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promocja magicznej krainy 
łemków i pogórzan na śląsku

coraz ładniej
na gorlickich osiedlach

gorlice na podium
ocena aktywności gmin subregiony sądeckiego

str. 4 str. 4 str.5

str.8-9

pikniki, festyny, wycieczki z okazji dnia dziecka
„Wszystkie dzieci nasze są...”
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20 czerwca br. w Gorlickim Centrum 
Kultury odbyła się uroczysta Gala 
Laureatów i Finalistów Konkursów 
Przedmiotowych oraz Tematycznych, 
której organizatorem był Urząd Miejski 
w Gorlicach oraz Miejski Zespół Szkół 
nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorli-
cach.  Wzięli w niej udział uczniowie 
gorlickich szkół. W kończącym się 
roku szkolnym 2015/2016 odnieśli 
oni sukcesy naukowe, uzyskując ty-
tuł finalisty bądź laureata konkursów 
przedmiotowych i tematycznych. W gali 
uczestniczyli: burmistrz Rafał Kukla, 
radni, którym przewodniczył Krzysztof 
Wroński, ale przede wszystkim sala 
teatralna Gorlickiego Centrum Kultu-
ry zgromadziła głównych bohaterów 
tej podniosłej uroczystości – uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów wraz 
z ich rodzicami i nauczycielami – opie-
kunami.

Był czas na podsumowanie uczniow-
skich osiągnięć, gratulacje i podzię-
kowania. Uroczystość przygotowali 
nauczyciele: Agnieszka Siepietowska 
i Waldemar Pyznar, a pomocą służyli: 
Małgorzata Bania, Magdalena Konop-
ka, Ewa Mrozek.  Podczas Gali, na 
scenie Gorlickiego Centrum Kultury 
wystąpili uczniowie szkoły podstawo-
wej oraz gimnazjum, prezentując swoje 
zdolności taneczne, wokalne i recyta-
torskie.  

finaliści  konkursów 
tematycznych
Aleksandra Byczek  z Gimnazjum  nr 
6 - konkurs Ani na chwilę nie złożyli-
śmy broni… Polacy podczas II wojny 
światowej 1939-1945; Jan Krzyszycha  
z Gimnazjum  nr  5 - konkurs  Spra-
wa polska i Polacy w czasie I wojny 
światowej,  ze szczególnym uwzględ-
nieniem znaczenia bitwy pod Gorlica-
mi dla przebiegu wojny i odzyskania 
przez Polskę niepodległości; Julia Rak 
z Gimnazjum nr  6 – konkurs Ani na 

Gala Laureatów i Finalistów
Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych

chwilę nie złożyliśmy broni… Polacy 
podczas II wojny światowej 1939-
1945; Mateusz Krężołek z Gimnazjum 
nr  6 – Małopolski Konkurs Biblijny 
„Z Księgi Proroka Jonasza”; Paulina 
Piecuch z Gimnazjum nr 4 - konkurs 
– Hiszpania – kraj kontrastów; Jakub 
Słota  z Gimnazjum nr 6 - konkurs - 
Sprawa polska  i Polacy w czasie I woj-
ny światowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami 
dla przebiegu wojny i odzyskania przez 
Polskę niepodległości; Jakub Święs  
z Gimnazjum nr 1 – Konkurs Informa-
tyczny  „Rozwiązywanie  problemów  
z wykorzystywaniem komputera”; Ja-
kub Zastępa z  Gimnazjum  nr 6 kon-
kurs - Sprawa polska i Polacy w czasie 
I wojny światowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia bitwy pod 
Gorlicami dla przebiegu wojny i odzy-
skania przez Polskę niepodległości

