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Komisyjnie na nowym moście
Komisja Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gorlickiego pod przewodnic-
twem Krzysztofa Kosiby odbyła wyjazdowe posiedzenie. Celem wyprawy była najwięk-
sza inwestycja powiatowa - budowa nowego mostu w Jankowej. W mostowej wizytacji 
uczestniczyli także radni: Jadwiga Wójtowicz, Małgorzata Dąbrowska, Zofia Kamińska, 
Jerzy Nalepka, Marek Ludwin, Jan Przybylski i Krzysztof Flądro oraz dyrektor Powiato-
wego Zarządu Drogowego w Gorlicach Marek Machowski. 

Nowy most to bardzo nowoczesny obiekt, 
a jego potężna konstrukcja zrobiła ogrom-
ne wrażenie na członkach komisji. Robo-

ty przy budowie mostu oraz w jego otoczeniu  
i przy budowie ronda idą pełną parą. Most 
będzie miał 75 metrów długości oraz po-
nad 14 metrów szerokości. W ramach tej in-
westycji rozbudowywany jest również, m.in.  
o nowe rondo, odcinek drogi powiatowej relacji  

Jankowa-Lipniczka. 
Przypomnijmy, że w br. Zarząd Powiatu zmo-
dernizuje także 8,5 km dróg i wybuduje 1 km 
chodników, przeznaczając na te inwestycje  
ok. 14,2 mln zł. Inwestycje i remonty trwają na  
drogach:

Jankowa-Stróżna-Szalowa w Szalowej –  
237 m, 117,4 tys. zł,
Biesna-Staszkówka w Staszkówce – 280 m, 
82,4 tys. zł,
Szymbark-Bystra-Szalowa – 210 m, 107,2 tys. zł,
Szymbark-Bielanka-Uście Gorlickie w Bielan-
ce – 1,65 km, 655 tys. zł,
Rozdziele-Lipinki-Kobylanka – 1,6 km,  
571 tys. zł (ORLEN)
Pagorzyna – Bednarskie – 1 km, 398 tys. zł 
(ORLEN)
Ropica Górna-Bartne – 0,85 km, 1,44mln zł, 

w tym: Powiat 600 tys. zł, Lasy Państwowe 
– 640 tys. zł i Gmina Sękowa – 200 tys. zł
Uście Gorlickie-Czarna-Śnietnica w Uściu 
Gorlickim i Czarnej – 1,095 km,  545,4 tys. zł,
Florynka-Izby w Banicy – 1,13 km, 521,6 tys. zł,
chodnik w Pagorzynie na drodze powia-
towej Lipinki-Pagorzyna – 488m, Powiat -  
244 tys. zł, Gmina Lipinki – 244 tys. zł.
chodnik w Staszkówce na drodze powiato-
wej Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica 
– 600 m, Powiat - 276 tys. zł, Gmina Mosz-
czenica – 267 tys. zł
Sękowa-Rozdziele – umacnianie i odbudowa 
drogi - 23 tys. zł
Gorlice-Bystra-Łużna – odwodnienie drogi – 
125 tys. zł
Szymbark-Bielanka-Uście G. - remont osuwi-
ska – 94,5 tys. zł

Będzie nowa siedziba wydziału komunikacji
Starosta Karol Górski podpisał umowę 
z prezesem firmy CERTUS Sp.zo.o. Mar-
kiem Batory na realizację zadania pod 
nazwą: Przebudowa części budynku 
administracyjnego Powiatu Gorlickiego 
w Gorlicach ul. Michalusa 18 polegająca 
na przystosowaniu jego pomieszczeń do 
wymogów Wydziału Komunikacji i Dróg 
oraz Archiwum Zakładowego.

Na ratunek sercu

Wramach realizacji tego przedsię-
wzięcia wykonane zostaną roboty 
murarskie, tynkarskie ścian i sufi-

tów, podwieszane sufity, parapety, roboty 
okładzinowe ścian płytkami. Kolejny etap 
to wewnętrzna stolarka, posadzki, roboty 
malarskie, utwardzenie terenu kostką bru-
kową oraz prace związane z instalacjami 

W Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 68 
otwarto Centrum Kardiologii Inwazyj-
nej, Elektroterapii i Angiologii Intercard. 

Z kompleksowej opieki kardiologicznej będzie 
mogło skorzystać w nim ok. pół miliona osób 
z trzech powiatów: nowosądeckiego, gorlic-
kiego oraz limanowskiego. W uroczystym 
otwarciu centrum uczestniczył m.in. starosta 
Karol Górski.
- Nowe Centrum Kardiologii w Nowym Sączu 
to bardzo dobra wiadomość dla osób z choro-
bami serca i układu krążenia, zwłaszcza w sy-
tuacjach nagłych, zagrażających życiu – mówi 
starosta Karol Górski. Pacjent z zawałem 

sanitarnymi (wodno- kanalizacyjna, ciepłej 
wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji 
mechanicznej). Ostatnim elementem prac 
będzie wykonanie instalacji elektrycznej. 
Wykonawcą inwestycji będzie firma CER-
TUS Sp.zo.o. a wartość robót wyniesie  
1 660.500.00 zł. 
Przypomnijmy, że Rada Powiatu Gorlic-
kiego podczas XXVI sesji podjęła uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości między Powiatem Gorlickim 
a Miastem Gorlice, dzięki której Powiat 
stał się właścicielem całego budynku przy 
ul. Michalusa 18, a Miasto przejęło budy-
nek po Urzędzie Skarbowym przy ul. Biec-
kiej 9B. Podobną uchwałę podjęła Rada 
Miasta Gorlice. 
Zamiana i remont pomieszczeń pozwolą 
na przeniesienie siedziby Wydziału Komu-

nikacji z ul. Słonecznej na ul. Michalusa 
18. Rozwiąże to także problemy bieżącego 
obciążenia ruchem ul. Słonecznej i osiedla 
„Magdalena”. Nie bez znaczenia jest rów-
nież łatwiejszy dostęp do miejsc parkingo-
wych w nowym miejscu i wykorzystanie na 
ten cel leżącego nieopodal starodroża.

powinien jak najszybciej znaleźć się na stole 
operacyjnym i uzyskać pomoc. Często o ży-
ciu decyduje czas, a więc także odległość do 
ośrodków kardiologicznych. Do Nowego Są-
cza z Gorlic mamy ok. 40 km, a do Krakowa 
ok. 150 km, a więc jest to znaczne skrócenie 
czasu transportu pacjentów, stąd nasze za-
dowolenie z rozbudowy Centrum Kardiologii 
w Sączu. Co także niezwykle istotne Centrum 
ma kontrakt z NFZ, a więc zapewnia bezpłat-
ne leczenie ubezpieczonym pacjentom – pod-
kreśla starosta.
W trzypiętrowym obiekcie nowego Centrum 
zlokalizowane są: poradnie kardiologiczne 
oraz nowocześnie wyposażona rehabilitacja, 
oddział łóżkowy oraz supernowoczesna sala 
hybrydowa do zabiegów kardiologiczno-chi-

rurgicznych. Jest oddział zachowawczy, gdzie 
można leczyć schorzenia serca tj: niewydol-
ność, wady, arytmię. Celem ośrodka jest tak-
że zapewnienie kompleksowej opieki pacjen-
tom po zawałach serca poprzez rehabilitację 
dzienną oraz pomoc dietetyka i psychologa. 
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Z ministrem o bezpieczeństwie
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak gościł w Gorlicach. 
Wziął udział w konferencji  nt. „Bezpieczeństwo obywateli Polski lokalnej” zorganizo-
wanej z inicjatywy Poseł na Sejm Barbary Bartuś i Przewodniczącego Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego Tomasza Płatka. Konferencję po-
przedziła msza św. w Bazylice Mniejszej w Gorlicach.

