedli, pobu-
dziła budownictwo mieszkaniowe i popra-
wiła bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Kolejne ważne zadania dotyczyły moder-
nizacji, rozbudowy i remontów obiektów 
szpitalnych - Starego Szpitala, SOR i ZOL.  

Z projektów nieinwestycyjnych naj-
bardziej istotnymi są te, które pomagają 
młodzieży zdobyć dobre wykształcenie, 
tj: Modernizacja Kształcenia Zawodowe-
go, tworzone Centra Kompetencji Zawo-
dowych oraz programy Leonardo da Vinci 
i Erasmus+ pozwalające na zagraniczne 
staże, praktyki i wyjazdy edukacyjne.

Z projektów i działań promocyjnych 
istotne są te, które wspierają: Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów jako niezwy-
kle ważną instytucję kultury w powiecie, 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Gor-
licach i chór Belfersingers, Stowarzysze-
nie Sołectwa Krzywa i ich „Śnieżne tra-
sy przez lasy”, Święto Rydza w Wysowej 
Zdroju, Górski Samochodowy Wyścig Ma-
gura Małastowska, Festiwal Muzyka Cer-
kiewna w Beskidzie Niskim, czy Poetycko-
-Muzyczną Bitwę pod Gorlicami.

Najważniejszymi wyzwaniami dla po-
wiatu gorlickiego na przyszłość są: budo-
wa nowych połączeń drogowych Gorlice 
– autostrada A4, poprawa istniejącego 
połączenia drogowego Gorlice-Nowy Sącz 
oraz pełna reaktywacji połączeń kolejo-
wych na linii Gorlice-Kraków i Gorlice-Rze-
szów. Bardzo istotną sprawą jest również 
powstrzymanie wypływu wykształconych 
absolwentów naszych szkół i uczelni wyż-
szych poza granice powiatu i państwa.

Rada Powiatu V kadencji
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MAREK BUGNO 

Z samorządem powiatowym jestem 
związany od 1998 roku, czyli już 19 lat. 
Rozpoczynałem jako przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Rady Powiatu i członek 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Praco-
wałem także w komisji, która już obecnie 
nie funkcjonuje, czyli w Komisji d/s przy-
dzielania i umarzania pożyczek inwesty-
cyjnych przy PUP w Gorlicach. Pierwsza 
kadencja była trudna, ze względu na po-
stawione przed Radą i Zarządem zadania 
tworzenia od podstaw struktur powiatu 
gorlickiego. Wszyscy uczyliśmy się sa-
morządności, a podejmowanie decyzji 
w 40-osobowej radzie wcale nie należało 
do najłatwiejszych. Pracowaliśmy jednak 

Samorządowi 19-latkowie

z wielkim entuzjazmem i głową pełną po-
mysłów, bo przecież odzyskaliśmy swój 
powiat gorlicki. Z tej dumy zapewne zro-
dził się pomysł ufundowania przez Radę 
Powiatu sztandaru. Pamiętam, że w dniu 
wręczenia sztandaru padał deszcz, ale 
nikomu to nie przeszkadzało i na uroczy-
stość przyszły tłumy.

Druga kadencja przyniosła znaczą-
ce okrojenie liczby radnych. Od listopada 
2002 roku Rada Powiatu Gorlickiego liczy 
23 radnych i tak jest do dziś. Mniejsza 
liczba radnych nie oznaczała mniej pracy, 
wręcz przeciwnie. Mieszkańcy oczekiwali 
na nowe inwestycje, a my na pierwsze unij-
ne, a w zasadzie przedakcesyjne pieniądze. 
W tym czasie Rada powierzyła mi funkcję 
wiceprzewodniczącego. Był to wielki za-
szczyt, a równocześnie duże wyzwanie 
i kolejna lekcja z samorządu. Lata 2002 
– 2006 wymagały od Rady Powiatu po-
dejmowania bardzo trudnych i odważnych 
decyzji jak np. uchwały z 2004 roku w spra-
wie udzielenia poręczenia do kwoty 10 mln 
zł za zobowiązania Szpitala Specjalistycz-
nego im. H. Klimontowicza w Gorlicach 
z tytułu kredytu bankowego zaciąganego  
na pokrycie zobowiązań wymagalnych za 
dostawę towarów i usług oraz na wdro-
żenie programu restrukturyzacji zakładu. 
Restrukturyzacja i modernizacja szpitala, 
była oczkiem w głowie także kolejnych 
Rad i Zarządów, a często spędzała nam 
sen z powiek.