finaliści konkursów 
przedmotowych
Krzysztof Kazanowski  z Gimnazjum 
nr 6 – Konkurs Języka Angielskie-
go; Bartłomiej Labut z Gimnazjum nr 
4 – Konkurs Geograficzny; Marzena 
Piecuch z Gimnazjum nr 5 – Konkurs 
Języka Polskiego; Katarzyna Pietraszek  
z Gimnazjum nr 4 – Konkurs Biologicz-
ny; Wiktoria Przyboś z  Gimnazjum nr 
1 – Konkurs Biologiczny; Aleksandra 
Przybyłowicz  z Gimnazjum nr 3 – Kon-
kurs Języka Polskiego; Natalia Robak 
z Gimnazjum nr 5 – Konkurs Chemicz-
ny; Wojciech Spólnik z Gimnazjum nr 
3 – Konkurs Chemiczny
Kamil Wilczkiewicz  z Gimnazjum  nr 5 
– Konkurs Informatyczny; PODWÓJNI 
FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMO-
TOWYCH: Dominik Czyżyk z Gim-
nazjum nr 4 – Konkurs Historyczny 
i Fizyczny oraz Paweł Świder z Gim-
nazjum nr 1 – Konkurs Matematyczny 
i Historyczny.
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finaliści konkursów 
przedmotowych i tematycznych
Szymon Gryboś ze Szkoły Podsta-
wowej nr  4 – Konkurs Przyrodniczy, 
Konkurs Języka Angielskiego; Victoria 
MacIsaac  ze Szkoły Podstawowej nr 5 
– Konkurs  Języka Angielskiego; Wik-
toria Korneusz ze Szkoły Podstawowej  
nr  4 – Konkurs  Matematyczny

laureaci
Jaromir Tomasik z Gimnazjum nr 5 
–  laureat Konkursu Biologicznego 
oraz finalista Konkursu Fizycznego; 
Sebastian Tarsa z Gimnazjum nr  5 – 
laureat konkursu „Polskie drogi do 
niepodległości 1846 – 1915” oraz fi-
nalista dwóch Konkursów: Fizycznego 
i Geograficznego; Łukasz Zimowski 
z Gimnazjum  nr 4 – laureat dwóch 
Konkursów: Historycznego oraz tema-
tycznego „Losy Żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1531- 1683. Od 
Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita  
obojga narodów”

Nauczyciele przygotowujący uczniów 
do konkursów: Małgorzata Bania MZS 

nr  3; Anna Biernacka MZS nr  5; Kata-
rzyna Ćwiklik MZS nr  5; Edyta Grądal-
ska MZS nr  4; Marta Gunia MZS  nr 
4; Tomasz Karp MZS nr 1; Stanisław 
Karpiński MZS nr 5; Halina Klimek 
MZS nr  5; Wiesław Knapik MZS nr 5; 
Teresa Koczera MZS nr  1; Anna Ko-
walska MZS  nr 1; Anna Lorek MZS nr  
6; Danuta Matuszko MZS nr 4; Lidia 
Piotrowicz MZS nr  4; Paulina Ryba 
MZS nr 3; Bożena Skałba MZS nr 6; 
Iwona Stec MZS nr 5
; Agnieszka Sztaba MZS nr  6; Beata 
Tomasik MZS nr 4; Agata Tomasiak 
MZS nr  5; Grzegorz Wieścieciński 
MZS nr 1; Beata Wojnarek MZS nr 4; 
Artur Zagórski MZS nr 5.
   
Wszystkim Laureatom oraz Finalistom 
Konkursów Przedmiotowych i Tema-
tycznych serdecznie gratulujemy od-
niesionych sukcesów, zaś Rodzicom 
i Nauczycielom dziękujemy za towarzy-
szenie młodym ludziom w wędrówce na 
szczyt wiedzy.

Tekst: 
Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Gorlicach
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urząd miejski w gorlicach
tel. 18 355 12 63 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

burmistrz Rafał Kukla
z-ca burmistrza Łukasz Bałajewicz
sekretarz Katarzyna Walczy
skarbnik Krystyna Tokarska

sekretariat burmistrza
tel. 18 355 12 11

wydział organizacyjny
Katarzyna Walczy – Kierownik

wydział księgowości 
finansowo-podatkowej 
Janina Łopata – Kierownik

wydział inwestycji 
i rozwoju
Janusz Fugiel – Kierownik

wydział oświaty, kultury 
i spraw społecznych
Aleksander Augustyn – Kierownik

wydział gospodarki 
komunalnej i mienia
Teresa Wrona - Kierownik 

urząd stanu cywilnego 
i spraw obywatelskich
Danuta Zakrzewska – Kierownik

biuro informacji i promocji
Marcin Gugulski – Koordynator

biuro audytu i kontroli

biuro planowania
i realizacji budżetu

biuro kadr i bhp

straż miejska
ul. Słoneczna 11, tel. 18 354 07 23 
Wojciech Pietrusza – Komendant