To precedens, historyczny moment, jak uczta u Wierzynka i my  
w tej uczcie bierzemy udział – mówi dyrektor Muzeum Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów Zdzisław Tohl. Ta uczta to projekt SKAN-
SENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich 
muzeach na wolnym powietrzu. „Gośćmi” - partnerami projektu są 
m.in. oddziały muzeum, czyli Skansen Wsi Pogorzańskiej im. prof. 
Romana Reinfussa w Szymbarku i Zagroda Maziarska w Łosiu.

Historyczny moment W sKAnsEnIE

W  obu tych miejscach wykonywane  są 
po raz pierwszy od wielu lat bardzo 
istotne, gruntowne prace remon-

towe – informuje dyrektor Zdzisław Tohl. 
Za ponad 800 tys. zł w latach 2017-2018 
w skansenie wykonujemy kamienne ścież-
ki do poszczególnych obiektów, wymie-
nimy 360 metrów ogrodzenia na stylowy 
płot od strony drogi gminnej i nową siat-
kę wzdłuż trasy rowerowej do ogrodze-
nia kościoła parafialnego. Ponadto wy-
mienimy sześć strzech na pogórzańskich 
chałupach oraz wykonamy impregnację 
gontów na dachach czterech obiektów.  
W tym roku już wymieniliśmy wiekowy gont 
drewniany na dworku mieszczańskim – in-
formuje dyrektor Tohl. Natomiast w Zagro-
dzie Maziarskiej w Łosiu zaimpregnowano 
już gonty drewniane na wszystkich trzech 
obiektach oddziału tj. stodole, chałupie  

Kolejne miliony 
dla SOR

R
ównocześnie SOR przymierza się do reali-
zacji kolejnego projektu o wartości 2 mln 
878 tys zł, z tego dofinansowanie z UE 

wyniesie 2 mln 367 tys zł.  Tym razem cała 
kwota przeznaczona będzie na zakup apara-
tury medycznej najnowszej generacji. Będą to 
urządzenia służące do szybszej i bardziej kom-
pleksowej diagnostyki pacjentów gorlickiego 
SOR-u np. aparat rtg tzw. Ramię C, aparaty 
do znieczulenia, wielofunkcyjne usg, videoga-
stroskop, videokolonoskop, videobronchoskop 
z wieżą HD, respirator, monitory do nadzoru 
pacjentów, myjka do endoskopów i inne. 
Dzięki tym dwóm projektom SOR w gorlickim 
szpitalu będzie jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce.

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
w Szpitalu Specjalistycznym  
w Gorlicach wchodzi w nową erę. 
Właśnie dobiega końca projekt 
jego rozbudowy, modernizacji  
i zakupu nowego sprzętu   
o wartości 4 mln zł, w tym do-
finansowanie 3 mln 394 tys zł. 

P
olska jest krajem bezpiecznym i poka-
zaliśmy to m.in. podczas Światowych 
Dni Młodzieży – mówił minister Ma-

riusz Błaszczak. Obowiązuje zasada zero 
tolerancji dla łamania prawa, bo prawo ma 
być drogowskazem, a wszyscy obywatele 
mają być równi wobec prawa. Prowadzimy 
program modernizacji służb mundurowych. 
Powtórzę za księdzem biskupem o eto-
sie służby, o poświęceniu, bo pracownicy 
mundurowi są zawsze, nawet w swoim cza-
sie wolnym, na służbie dla drugiego czło-
wieka. Minister nawiązał również do kry-
zysu migracyjnego i doniosłej roli Straży 
Granicznej w zabezpieczaniu granic, stąd 
przywracanie posterunków Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej także w Gorli-
cach. Minister mówił także o wsparciu dla 
policji, straży pożarnej i OSP i w trakcie 
spotkania wręczył promesę przedstawicie-
lom OSP w Stróżnej.
W konferencji w Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach 
uczestniczyli oprócz ww osób także m.in.: 
Senator RP Stanisław Kogut, Wojewoda 
Małopolski Piotr Ćwik, Starosta Gorlicki 
Karol Górski, Komendant Wojewódzki Poli-

cji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, Ma-
łopolski Komendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław 
Nowak, Dyrektor Lasów Państwowych 
w Krakowie Jan Kosiorowski, Prokurator 
Okręgowy w Nowym Sączu Michał Trybus, 
Prokurator Rejonowy w Gorlicach Tadeusz 
Cebo, a także burmistrzowie, wójtowie 
oraz przewodniczący rad miast i gmin po-
wiatu gorlickiego.
Podczas konferencji prelekcje wygłosili:

insp. Krzysztof  Tybor - Komendant Po-
wiatowy Policji w Gorlicach - „Bezpie-
czeństwo obszarów przygranicznych  - 
współpraca policji z innymi służbami.”
bryg. Krzysztof Gładysz – Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach - „Funkcjonowanie Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jako 
elementu systemu bezpieczeństwa pań-
stwa na przykładzie powiatu gorlickiego.”
mjr SG Łukasz Olenicz – Komendant 
Placówki Straży Granicznej w Tarnowie 
- „Nielegalna migracja i przestępczość 
transgraniczna.”
Daniel Korzeń – Prezes Gorlickiego 
WOPR - „Bezpieczeństwo osób wypo-

czywających nad zalewem w Klimkówce.”
Józef Legutko – Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Gorlice - „Przeciwdziałanie wszelkim 
formom szkodnictwa leśnego, współpra-
ca Służby Leśnej, Policji, Straży Pożar-
nej i Straży Granicznej w zakresie ochro-
ny lasów Skarbu Państwa.”
Michał Słaboń – Naczelnik Grupy Krynic-
kiej GOPR oraz Łukasz Smetana - szef 
zespołu ds. SAR Grupy Krynickiej GOPR 
- „Wykorzystanie efektu synergii podczas 
działań poszukiwawczych osób zaginio-
nych na przykładzie współpracy Komen-
dy Powiatowej Policji w Gorlicach i Grupy 
Krynickiej GOPR.”