Radni Rady Powiatu Gorlickiego od I do V kadencji: od lewej Marek Bu-
gno, Karol Górski, Zofi a Kamińska, Karol Tenerowicz i Adam Urbanek

Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Małopolski

W Radzie Powiatu Gorlickiego jest pięć 
osób, które są nieprzerwanie radnymi od 
1998 roku przez wszystkie pięć kaden-

cji. Są to: Zofi a Kamińska, Marek Bugno, Ka-
rol Górski, Karol Tenerowicz i Adam Urbanek.  
GRATULUJEMY!

Z OKAZJI JUBILEUSZU POWIATU GORLICKIE-
GO POPROSILIŚMY ICH O REFLEKSJE ZWIĄ-
ZANE Z POWIATEM ORAZ WŁASNĄ PRACĄ 
W SAMORZĄDZIE POWIATOWYM.

W kolejnej trzeciej kadencji, decyzją 
Rady Powiatu, zostałem przewodniczącym 
Rady i tę zaszczytną funkcję pełnię już 12. 
rok. Lata 2006-2017 to czas bardzo dyna-
micznych przemian w powiecie gorlickim, 
obejmujących wszystkie obszary działal-
ności powiatu. Korzystaliśmy w zasadzie 
ze wszystkich dostępnych źródeł fi nanso-
wania krajowych i europejskich, realizując 
dziesiątki różnych projektów. Wymienię 
tylko niektóre, istotne z mojego punktu 
widzenia, zrealizowane w tym czasie inwe-
stycje. Na drogach powiatowych były to 
m.in: zabezpieczenia osuwiska potoku przy 
drodze Dominikowice–Sękowa, nakładki 
asfaltowe na drodze powiatowej żwiro-
wej Dominikowice-Sękowa i Gorlice–By-
stra–Wola Łużańska, stabilizacja osuwiska 
i remont drogi powiatowej Szymbark-By-
stra-Szalowa, modernizacja dróg powia-
towych: Szymbark-Bielanka, Kobylanka-
-Libusza koło Krzyża, Kobylanka-Libusza 
koło Szkoły, Zagórzany-Kwiatonowice oraz 
całkowita przebudowa drogi powiatowej 
Gorlice-Kobylanka-Domnikowice i ostatnio 
wykonane północne obejście Gorlic z dro-
gą przez Stróżówkę. Z innych równie istot-
nych zadań to: termomodernizacja SOSW 
w Kobylance, rozbudowa SOSW w Szym-
barku, budowa nowego bloku operacyjne-
go i remont gorlickiego szpitala, 2 nowe 
hale sportowe, termomodernizacja obiek-
tów oświatowych, przebudowa mostów 
na drogach powiatowych, modernizacja 
Centrum Szkolenia Praktycznego i Usta-
wicznego. Nie byłoby tych wszystkich in-
westycji bez śmiałych i niestandardowych 
pomysłów starostów, bez odwagi i deter-
minacji Zarządu oraz zaangażowania i do-
brego współdziałania Rady.

Jako Rada Powiatu nie tylko inwestu-
jemy w majątek powiatowy, ale także sta-
ramy się pomagać osobom, które znalazły 
się w trudnej sytuacji życiowej np. z powo-
du choroby, wypadku, czy pożaru. Prawie 
na każdej sesji organizujemy zbiorki pie-
niężne dla osób potrzebujących pomocy. 
Pomagamy także stowarzyszeniom, zespo-
łom folklorystycznym, klubom sportowym.

Chciałbym jeszcze przypomnieć, że 
w latach 2007-2012 byłem pomysłodawcą 
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ZOFIA KAMIŃSKA
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego

Świętujemy w tym roku jubileusz 
150-lecia  utworzenia gorlickiego powiatu 
ziemskiego o  ciekawej, ale i nie łatwej 
historii oraz ciągłej zmienności admini-
stracyjnego przyporządkowania w okre-
sie zaborów, drugiej Rzeczypospolitej, 
Polski Ludowej i czasu powrotu powiatu 
na mapę Polski w 1998 roku.

Tak się składa, że mogłam aktywnie 
uczestniczyć w renesansie powiatu gor-

lickiego pełniąc mandat radnej powiatu 
gorlickiego od samego początku, tj. od 
1998 roku.

Z perspektywy moich obserwacji 
i działalności radnej chciałabym podkre-
ślić twórczą i gospodarską rolę władz 
samorządowych w tym okresie – podej-
mujących wiele różnych decyzji na rzecz 
wspólnoty lokalnej zgodnie z zasadami 
ustroju samorządu terytorialnego, tj. 
względnej samodzielności, pomocniczo-
ści i demokracji.

Wydaje mi się, że kolejni starostowie 
po 1998 roku; pozwolę sobie wymienić 
ich nazwiska; Pan Andrzej Welc, Pan 
Witold Kochan, Pan Mirosław Wędrycho-
wicz i obecny starosta Pan Karol Górski 
– zbudowali ramy sprawnego samorządu 
powiatu gorlickiego wypracowując z rad-
nymi powiatu ważne decyzje kształtują-
ce warunki pracy i życia mieszkańców 
powiatu gorlickiego w obszarze polityki 
społecznej, gospodarczej, kulturalnej 
i bezpieczeństwa publicznego.