godziny przyjęć stron 
burmistrz: 
poniedziałek – 13.00 – 16.00

z-ca burmistrza: 
środa – 14.00 – 15.00

Bezpośrednie numery do pracowników poszcze-
gólnych Wydziałów i Biur znajdują się na stronie 
internetowej www.gorlice.pl w zakładce Wydziały.
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22 czerwca br. w Dworze Karwacjanów 
odbyła się uroczystość 10-lecia Uni-
wersytetu Złotego Wieku w Gorlicach – 
wrastającej od dekady w pejzaż miasta 
akademii dla seniorów. W jubileuszo-
wym spotkaniu uczestniczyło ponad 
stu słuchaczy, władze powiatu i miasta 
- starosta Karol Górski, burmistrz Rafał 
Kukla, dr Leszek Strzembicki z Uni-
wersytetu Ekonomicznego, przedsta-
wiciel burmistrza Biecza, sekretarz Jan 
Szkaradek oraz Grono Przyjaciół UZW 
– którzy otrzymali Nagrodę Złote Pióro 
Złotego Wieku – „za dar serca, wiedzę, 
pomoc dla Uniwersytetu Złotego Wieku 
w Gorlicach”.

TO BYŁY PIĘKNE DNI…
10 LAT UNIWERSYTETU ZŁOTEGO WIEKU W GORLICACH

Idea powstania uniwersytetu pojawiła 
się 10 lat temu, na spotkaniu Krajowej 
Partii Emerytów i Rencistów w Gor-
licach, której przewodniczącym był 
Eugeniusz Wędrychowicz, z władzami 
miasta i powiatu – burmistrzem Kazi-
mierzem Sterkowiczem i starostą Miro-
sławem Wędrychowiczem. Pytanie pani 
Barbary Połeć o możliwość powstania 
takiej uczelni dla seniorów została „po-
chwycona” przez Mirosława Wędrycho-
wicza, który powołał Grupę Inicjatywną 
w składzie: Małgorzata Nowak, Barbara 
Połeć i Roman Dziubina. 30 czerwca 
2006 roku odbyła się w Dworze Kar-
wacjanów Inauguracja Uniwersytetu 
Złotego Wieku w Gorlicach z wykładem 
prof. Jerzego Hausnera. Miała wymiar 
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symboliczny. 10 listopada wykład prof. 
Jerzego Vetulaniego „Neurobiologia 
seksu” zainaugurował Rok Akademic-
ki 2006/2007 UZW, którego koordy-
natorem, pełnomocnikiem, prezesem 
i tytularnym rektorem jest od początku 
Roman Dziubina. 300 spotkań w ciągu 
dekady, kilkudziesięciu profesorów, 
gwiazd filmu, sceny… Było co wspo-
minać, dzięki retrospektywnemu wy-
dawnictwu „To były piękne dni…” oraz 
utrwalonych na taśmach migawkom 
z tych minionych lat. 
W nastrój powagi, wspomnień, mię-
dzypokoleniowej współpracy - dosko-
nale wpisał się też występ dziecięcego 
chóru „AKOLADA” z PSM I st. w Gorli-
cach pod dyrekcją Anny Cisoń.
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W dniach 13-15 maja br., w centrum  
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie gościła kolejna 
edycja targów turystyki weekendowej 
„Atrakcje Regionów”.
Jest to wydarzenie wspierające turysty-
kę regionalną, między innymi poprzez 
promowanie najciekawszych miejsc 
i obiektów regionów. 
Tegoroczna edycja targów wzbogaco-
na została o stoisko wystawiennicze 
reprezentujące nasz region - Magicz-
ną Krainę Łemków i Pogórzan. Na 
wizerunek ekspozycji składały się: 
Drewniane Świątynie wpisane na listę 
UNESCO: cerkwie w Kwiatoniu, Owcza-
rach, Brunarach i kościoły w Sękowej, 
Binarowej; Miasto Gorlice reprezen-
towane przez akcenty historii: I wojny 
światowej - Bitwy pod Gorlicami oraz 
światowych początków historii prze-
mysłu naftowego - Skansen Przemysłu 
Naftowego Magdalena na Karpackim 
Trakcie Naftowym; Sękowa i jej okoli-
ce - „Magurska Kraina Orlika”; Uście 
Gorlickie i okolice - „Kraina Czarnego 
Bociana”; Biecz  „Diament Karpat”, 

Już po raz ósmy Fundacja Sądecka 
wraz z Instytutem Ekonomicznym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
ogłosiły wyniki Oceny Aktywności 
Gmin Subregionu Sądeckiego w 2015 
r. W uroczystej gali w starosądeckim 
„Sokole” uczestniczyli: Leszek Zegzda 
z Zarządu Województwa Małopolskiego 
oraz Urszula Nowogórska, przewodni-
cząca Sejmiku Województwa Małopol-
skiego.