Konferencja zorganizowana została we 
współpracy z Komendą Powiatową Policji, 
Powiatową Komendą Państwowej Straży 
Pożarnej, Grupą Zamiejscową Placów-
ki Straży Granicznej, Wodnym Ochotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim 
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
- Grupa Krynicka oraz Strażą Leśną i Nad-
leśnictwem Gorlice. 

i spichlerzu. Ponadto do końca br. Zagroda 
wzbogaci się o nowy obiekt – chałupę łem-
kowską z Bartnego. Na wiosnę przyszłego 
roku planowane jest ukończenie całkowitej 
adaptacji chałupy na ośrodek edukacyjno-
-wystawienniczy. Chcemy stworzyć tam 
salę o powierzchni 70 m kw, gdzie będą 
odbywały się zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych w dobrych warunkach lokalo-
wych - dodaje dyrektor.



4

BIULETYN SAMORZĄDOWY POWIATU GORLICKIEGO

POWIATOWE  ŚWIĘTO  EDUKACJI  2017

Wszystkich gości powitała dyrektor 
ZST w Gorlicach Renata Stępień. Na 
uroczystości przybyli m. m. in. rad-

ny Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Paweł Śliwa, starosta Karol Górski, wice-
przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego 
Roman Dziubina, dyrektor Delegatury Ma-
łopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym 
Sączu Dariusz Leśniak, przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Gorlickiego Zofia Kamińska.
Dyrektor Renata Stępień życzyła, aby 
ideały wypracowane przez Komisję Edu-
kacji Narodowej -  pierwsze ministerstwo 
oświaty - były inspiracją do podejmowania 
kolejnych wyzwań, a następnie przekazała 
na ręce przewodniczącej Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Zofii Kamińskiej symbo-

W 244 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola  
w Gorlicach odbyły się powiatowe uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie oraz Dzień Nauczy-
ciela. Mottem przewodnim była myśl: Nauczyciel uczy o przeszłości, tłumaczy teraźniejszość, kształ-
tuje przyszłość. 

liczny bukiet róż, jako wyraz uznania i po-
dziękowania dla wszystkich nauczycieli.

Następnie głos zabrał starosta Karol Gór-
ski, który przypomniał wydarzenia z 1773 
roku, kiedy to pod protektoratem króla 
powołano Komisję Edukacji Narodowej, 
która w sprawach finansowych odpowiada-
ła przed sejmem, a wspierali ją Zamoyski, 
Czartoryski, Chreptowicz, Potocki. KEN 
podlegały uniwersytety, a obowiązującym 
językiem był polski. Wprowadzono przed-
mioty przyrodnicze, fizykę, historię i geo-
grafię. W ostatnich 244 latach od powoła-
nia KEN, Polskę spotkały 3 rozbiory, próby 
germanizacji i rusyfikacji, I wojna światowa, 
odzyskanie niepodległości w 1918 roku,   
II wojna światowa, zmieniające się ideologie 
i uwarunkowania polityczne. Jednak w każ-
dym czasie Polsce i Polakom towarzyszyli 
nauczyciele przyczyniając się do zachowa-
nia poczucia polskości, patriotyzmu i miło-
ści do ojczyzny. Kolejne pokolenia zostały 
również zaopatrzone w niezbędną wiedzę 
przyrodniczą i humanistyczną - mówił sta-
rosta Karol Górski.
Starosta przybliżył aktualną sytuację w po-
wiatowej oświacie. W szkołach ponadpod-
stawowych prowadzonych przez powiat 
uczy się 3702 uczniów tj. o 166 mniej niż 

w roku ubiegłym. Liczba etatów nauczy-
cielskich wynosi 423, a liczba etatów ad-
ministracyjnych 140. Z dniem 1.09.2017 
w edukacji nastąpiły istotne zmiany:
- 6 letnie szkoły podstawowe przekształ-
cono na 8 letnie,
- gimnazja specjalne zostały włączone 
w strukturę specjalnych szkół podstawo-
wych,
- zasadnicze szkoły zawodowe przekształ-
cono w szkoły branżowe I stopnia,
- licea ogólnokształcące i technika przejdą 
transformację od 1.09.2019 r.
Starosta poruszył także temat inwesty-
cji powiatowych w infrastrukturę szkolną 
w ostatnim roku. Podkreślił, że ogrom-
ną dumą dla powiatu gorlickiego jest to,  
iż nasze szkoły ponadpodstawowe zajmu-
ją II miejsce w rankingu zdawalności ma-
tur w województwie małopolskim, a zda-
walność egzaminów zawodowych plasuje 
się wysoko ponad średnią wojewódzką.  
Jesteśmy także dumni z wyników uczniów 
w olimpiadach i turniejach zawodowych na 
szczeblu krajowym i wojewódzkim oraz wy-
sokich miejsc we współzawodnictwie spor-
towym.
Starosta podkreślił, że sukcesy nauczycieli 
zostały zauważone na szczeblu ministerial-
nym i w kuratorium. Nagrodę Ministra Edu-
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kacji otrzymał Jerzy Tomasik nauczyciel 
historii i WOS w I LO im. Marcina Krome-
ra w Gorlicach, a nagrodę Małopolskiego 
Kuratora Oświaty Renata Stępień dyrektor 
ZST w Gorlicach. 

Następnie starosta Karol Górski złożył 
nauczycielom pracownikom administra-
cji i obsługi, oraz dyrektorom życzenia 
w imieniu własnym i  przewodniczącego 
Rady Powiatu Marka Bugno. Życzył wszel-
kiej pomyślności, dobrego zdrowia, życz-
liwości i wdzięczności uczniów oraz tego 
by kolejny rok szkolny przyniósł dużo suk-
cesów edukacyjnych, które służyć będą 
wspólnocie lokalnej powiatu gorlickiego 
i całej ojczyźnie.

Starosta wręczył 19 nauczycielom Nagro-
dę Starosty na rok szkolny 2017/2018. 
Otrzymali ją:
Grażyna Pabis – Mazur – ZSE Gorlice,  
Tomasz Kubala – MDK Gorlice, Beata Mi-
kruta – PP – P Gorlice, Barbara Zawiliń-
ska – I LO Gorlice, Marzena Wójtowicz 
–I LO Gorlice, Joanna Socha – ZST Gor-
lice, Andrzej Kopcza – ZST Gorlice, Maria 
Wróblewska – ZS Nr 1 Gorlice, Marcin Ali-
bożek – ZS Nr 1 Gorlice, Robert Gancarz 
– ZSE Gorlice, Beata Ząbek – ZSZ Gorlice,  
Renata Lignar – LO Biecz, Bożena Dyląg – 
ZSZ Biecz, Janusz Średniawa – ZSZ Bobo-
wa, Agnieszka Gołyźniak – ZSO Bobowa,  
Dorota Matusik – SOS – W Szymbark, Ma-
ria Głowacka – Grądalska – SOS – W Ko-
bylanka, Grzegorz Karpiński – MDK Gorli-
ce, Tomasz Machowski – CKPiU Gorlice. 