Jestem przekonana, że samorząd te-
rytorialny wpisał się na trwale w świado-
mość mieszkańców powiatu gorlickiego, 
stał się nie tylko wartością współczesnej 
kultury politycznej, ale także wartością 
cywilizacyjną. Umożliwia on bowiem 
społeczności lokalnej samodzielne za-
rządzanie swoimi sprawami, ich uznanie 

150   LAT  POWIATU GORLICKIEGO
i organizatorem Powiatowych Dożynek, 
które odbywały się  w poszczególnych 
gminach powiatu gorlickiego. Natomiast 
w 2009 roku postanowiłem w sposób 
szczególny wyróżniać mieszkańców powia-

tu gorlickiego, którzy całe swoje serce od-
dają pomocy dla drugiego człowieka i usta-
nawiłem nagrodę Przewodniczącego Rady 
Powiatu Gorlickiego „Pro Publico Bono”. 
Za nami już 9 edycji tej nagrody – 9 laure-

atów i 27 wyróżnionych.
Praca w samorządzie powiatowym to dla 

mnie duże wyzwanie, ale i wielka radość, gdy 
z tej pracy zadowoleni są mieszkańcy powia-
tu gorlickiego, którzy nam - radnym zaufali.

Adam Urbanek 
członek Zarządu Powiatu Gorlickiego 

Jestem radnym  Rady Powiatu Gorlic-
kiego od  pierwszej kadencji, ale wcze-
śniej w latach 1995-1998 pracowałem 
w samorządzie gminnym jako radny Gmi-
ny Bobowa i społeczny zastępca wójta 
Bobowej. Jako nauczycielowi i dyrek-
torowi szkoły szczególnie bliskie mi są 
sprawy związane z edukacją i oświatą, 
a osobiste zainteresowania sportowe 
i działalność w MKS Podkarpacie Bobo-
wa przekładają się na szczególną troskę 
o kondycję fi zyczną młodzieży. Stąd za-
pewne tak bardzo doceniam inwestowa-
nie samorządu powiatowego w szkoły 

i ochronę ich podmiotowości w życiu pu-
blicznym.

Chciałabym zatem życzyć przy oka-
zji tego pięknego jubileuszu, aby zrozu-
mienie wartości samorządu powiatowego 
stało się powszechne, a kolejne władze 
samorządowe chroniły wolności wspól-
not lokalnych – harmonizując ich prawa 
z prawami jednostek i grup społecznych 
oraz nadrzędnych wspólnot narodowych.

Pragnę także nawiązać do obchodzo-
nego niedawno jubileusz 30-lecia działal-
ności Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. 
prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. 
Składam serdeczne gratulacje i podzię-
kowania dla Pana Zdzisława Tohla – dy-
rektora Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów w Gorlicach za bezcenny 
wkład pracy w rozwój instytucji kultury 
w powiecie gorlickim, wobec którego 
mieszkańcy powiatu mają ogromny dług 
wdzięczności!

Powiatowe uroczystości patriotyczne

Gala Olimpijczyków 2016
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i placówki oświatowe, a mamy się czym 
szczycić. Powstały przecież nowe hale 
sportowe w Bobowej, Bieczu i Gorlicach. 
Wyremontowano sale gimnastyczne 
w szkołach. Większość placówek podda-
na została termomodernizacji, a szkolna 
baza dydaktyczna znacznie rozbudowa-
na i wyposażona w nowoczesny sprzęt. 
Szczególnie dumni jesteśmy z Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawiczne-
go w Gorlicach, które przoduje w Mało-
polsce i kraju pod względem wyposażenia 
pracowni i sali audiowizualnej. Sfera ma-
terialna to jedno, ale nie zapominamy, że 
w szkołach najważniejsza jest edukacja 
na dobrym poziomie, stąd nacisk na ja-
kość nauczania oraz wiele dodatkowych 
projektów skierowanych do uczniów i na-
uczycieli.

Jako członek Zarządu Powiatu po-
przedniej i obecnej kadencji bardzo wy-
soko oceniam współpracę ze starostami: 
dr Andrzejem Welcem, Witoldem Ko-
chanem, Mirosławem Wędrychowiczem 
i Karolem Górskim. Ważną sprawą jest, 
moim zdaniem dobra współpraca z sa-
morządowcami miast i gmin w naszym 
powiecie, a dla mnie osobiście z burmi-
strzem Wacławem Ligęzą oraz wójtami  
Kazimierzem Krokiem i Jerzym Wałęgą. 
Dzięki środkom powiatu oraz wiarygod-
nym deklaracjom i pomocy fi nansowej 
gmin udaje się wykonywać dodatkowe 
zadania inwestycyjne na drogach, mo-
stach i chodnikach. W tej dziedzinie 
w czasie tych pięciu kadencji nastąpiły 
także ogromne zmiany, a mnie szczególnie 
cieszy tegoroczna inwestycja, czyli budo-

Dożynki Powiatowe w Moszczenicy 2011 r.