Wskazanie lidera aktywności spośród 
39 jednostek samorządu z powiatów: 
gorlickiego, nowosądeckiego, lima-
nowskiego, a także miasta Nowego 
Sącza, poprzedziła prezentacja wyni-
ków w pięciu kategoriach oceny: gene-
rowanie dochodów, pozainwestycyjna 
działalność gospodarcza, aktywność 
inwestycyjna gminy, efekty polityki 
społecznej oraz dynamika zmian.

Miasto Gorlice zajęło 3 miejsce w kate-
gorii „Efekty polityki społecznej” w ran-
kingu „Ocena Aktywności Gmin Subre-
gionu Sądeckiego 2015 r.”. W imieniu 
burmistrza Gorlic Rafała Kukli nagrodę 
z rąk przewodniczącej Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Urszuli Nowo-
górskiej odebrał zastępca burmistrza 
Łukasz Bałajewicz.
W klasyfikacji końcowej, po podsumo-
waniu wskaźników z poszczególnych 
kategorii, najbardziej aktywną jednost-
ką samorządu terytorialnego w subre-

Gorlice na podium

Promocja magicznej krainy
ŁEMKÓW I POGÓRZAN NA ŚLĄSKU

Ocena Aktywności Gmin
Subregionu Sądeckiego

miasto Kromera, królów, kata i pierni-
ka; Zagroda Maziarska z Łosia z gminy 
Ropa; Kultura Pogórzańska; Kultura 
Łemkowska; „Wysowianka” woda mi-
neralna z Uzdrowiska Wysowa Zdrój 
oraz Sanatorium, Park wodny; Zajazd 
i restauracja „Leśny Dworek” z Gorlic. 
Organizatorami  wyjazdu na tegoroczną 
edycje Targów Regionów był: zajazd 
i restauracja „Leśny Dworek” oraz sto-
warzyszenie Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Beskid Zielony”. Pomocy przy 
organizacji i realizacji udzielił: Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Gorlicach 
i Przedsiębiorstwo Transportowe 
i Handlowe „Libropol”.
Udział w targach turystycznych nie 
byłby możliwy, gdyby nie pomoc finan-
sowa, merytoryczna i organizacyjna: 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Uzdro-
wiska Wysowa S.A., Zajazdu i Restau-
racji „Leśny Dworek”,  Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach, Urzędu Miasta 
i Gminy w Bieczu, Urzędu Gminy Ropa, 
Urzędu Gminy Uście Gorlickie, Urzędu 
Gminy Sękowa. 

Tekst: LOT „Beskid Zielony” 

gionie sądeckim w 2015 roku okazało 
się miasto Limanowa.
Ranking powstaje na podstawie obiek-
tywnych, matematycznych wyliczeń. 
Dane liczbowe, niezbędne do prze-
prowadzenia badań, pozyskano dzięki 
współpracy z Regionalną Izbą Obra-
chunkową w Krakowie. Sam ranking 
opracował zespół ekspertów w dziedzi-
nie ekonomii pod kierownictwem prof. 
dra hab. Tadeusza Kudłacza, dyrektora 
Instytutu Ekonomicznego PWSZ w No-
wym Sączu.
W ramach towarzyszącego gali Forum 
Samorządowego „Sądeczanina” zorga-
nizowane zostały dyskusje panelowe, 
które poprowadził przewodniczący 
Rady Programowej Fundacji Sądec-
kiej Zygmunt Berdychowski. Na temat 
poprawy infrastruktury komunikacyjnej 
subregionu sądeckiego, stanowiącej 
szansę na wykorzystanie lokalnego 
potencjału turystycznego w nowej per-
spektywie finansowej członek ZWM 
Leszek Zegzda rozmawiał ze starostą 
nowosądeckim Markiem Pławiakiem 
i wicestarostą gorlickim Jerzym Nalep-
ką. Natomiast przewodnicząca SWM 
Urszula Nowogórska wspólnie z prezes 
Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 
Wiolettą Derymacką oraz prezesem 
Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” 
Stanisławem Kaszykiem wskazywała na 
rolę lokalnych grup działania w budo-
waniu kapitału społecznego i rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości.
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Dobiega końca budowa oświetlenia 
ulicy Biechońskiego – II etap. Zakres 
robót budowlano – montażowych 
obejmował przebudowę i rozbudowę  
napowietrznej linii niskiego napięcia. 
Oświetlony został odcinek o długości 
prawie 375 metrów. Planowany termin 
zakończenia robót to 1 lipca br.