Podczas uroczystości zostały wręczo-
ne nagrody dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych im. Wincentego Pola 
w Gorlicach, a otrzymali je: Małgorzata  
Kukuła – Jasińska, Dorota Zimowska, Beata  
Kosiba – Hućko, Ewa Przesławska, Klemens  
Tajak, Bogusław Kiełtyka, Rafał Warzecha,  
Renata Rybczyk, Krzysztof Jędrzejczyk. 

Z podziękowaniami i życzeniami dla na-
uczycieli oraz pracowników szkół wystąpi-
ła m.in. przewodnicząca Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego 
Zofia Kamińska. Powiedziała m.in.: - Dzię-
kuję państwu dyrektorom, nauczycielom, 
pracownikom administracyjno – obsługo-
wym za rzetelną pracę i zaangażowanie 
w wielu obszarach działalności szkół i pla-
cówek edukacyjnych, a także dokładanie 
wszelkich starań, aby efekty nauczania 
były jak najlepsze. Na przykładzie wyników 
zdawalności matur w liceach i technikach 
w powiecie gorlickim, które plasują nasze 
szkoły w czołówce Małopolski i kraju, ocena 
efektów pracy szkół ponadpodstawowych 
jest bardzo wysoka. Kolejnym ważnym 
wyznacznikiem dobrej jakości kształcenia 
są liczne sukcesy uczniów w olimpiadach 
wojewódzkich, krajowych i międzynaro-
dowych, czy też sportowa aktywność 
młodzieży. W edukacji ważną rolę odgry-
wają projekty typu.: „Małopolska Chmura 
Edukacyjna”, „Erasmus+”, „Małopolskie 

talenty”, „Mój zawód, moja przyszłość”, 
„Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce”. Szkoły współpracują tak-
że z wyższymi uczelniami w kraju, takimi 
jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Poli-
technika Krakowska i wiele innych. 
Nie bez znaczenia dla poziomu edukacji są 
projekty dotyczące modernizacji i remontu 
budynków, doposażenia szkół i placówek 
w urządzenia elektroniczne, a także wzbo-
gacenia pracowni i warsztatów szkolnych 
w nowoczesne technologie. Serdecznie 
dziękuję staroście Karolowi Górskiemu i za-
rządowi za starania sprzyjające rozwojowi 
infrastruktury szkolnej, za przywiązywanie 
dużej uwagi do spraw oświaty w powiecie 
gorlickim, za możliwość wspólnej dyskusji 
i konsultacji w sprawach bieżących.
Życzę dyrektorom, nauczycielom i wszyst-
kim pracownikom szkół i placówek oświa-
towych wytrwałości i sił do pracy oraz wie-
lu powodów do dumy ze swoich uczniów 
i ich osiągnięć
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Wybrany przez Kapitułę laureat po-
dejmuje wiele ambitnych inicjatyw, 
nowatorskich projektów oraz in-

nowacyjnych, pedagogicznych rozwiązań 
- mówił starosta Karol Górski, przewod-
niczący Kapituły wyróżnienia Primus Inter 
Pares, przedstawiając sylwetkę laureata. 
- Jest otwarty na nowoczesność i zmiany. 
Z wielką troską podchodzi do zapewnienia 
młodzieży wysokiego poziomu kształcenia 
oraz wszechstronnego rozwoju. Nie zapo-
mina o matematyce, językach obcych, ak-
tywności ruchowej, profi laktyce zdrowotnej 
i zapobieganiu wszelkim patologiom wśród 
młodzieży. Stawia na szeroką współpracę 
z przedsiębiorcami w celu zapewnienia ab-
solwentom dobrego startu na rynku pracy. 
Laureatowi nie obce jest Matematyczne 
Pendolino, Szkolny Ośrodek Kariery, czy 
ścianka wspinaczkowa. Niezwykle aktywny 
i niestrudzony w działaniu sprawił, że niemal 
codziennością stały się tytuły i certyfi katy: 
Szkoła z klasą,  Przyjazna szkoła, Wiarygod-
na szkoła, Szkoła wyróżniona za zachowa-
nie,  Szkoła Promująca Zdrowy Styl Życia,  
Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości. Ma za 
sobą 29 lat pracy pedagogicznej, a od 16 lat 
pełni funkcję dyrektora. Został odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej. 

Starosta Karol Górski ogłosił, że pierwszym 
laureatem wyróżnienia Primus Inter Pares 
została Renata Stępień dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych im. Wincentego Pola 
w Gorlicach i wręczył jej statuetkę oraz oko-
licznościowy dyplom.

Tytuł Primus Inter Pares jest najwyższym 
wyróżnieniem dla pracownika Jednostek Or-
ganizacyjnych Powiatu Gorlickiego.
Wyróżnienie przyznawane jest od 2017 roku 
w pięciu kategoriach: 
- Edukacja i wychowanie,
- Pomoc społeczna, 
- Polityka społeczna,

Primus inter pares - pierw-
szy wśród równych sobie – 
taki tytuł wraz ze statuetką 
i dyplomem został po raz 
pierwszy w historii powia-
tu gorlickiego przyznany 
pracownikowi Jednostki 

- Ochrona i promocja zdrowia,
- Urzędnik samorządowy.

Wyróżnienie Primus Inter Pares ma promo-
wać rzetelnych i wzorowych pracowników, 
którzy na co dzień pamiętają o służebnym 
charakterze swojej pracy i wyróżniają się 
właściwą  postawą  etyczno-moralną oraz in-
nowacyjnością działania. W każdym roku ma 
być przyznawane w innej kategorii. W tym 
roku była to „Edukacja i wychowanie”.

- Wyróżnienie Primus Inter Pares przy-
znawane jest za szczególne osiągnięcia 
w pracy zawodowej lub społecznej, które 
stanowią istotny i cenny wkład w upo-
wszechnianie i rozwój edukacji w powiecie 
gorlickim - mówiła podczas uroczystości 
Zofi a Kamińska przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu 
Gorlickiego, jedna z inicjatorek przyzna-
wania nagrody i członek Kapituły. Honore 
de Balzac powiedział, że „Talent polega 
na połączeniu siły twórczej ze zdolnością 

wykonawczą...”  Utalentowani, pracowici, 
pełni twórczej siły i zdolności wykonawczej 
– tacy są nominowani do wyróżnienia Pri-
mus Inter Pares – mówiła Zofi a Kamińska 
przedstawiając nominowanych, a byli to 
oprócz Renaty Stępień także: 
- Anna Juruś z Liceum Ogólnokształcące-
go w Bieczu,
- Maria Liana-Pasińska z Zespołu Szkół 
Nr 1 w Gorlicach,
- Anita Herman z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Gorlicach,
- Renata Dąbrowska z Poradni Pedago-
giczno-Psychologicznej w Gorlicach, 
- Wojciech Haberek z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gorlicach,
- Andrzej Kopcza z Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Gorlicach,
- Jerzy Zębala z Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.