Karol Tenerowcz
członek Zarządu Powiatu Gorlickiego

Reforma administracyjna z 1975 roku 
likwidująca powiaty miała swój drama-
tyczny wymiar dla mieszkańców ziemi 
gorlickiej. Niszczyła historycznie ukształ-
towaną lokalną wspólnotę samorządową 

i sankcjonowała sztuczny podział teryto-
rialny w ramach trzech nowotworzących 
się województw. I tak zasadnicza część 
terytorium powiatu z Gorlicami znalazła się 
w obrębie województwa nowosądeckiego, 
gminy Biecz i Lipinki przypadły wojewódz-
twu podkarpackiemu, a cztery Rzepien-
niki, Olszyny i Turza – województwu tar-
nowskiemu. Z tego faktu wynikały daleko 
idące konsekwencje prawno – ekonomicz-
ne, organizacyjne, społeczne i kulturalne. 
Dotychczasowe żywe więzi historyczne, 
społeczne oraz ekonomiczne traciły moc, 
a nowe niekoniecznie wypełniały powstałą 
lukę w całości.

Kiedy w 1998 roku – dwadzieścia trzy 
lata po dokonanym w majestacie prawa 
rozbiorze powiatu podjęto próbę restytu-
cji jego majątku, sytuacja była wyjątkowo 
trudna. Mimo wielu starań nie udało się 
przywrócić przedrozbiorowego kształtu 
terytorialnego powiatu. To, co wiele razy 
stanowiło atut ziemi gorlickiej, czyli jej 
usytuowanie na pograniczu, akurat w tym 
przypadku, podobnie jak w 1975 roku, oka-
zało się przekleństwem. Ja jednak ciągle 
mam nadzieję, że w bliżej nieokreślonej 
przyszłości Rzepienniki, Turza, Olszyny, 
Stróże, Gródek, Polna i Wyskitna, z któ-
rymi tyle nas łączy, powrócą do macierzy.

Pierwsze lata niepodległego bytu po-
wiatu to okres niebywałej euforii intelek-
tualnej, wytężonej pracy radnych tworzą-
cych zręby organizacyjne i instytucjonalne 
funkcjonowania wspólnoty samorządowej. 
Wówczas wszystko było niezmiernie waż-
ne, wielogodzinne dyskusje miały charakter 
twórczy, rodziły się cenne inicjatywy i z za-
angażowaniem wdrażano je do realizacji.

Wiele uwagi poświęcono wytyczeniu 
celów strategicznych rozwoju powiatu i wy-
braniu środków do ich realizacji, a także 
temu, aby w funkcjonowaniu Zarządu i Rady 
Powiatu Gorlickiego standardem stało się 
utrzymywanie bardzo dobrych relacji z sa-
morządami gmin, województwa, organami 
władzy centralnej i parlamentarzystami.

Na takich podwalinach powiat gorlicki 
już dziewiętnasty rok skutecznie realizuje 
określone ustawami zadania o charakte-
rze ponadgminnym. Wnikliwy obserwator 
życia publicznego z pewnością dostrzeże 
jak wiele się zmieniło chociażby w dziedzi-
nie edukacji ponadpodstawowej, kulturze, 
ochronie zdrowia, pomocy społecznej czy 
na drogach powiatowych. 
Nie należy przy tym zapominać, iż dotych-
czasowy dorobek powiatu jest wypadkową 
inspiracji mieszkańców, wysiłku radnych, 
urzędników starostwa i pracowników jed-
nostek organizacyjnych.

Ze zrozumiałych względów (od dzie-
więtnastu lat jestem radnym Rady Powiatu) 
nie będę przywoływał dokonań powiato-
wych. To zadanie, jak i prawo do krytycznej 
oceny pozostawiam mieszkańcom.

wany nowy most w Jankowej na naszej po-
wiatowej drodze. 

Dziewiętnaście lat pracy w samorządzie 
powiatowym pozwala mi postawić tezę, 
że w naszej pracy publicznej sprawdza się 
powiedzenie „Zgoda buduje, niezgoda ruj-
nuje”, dlatego życzę Radzie Powiatu Gor-
lickiego, aby umiała i chciała pracować 
w zgodzie, bo tylko wtedy będziemy mogli 
dalej rozwijać  nasz powiat.

Pro Publico Bono 2011
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