Przypominamy, że w związku z roz-
poczęciem remontu torowiska, od 13 
czerwca br. zamknięty został odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 979 (ul. Skrzyń-
skich w Gorlicach, obok Stacji PKP 
Gorlice-Zagórzany).
Objazd dla samochodów osobowych 
możliwy jest ulicą Kombatantów, a dla 
wszystkich pojazdów: drogą krajową 
nr 28 (ul. Biecka) – ul. Chopina – ul. 
Wincentego Pola – ul. Sikorskiego – 
ul. Stróżowska – Stróżówka (droga wo-
jewódzka nr 997) – Zagórzany (droga 
wojewódzka nr 979).
Remont torowiska nie byłby możli-
wy bez starań Zarządu Osiedla nr 10 

Trwają prace związane z remontem uli-
cy Dukielskiej bocznej.
W ramach inwestycji wykonane zosta-
nie korytowanie i profilowanie terenu 
wraz z zagęszczeniem podłoża, uło-
żenie obrzeży betonowych oraz na-
wierzchni z płyt betonowych ażurowych 
(na powierzchni 140 m2) wraz z ułoże-
niem kostki betonowej (na pow. 28 m2).

Zakończyły się prace związane z remon-
tem ulicy Chopina bocznej. Ze środków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Mariam-
pol” wykonane zostało odwodnienie 
terenu oraz wstawiono krawężniki.
Natomiast w ramach trzeciej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Gor-
lice na rok 2016 wykonana została 

Przy Miejskim Zespole Szkół Nr 6 
w Gorlicach wykonana została nowa 
nawierzchnia drogi przeciwpożarowej 
z kostki betonowej wraz z zagospoda-
rowaniem i uporządkowaniem terenu 
przyległego do drogi. 
Inwestycję wykonał Miejski Zakład 
Usług Komunalnych, a całkowity koszt 
zadania to 42 tys. zł.

Mieszkańcy Gorlic, jak i inne osoby 
odwiedzające groby swoich bliskich 
mogą już korzystać z nowego chodnika 
prowadzącego do cmentarza parafial-
nego. Zakończył się bowiem pierwszy 
etap prac przy remoncie chodnika 
na ulicy Cmentarnej, wzdłuż całego 
ogrodzenia cmentarza parafialnego. 
W kolejnym etapie robót wykonana 

II etap budowy 

Remont drogi

Dukielska boczna 

Coraz ładniej

Droga przeciwpożarowa

Nowy chodnik 

W wyniku przeprowadzonego postępo-
wania przetargowego wykonawcą robót  
była firma: Firma Handlowo – Usługo-
wo – Wytwórcza ELBUD - 2 z Gorlic.
Mieszkańców za spowodowane utrud-
nienia w trakcie budowy serdecznie 
przepraszamy.

Skrzyńskich, władz miasta oraz zaanga-
żowania Pani Jadwigi Szal – naczelnik 
wydziału ds. ZLK w Nowym Sączu.
Ponadto informujemy, że opierając się 
na deklaracji jaką Burmistrz uzyskał od 
przedstawicieli Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, istnieje duża szansa na wy-
konanie remontu odcinka drogi nr 979 
od „Domu Dziecka” do skrzyżowania 
z drogą krajową nr 28 jeszcze w bieżą-
cym roku.

nawierzchnia z kostki betonowej na 
powierzchni 532 m2. Inwestycje wyko-
nał Miejski Zakład Usług Komunalnych 
w Gorlicach.

zostanie nowa nawierzchnia chodnika 
pod drugiej stronie ulicy Cmentarnej 
(od ul. Krakowskiej do głównej bramy 
wejściowej cmentarza komunalnego).