Wnioski z kandydatami rozpatrywała po-
wołana do tego celu Kapituła Wyróżnienia 
pod przewodnictwem starosty Karola Gór-

BIULETYN SAMORZĄDOWY

Primus inter pares - pierw-
szy wśród równych sobie – 
taki tytuł wraz ze statuetką 
i dyplomem został po raz 
pierwszy w historii powia-
tu gorlickiego przyznany 
pracownikowi Jednostki 

Organizacyjnej Powiatu Gorlickiego przez 
starostę Karola Górskiego wraz z Kapitułą 
wyróżnienia Primus Inter Pares. Wyróż-
nienie otrzymała Renata Stępień dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych im. Wincen-
tego Pola w Gorlicach.
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skiego w składzie:
- przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego Zofi a 
Kamińska,
-  przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Promocji Iwona Tumidajewicz,
- przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu Gorlickiego 
Jan Kosiński,
- sekretarz powiatu gorlickiego Krzysztof 
Augustyn.
Sekretarzem Kapituły była Elżbieta Cisow-
ska zajmująca Samodzielne Stanowisko do 
Spraw Osobowych w Starostwie Powiato-
wym w Gorlicach.
Renata Stępień odbierając statuetkę nie 
kryła wzruszenia. Dziękowała Kapitule za 
to wyjątkowe wyróżnienie, podkreślając 
jego znaczenie dla niej osobiście, ale też 
dla całej społeczności szkolnej. Po uroczy-

stej gali, specjalnie dla Biuletynu, powie-
działa między innymi:
„Primus Inter Pares to wieki zaszczyt 
i obowiązek -  na początku jest to wielka 
duma, zaszczyt i przyjemność, która jest 
związana z otrzymaniem tak dużego wy-
różnienia, lecz poza przyjemnością jest to 
także zobowiązanie. 
Zdobycie tego tytułu było dla mnie wielkim 
zaskoczeniem. Trudno opisać te pierwsze 
uczucia, nagle przez głowę przelatuje ty-
siąc myśli: dlaczego ja,  przecież tak na-
prawdę wykonuję to co powinnam, wyko-
nuję tylko moją pracę, ale muszę dodać, że 
lubię to co robię, praca, którą wykonuję, to 
jednocześnie moja największa pasja, praca 
wśród ludzi, a zwłaszcza młodych. Ich ra-
dość malująca się na twarzach, ich rozwój 
dodaje mi energii, pozwala planować z na-
dzieją na sukces kolejne działania. 

Zauważenie tej pracy przez 
Kapitułę  i uzyskanie tytu-
łu Primus Inter Pares daje 
radość, ale też rodzi dużą 
odpowiedzialność i poczu-
cie obowiązku. Dopiero 
teraz nie mogę zwalniać 
tempa – posiadanie tego 
tytułu zobowiązuje. Mam 
też świadomość, że suk-
cesu nie osiąga się w poje-
dynkę, a dzięki współpracy.
Szkoła to nie jednostka, ale zespół - na-
uczyciele, pracownicy,  uczniowie i ich 
rodzice, współpracownicy z organu pro-
wadzącego i nadzorującego, to wiele fi rm 
i organizacji współpracujących ze szkołą. 
Każdy ma do wykonania jakieś zadanie, 
które składa się na końcowy efekt – czyli 
sukcesy i rozwój naszych uczniów.  Zatem 
nagroda Primus Inter Pares jest nagrodą 
za całokształt pracy całego mojego ze-
społu. W pracy uznaję raczej przewod-
nictwo niż rządy i to powoduje, że udaje 
się nam wspólnie realizować wiele cie-
kawych programów edukacyjnych i wy-
chowawczych. Grono pedagogiczne to 
wspaniali, doświadczeni, z wielokierun-
kowym wykształceniem nauczyciele, któ-
rzy  wciąż doskonalą swoje umiejętności 
zawodowe. Praca z takimi ludźmi daje 
mi wielką satysfakcję, ponieważ to, co 
w szkole planuję, jest wykonane i zreali-
zowane na najwyższym poziomie. Aktyw-
na współpraca ze środowiskiem, w tym 
z pracodawcami sprzyja temu, że mo-
żemy podejmować wiele interesujących 
działań i przedsięwzięć. Dobre praktyki 
pracy naszej szkoły mam przyjemność 
prezentować  na ogólnopolskich konfe-
rencjach np. na konferencji ORE w War-
szawie. Cieszą liczne certyfi katy, które są 
ukoronowaniem pracy wielu osób. 

W życiu zawsze stawiałam sobie wyso-
ko poprzeczkę, którą starałam się poko-
nywać dzięki bardzo ciężkiej i wytrwałej 
pracy. Moje wieloletnie doświadczenie 
w pracy jako nauczyciel i dyrektor po-
zwala mi na całościowe spojrzenie na 
oświatę i wdrażanie nowych pomysłów 
oraz poszukiwanie innowacyjnych roz-
wiązań, które są odpowiedzią na potrze-
by rynku edukacyjnego. Nagroda Primus 
Inter Pares bez wątpienia mobilizuje do 
dalszych działań, aczkolwiek nie dla na-
gród człowiek wykonuje swoje zadania.
Jednak muszę powiedzieć, że jest ona  
motorem, dodaje  skrzydeł i motywuje  
do dalszego działania, bo każdy nowy 
rok szkolny przynosi nowe wyzwania i za-
dania, a nagroda Primus Inter Pares nie 
oznacza, że przestaję pracować, ale pra-
cuję więcej, staram się lepiej i jeszcze 
ciekawiej.  
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Jubileuszowe uroczystości ZSE 
w Gorlicach rozpoczęła msza św. 
koncelebrowana, której przewod-

niczył proboszcz parafi i pw. Świętej 
Jadwigi Królowej ks. Jerzy Gondek. 
Odprawiali ją także: księża katecheci 
uczący w szkole ks. Paweł Gnat, ks. 
Tomasz Rusyn, ks. Damian Bolka, księ-
ża absolwenci szkoły ks. Tomasz Szu-
ra, ks. Wojciech Chrostowski. Kazanie 
wygłosił ojciec rekolekcjonista ks. prof. 
Witold Kawecki – redemptorysta, któ-
ry w tym czasie prowadził w gorlickiej 
parafi i misje parafi alne. Nabożeństwo 
śpiewem uświetnił chór Belfersingers.
W mocnych promieniach jesiennego 
słońca uczestnicy jubileuszu, czyli byli 
i obecni dyrektorzy, nauczyciele i ucznio-
wie w gwarnym korowodzie przeszli do 
obiektów ZSE, gdzie na szkolnym dzie-
dzińcu podziwiali i oklaskiwali występ or-
kiestry dętej OSP Dominikowice i akro-
batyczno-taneczne popisy mażoretek.  

Ofi cjalna część uroczystości odbyła się 
na sali gimnastycznej. Jak na jubileusz 
szkoły przystało nie mogło zabraknąć 
podziękowań, gratulacji, życzeń i pre-
zentów. Na ręce dyrektor ZSE w Gor-
licach Grażyny Pabis-Mazur złożyli je 
m.in. starosta Karol Górski i wicestaro-
sta Jerzy Nalepka oraz przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Zofi a 
Kamińska. Dziękowali za trud  włożony 
w kształcenie kolejnych pokoleń miesz-
kańców Gorlic i regionu, którzy właśnie 
w szkole pogłębiają swoją wiedzę, po-
znają predyspozycje zawodowe, odkry-
wają talenty i pasje oraz kształtują swój 

charakter w oparciu o dobre wzorce 
i przekazywane wartości. Gratulowa-
li, że szkoła trwa przy ekonomicznych 
profi lach nauczania, które cieszą się du-
żym zainteresowaniem młodzieży oraz 
coraz większym zapotrzebowaniem na 
rynku pracy. Życzyli satysfakcji z pracy 
pedagogicznej, zdolnych i pracowitych 
uczniów, pamięci absolwentów oraz dal-
szego rozwoju dla szkoły.
W trakcie spotkania okolicznościowymi 
statuetkami uhonorowano byłych dyrek-
torów oraz szczególnie zasłużone dla 
szkoły osoby. Otrzymali je: Maria Kuliś, 
Augustyn Jamro, Kazimierz Szydło, Ro-

Pełni energii i młodzi bez względu na wiek – absolwenci, dyrektorzy, na-
uczyciele oraz obecni uczniowie przybyli tłumnie na jubileusz 75-lecia 
działalności swojej szkoły - Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła 
II w Gorlicach. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową ku 
czci założyciela i pierwszego dyrektora Szkoły Ekonomiczno-Handlowej 
w Gorlicach Edmunda Kowarza.
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zalia Wojna, Ewa Spiak, Augustyn Mróz, Stanisława Baliszewska, Ire-
na Druciak, Zofi a Gruszkowska, Janina Brzozowska i Stefania Gazda. 
Ponadto bukiet kwiatów otrzymała najstarsza, obecna na sali absol-
wentka szkoły Ewa Bugno.
Ponadto odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci założyciela i pierw-
szego dyrektora Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Gorlicach Edmun-
da Kowarza. Fundatorami tablicy byli absolwenci szkoły rocznik 1952-
53. Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz proboszcz Jerzy Gondek  
W imieniu absolwentów rocznika 1953 r. głos zabrała Teresa Szwarc:
- My absolwenci Technikum Finansowego roczników 1953 na zjeź-
dzie koleżeńskim w 2013 r. z okazji 60-lecia Matury podjęliśmy de-
cyzję o ufundowaniu Tablicy pamiątkowej dla pierwszego dyrektora, 
założyciela szkoły Handlowej w Gorlicach. Założyliśmy konto, na 
które wpływały środki fi nansowe od absolwentów rocznika 1952 
i 1953 na ten cel. Chcieliśmy tę tablicę przygotować na 75-lecie 
szkoły - Jubileusz Gorlickiego Ekonomika. Nasze plany zostały 
spełnione dzisiaj świętujemy Jubileusz  szkoły i jednocześnie odsło-
nięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Nasza wdzięczność  do 
szkoły, nauczycieli, dyrektora za wykształcenie, naukę w trudnych 
latach powojennych, solidne przygotowanie w szkole do życia zawo-
dowego wyraża się dzisiaj słowami Wielkiego Polaka św. Jana Pawła 
II - „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych oby-
wateli”. Pragniemy  aby te słowa zapisane na tablicy pamiątkowej 
przypominały współczesnym i przyszłym pokoleniom uczniów jaką 
wartość ma wiedza, nauka, aby poszerzali swoje zainteresowania 
i uzdolnienia, cenili dorobek, tradycję tej szkoły.
Spotkanie było również okazją do przekazania uczniom Stypendiów 
Starosty, które wręczył Karol Górski, a swoje nagrody wręczyła 
nauczycielom ZSE dyrektor Pabis-Mazur. Wzruszającą część arty-
styczną zaprezentowali uczniowie Ekonomika.    
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RatOwali Żydów z narażeniem życia

Sprawiedliwi wśród narodów świata byli 
także w powiecie gorlickim. Prezydent 
RP Andrzej Duda odznaczył pośmiert-

nie Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski dziewięciu mieszkańców 
powiatu gorlickiego, którzy w czasie oku-
pacji niemieckiej udzielili pomocy ludności 
żydowskiej. Krzyżami uhonorowano: Wa-
lerię, Karola i Jana Jamrów, Adama i Sta-
nisława Czajków oraz Marię i Zygmunta 
Kmiecików, Balwinę Piecuch oraz Stani-
sława Pyrka.  
Na uroczystość przybyli córka państwa 
Kmiecików z Krygu Halina Kopij oraz zięć 
państwa Jamrów z Zagórzan. Odbiera-
li odznaczenia z wielkim wzruszeniem 
i wdzięcznością, że po wielu latach hero-
iczne dzieło ich rodziców i krewnych zo-

Powrót 
aNiOła 
do Gorlic 
Po roku żmudnej pracy renowacyj-

nej i konserwatorskiej w Katedrze 
Konserwacji i Restauracji Rzeźby 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Ma-
tejki w Krakowie na Cmentarz Para-
fialny w Gorlicach powrócił nagrobny 
pomnik anioła. Odnowiony anioł sta-
nął na grobie Marii Krystyny Augu-
stynówny, która zmarła w 1925 roku. 
Rzeźbę wykonał Stanisław Bodnicki. 
Niestety z upływem lat uległa znisz-
czeniu. Studenci krakowskiej ASP od-
tworzyli aniołowi skrzydła i rękę i za-
bezpieczyli pomnik przed wilgocią.
W Gorlicach z tej okazji gościli rektor 
ASP prof. Stanisław Tabisz wraz z kie-
rownikiem Katedry prof. Ireneuszem 
Płuską. Spotkali się ze starostą Karo-
lem Górskim, burmistrzem Gorlic Ra-
fałem Kuklą, prezesem  Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Powiatu Gor-
lickiego i Upiększania Miasta Gorlice  
z Okolicą Andrzejem Welcem oraz 
dyrektorem Muzeum Dwory Karwa-
cjanów i Gładyszów Zdzisławem Toh-
lem, a także księdzem proboszczem  
Stanisławem Ruszelem.
Jak informował prezes Andrzej Welc 
na cmentarzu parafialnym w Gorli-
cach odrestaurowano już 11 pomni-
ków, dzięki pieniądzom zebranym 
podczas kwest w Święto Zmarłych. 
Oprócz krakowskiej ASP renowa-
cji zabytkowych nagrobków podjęli 
się: artysta, rzeźbiarz, dyrektor Mu-
zeum Dwory Karwacjanów i Głady-
szów Zdzisław Tohl oraz firma ka-
mieniarska Jerzego Wojnarowskiego. 
Ich prace są monitorowane przez  
pracowników ASP.

stało docenione.
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia 
wręczył dr Mateusz Szpytma, zastęp-
ca prezesa Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Warszawie. Ceremonię prowadził 
inspektor Michał Kalisz z Oddziału IPN 
w Rzeszowie, a odbyła się podczas XXXI 
sesji Rady Powiatu Gorlickiego. Prezes 
Mateusz Szpytma podkreślił, że osoby, 
które ukrywały Żydów i często za po-
moc ginęły są naszymi bohaterami naro-
dowymi. Przyznawane dziś odznaczenia 
przychodzą zbyt późno, bo ludzie ci już 
w większości nie żyją, ale należy wyrazić 
wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili 
się do ich przyznania przez Prezydenta RP. 
Prosił, aby rodziny były dumne, że przy-
czyniły się do ratowania życia, bo „Kto ra-
tuje jedno życie cały świat ratuje”.
Podziękowania i wyrazy uznania dla ro-
dzin przekazała poseł na Sejm RP Bar-
bara Bartuś, a odczytał je radny Tomasz 
Płatek. Bohaterskiej postawy gratulowali 
i dziękowali za ratowanie Żydów podczas 
II wojny światowej przewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego Marek Bugno i wójt 
gminy Gorlice Ryszard Guzik.

Ukryty Czempion z powiatu gorlickiego

Jesteśmy dumni, że marka „Glinik”  
z powodzeniem prowadzi ekspansję na 
rynkach zagranicznych Europy i świata,  

a przez wysoką jakość swoich produktów – 
narzędzi i urządzeń wiertniczych – rozsła-
wia powiat gorlicki - mówili przewodniczą-
cy Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno  
i starosta Karol Górski wręczając oko-
licznościowy grawerton przedstawicielom 
spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze 
Glinik. 
Okazją do spotkania była nagroda „Ukry-
ty Czempion”, którą spółka NiUW Glinik 
otrzymała  z rąk Premier RP Beaty Szy-
dło podczas XXVII Forum Ekonomicznego 
w Krynicy. Nagroda przyznawana jest fir-
mom z sektora małych i średnich przed-
siębiorstw, które dobrze radzą sobie na 
rynkach zagranicznych i jednocześnie są 
aktywnie zaangażowane w inicjatywy spo-

łeczne w swoich miastach i regionach.
Gratulacje podczas XXX sesji Rady Po-
wiatu Gorlickiego odbierali: Wiesław Zawi-
sza członek Zarządu spółki NiUW Glinik, 
Bogusław Siarkowicz, kierownik produkcji  
i Magdalena Sziller, kierownik działu handlu 
i marketingu.
- Gratulujemy Panu Prezesowi, Zarządowi 
oraz całej Załodze NiUW Glinik tego pre-
stiżowego tytułu. Jest on wyrazem Pań-
stwa zaangażowania w stały rozwój Spółki, 
która od 130 lat zakorzeniona jest w prze-
mysłowym krajobrazie powiatu gorlickiego 
– mówił przewodniczący Marek Bugno.
- Życzymy Zarządowi pozyskania wielu 
nowych, dobrych kontrahentów, a Spółce  
dalszego dynamicznego rozwoju. Niech 
pracujący w niej ludzie znajdują tutaj sta-
bilizację zawodową i satysfakcję z pracy - 
życzył starosta Karol Górski.
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Udana integracja i zabawa
W Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. 
prof. R. Reinfussa w Szymbarku odbył 
się „Piknik Integracyjny. Małopolskie 
Dni Osób Niepełnosprawnych”. 

Od iSKRy do Bełchatowa

I Powiatowy Konkurs Elektryczny 
„ISKRA”, który odbywał się w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicz-
nego w Gorlicach, spotkał się z ogrom-
nym zainteresowaniem uczniów szkół 
ponadpodstawowych uczących się 
w branżach: elektrycznej, elektronicz-
nej, mechatronicznej oraz mechanicznej  
i samochodowej. 
Program wycieczki obejmował pre-

zentację Kopalni Węgla Brunatnego,  
w tym przejazd na odkrywkę oraz zwie-
dzanie nowego bloku energetycznego 
Elektrowni Bełchatów i ekspozycji in-
teraktywnego muzeum PGE Giganty 
Mocy. Uczestnicy zapoznali się z histo-
rią oraz obecną działalnością kopalni  
i elektrowni, po czym udali się na ta-
ras widokowy, z którego rozciągał się 
widok na potężną odkrywkę, określaną 

45 uczniów oraz ich opiekunowie i starosta Karol Górski zwiedzili odkrywko-
wą Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownię Bełchatów. Wizytę 
w tym niedostępnym na co dzień miejscu umożliwił wiceprezes Zarządu ds. 
Innowacji Polskiej Grupy Energetycznej, radny Sejmiku Województwa Mało-
polskiego Paweł Śliwa. Dla uczniów była to nagroda za finał w I Powiatowym 
Konkursie Elektrycznym „ISKRA”, a dla wszystkich niezapomniane wrażenia.

W pikniku uczestniczyło ponad 300 
podopiecznych z Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej przy: Domu Rehabili-

tacyjno – Opiekuńczym „Caritas” w Gor-
licach, Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Rodzina” w Gorli-
cach, Urzędzie Gminy Gorlice w Bielan-
ce, Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy 
Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu, Stowarzy-
szeniu Trzeźwościowym „Wolność i Mi-
łość” Diecezji Rzeszowskiej w Lipinkach, 

jako największa dziura w Ziemi wyko-
nana przez człowieka w Polsce. Na-
stępnie udali się na teren elektrowni, 
gdzie mieli okazję zwiedzania i zapo-
znania się z zasadą działania najwięk-
szego w Polsce bloku energetycznego. 
Ponadto zobaczyli ekspozycję interak-
tywnego muzeum PGE Giganty Mocy.
- Jesteśmy wdzięczni za serdeczne 
przyjęcie nas przez prezesa Zarządu 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna Spółka Akcyjna Sławomira 
Zawadę, wiceprezesa Pawła Śliwę  
oraz dyrektora Oddziału PGE GiEK 
S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunat-
nego Bełchatów Mariana Rainczuka. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania i sprawnego przepro-
wadzenia zwiedzania obiektów w Beł-
chatowie serdecznie dziękujemy.  
Mam nadzieję, że konkurs „ISKRA” 
na trwale wpisze się w program edu-
kacyjny naszych szkół i będzie waż-
nym etapem w przygotowaniu zawo-
dowym uczniów – dodaje starosta  
Karol Górski. 

Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Die-
cezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” 
w Gładyszowie,  WTZ „Karpaty” z Grybo-
wa i „Czarny Potok” oraz z Domów Pomo-
cy Społecznej (dwa z Gorlic i jeden z Klim-
kówki), Dziennego Ośrodka Wsparcia 
w Gorlicach z filią w Bobowej prowadzo-
nego przez SNRPR „Nadzieja” w Bieczu, 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
przy Stowarzyszeniu Nadzieja w Bieczu 
z filią w Gorlicach.
Uczestnicy pikniku brali aktywny udział 
w zajęciach sportowych na terenie Szkoły 
Podstawowej w Szymbarku oraz prezento-
wali swoje prace na specjalnych stoiskach. 
Uczyli się wyplatać wiklinowe koszyki, robić 
koronkę na klockach, wykonywać kwiaty 
z bibuły i lalki motanki ze szmatek, czy le-
pić gliniane garnuszki. Zaprezentowała się 
również brać rycerska z Zakonu Rycerskie-
go Ziemi Bieckiej. 
Podczas pikniku na scenie wystąpili m.in.: 
Orkiestra Dęta z Dominikowic, zespo-
ły: Pogórzanie, Wioszczanie, Kantylena, 
Ruczaj oraz przedstawiciele WTZ Rodzi-
na i DOW w Gorlicach z filią w Bobowej, 
a także wokaliści i tancerze z Młodzieżo-

wego Domu Kultury w Gorlicach. 
Na piknik przybyło liczne grono gości 
wśród których byli m.in.: poseł na Sejm 
RP Barbara Bartuś, dyrektor Departamen-
tu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM 
Sylwia Grzesiak-Ambroży, starosta Karol 
Górski, wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Gorlickiego Jan Przybylski i wicestaro-
sta Jerzy Nalepka.
Projekt realizowany był przy wsparciu fi-
nansowym Województwa Małopolskiego 
kwotą 28924 zł. Samorząd Powiatowy do-
łożył do tej sumy 12 tys. zł. Partnerem 
projektu był powiat limanowski.
Jego organizatorami byli: Starostwo Po-
wiatowe w Gorlicach i Powiatowe Cen-
trum Pomocy w Gorlicach, a współorga-
nizatorami: Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów oraz Szkoła Podstawowa 
w Szymbarku. 



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

dzień dla Ojczyzny
W Gorlicach odbyły się uroczystości 
z okazji 99. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Samorząd po-
wiatowy reprezentowali m.in: starosta 
Karol Górski, przewodniczący Rady Po-
wiatu Marek Bugno, wicestarosta Jerzy 
Nalepka i wiceprzewodniczący Rady Ro-
man Dziubina oraz poczet sztandarowy 
w składzie: Małgorzata Dąbrowska, 
Andrzej Matusik i Grzegorz Tomasik. 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
Dziesięciu uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu gorlickiego odebrało 
stypendia Prezesa Rady Ministrów. Są to: Marcin Piskor – ZST w Gorlicach, Wiktor 
Przesławski – I LO w Gorlicach, Monika Motyka -  ZSZ w Bobowej, Katarzyna Beluch 
i Piotr Gucwa – ZSO w Bobowej, Natalia Kowalska i Przemysław Skrobot – ZS nr 1 
w Gorlicach, Katarzyna Przybek – ZSE w Gorlicach, Karolina Hadas – ZSZ w Gorli-
cach, Anna Macior – ZSZ w Bieczu, Grzegorz Przybylski – LO w Bieczu. Stypendium 
odebrała także Anna Tokarz z ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. Sty-
pendia wręczała Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie w obecno-
ści dyrektorów szkół i nauczycieli poszczególnych szkół.

Rajd z orkanem w tle
Bardzo ciężkie warunki towarzyszyły 
uczestnikom 3 Rajdu Grodzkiego. Inten-
sywny deszcz, ograniczona widoczność 
i błoto na trasie odcinków specjalnych 
wymagały od kierowców bardzo dobrej 
techniki jazdy i trzymania emocji na wodzy. 
Zawodnicy HRSMP i RSMPk trzykrotnie 
pokonywali 2 oesy o łącznej długości 45,9 
kilometrów na 156 km trasie, a  zawodnicy 
SKJS przejeżdżali te same odcinki, jednak 
w nieco krótszej wersji - 21,9 km.
- Mimo  fatalnej pogody, nastroje wśród 
zawodników były bardzo dobre – mówi –  
Krzysztof Mikruta rzecznik prasowy rajdu. 
Podkreślali sprawną organizację imprezy 
i byli pełni uznania dla sędziów, którzy 
w strugach deszczu, przez wiele godzin, 
pełnili swoje obowiązki całkowicie społecz-
nie. Głównym organizatorem rajdu był Au-
tomobilklub Biecki w Bieczu, przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Gorlicach, któ-
ry to klub należy do grona najlepszych au-
tomobilklubów w Polsce.  Warto dodać, że 
w trakcie rajdu prowadzona była rejestra-
cja potencjalnych dawców szpiku. Zgłosiło 
się ponad 100 osób - w Bieczu zarejestro-
wało się 73 nowych dawców, a w Gorlicach 
23 osoby. Rejestracja prowadzona była 
także w Jaśle.

Nowy narybek w szpitalu
Pięciu młodych lekarzy odbywa 13-miesięcz-
ny staż w Szpitalu Specjalistycznym w Gorli-
cach. Po jego zakończeniu jeszcze minimum 
przez rok będą pracować w naszym szpitalu, 
bo cała piątka to stypendyści Powiatu Gor-
lickiego w roku akademickim 2016/2017. Ich 
opiekunem jest Bogusław Lenard, specjali-
sta chorób wewnętrznych, kierujący oddzia-
łem internistyczno-kardiologicznym. 
Nowi lekarze w szpitalu to: Aleksandra Za-
wierucha, Justyna Jarecka, Artur Biernacki, 
Mateusz Świerz i Wojciech Przybycień. 

Medalowa trójka lKS Bobowa

Paweł Popardowski trener LKS w Bobowej 
wraz z zawodnikami: Szymonem Wacławi-
kiem, Krzysztofem Szpilą, Maciejem Bogu-
szem i  Jakubem Kukiem odbierali podczas 
XXX sesji Rady Powiatu Gorlickiego od 
starosty Karola Górskiego i przewodni-
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czącego Rady Powiatu Gorlickiego Mar-
ka Bugno gratulacje i dyplomy za swoje 
najnowsze sukcesy sportowe. Wywalczyli 
3 miejsce w Polsce w fi nale Ogólnopolskie-
go Finału o Puchar Kinder + Sport rozgry-
wanego w hali MOSiR w Zabrzu.

Zdjęcie: Lech Klimek