oświetlenia ulicy
Biechońskiego

wojewódzkiej nr 979

do remontu

na gorlickich osiedlach

przy MZS Nr 6

na ulicy Cmentarnej
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W tym roku podczas egzaminu gorliccy 
gimnazjaliści wypadli najlepiej w po-
wiecie. Egzamin został przeprowadzony 
w dniach 18-20 kwietnia 2016 roku, 
a uczniowie którzy z przyczyn zdrowot-
nych bądź losowych nie mogli wziąć 
w nim udziału, napisali go 1-3 czerwca 
2016. Składał się z trzech części – hu-
manistycznej, matematyczno przy-
rodniczej i wybranego języka obcego, 
który można było zdawać na poziomie 
podstawowym bądź rozszerzonym.
Uczniowie z Gorlic osiągnęli w tym roku 
świetne wyniki. Z każdego z przedmio-
tów uzyskali wyższą średnią niż średnia 
powiatowa oraz wojewódzka. Najlepsze 
wyniki mieli uczniowie Gimnazjum nr 
1 w Gorlicach, którzy z każdego przed-
miotu osiągnęli lepszą średnią niż 
uczniowie reszty gorlickich gimnazjów.
Wyniki egzaminu pokazały aspekty 

Świetne wyniki 
gorlickich gimnazjalistów

z którymi gimnazjaliści poradzili sobie 
bardzo dobrze oraz te, które poszły im 
gorzej. Uczniowie świetnie poradzili 
sobie z zadaniem z języka polskiego 
sprawdzającym odbiór tekstów kultury 
i wykorzystaniem zawartych informacji. 
Większych problemów nie przysporzy-
ło też zadanie z historii polegające na 
analizowaniu źródeł ikonograficznych. 
Z matematyki zaś uczniowie świetnie 
odczytywali i wykorzystywali informacje 
zawarte w wykresie. Problemów przy-
sporzyły zadania dotyczące chronologii 
wydarzeń w historii, z zakresu świado-
mości językowej w części humanistycz-
nej, oraz wykorzystania twierdzenia pita-
gorasa w matematycznej.

Gratulujemy naszym gimnazjalistom 
i życzymy dalszych świetnych wyników 
w nauce.

9 czerwca br. w Dworze Karwacjanów 
w Gorlicach odbyło się uroczyste pod-
sumowanie konkursu historycznego  
„Sprawa polska i Polacy w czasie I woj-
ny światowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami 
dla przebiegu wojny i odzyskania przez 
Polskę niepodległości”, którego orga-
nizatorami były Miejski Zespół Szkół 
nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach 
oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach, przy udzia-
le Małopolskiego Kuratorium Oświaty 
w Krakowie. Konkurs został objęty 
patronatem Burmistrza Miasta Gorlice 
oraz Starosty Gorlickiego. Naukowym 
i Honorowym patronem konkursu był 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie.
Dzięki staraniom dyrektorów szkół 
– Krzysztofa Michalika oraz Janusza 
Krycy, konkurs został włączony do Ma-
łopolskiego Programu Edukacji Patrio-
tycznej i Obywatelskiej. Miał charakter 
otwarty i skierowany był do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
województwa małopolskiego. W pierw-
szym etapie wzięło  udział 115 uczniów 
z 21 gimnazjów oraz  98 uczniów 
z 9 szkół ponadgimnazjalnych z całego 
województwa małopolskiego. Do ostat-
niego etapu Komisja Wojewódzka, po-
wołana przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty, pod przewodnictwem Krzysz-

„Sprawa polska i Polacy
w czasie I wojny światowej...”

tofa Michalika – dyrektora Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kante-
go, zakwalifikowała 19 gimnazjalistów 
i 9 uczniów szkół średnich, spośród 
których wyłoniono 10 laureatów  oraz 
18 finalistów  (5 laureatów z gimna-
zjum, 5 laureatów ze szkół ponadgim-
nazjalnych, oraz 3 finalistów - szkoły 
ponadgimnazjalne i 13 finalistów 
z gimnazjów). Dla trzech laureatów ze 
szkół ponadgimnazjalnych - Katarzyna 
Cygan z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Ciężkowicach; 
Krzysztof Baniak z LO im. S. Wyspiań-
skiego w Bieczu; Mateusz Piątek z 
LO im. S. Wyspiańskiego w Bieczu 
- patron naukowy konkursu ufundo-
wał indeksy na wybrany kierunek na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie. W uroczystości podsumowania 
zmagań konkursowych uczestniczyli: 
Jerzy Nalepka – wicestarosta Powiatu 
Gorlickiego, Aleksander Augustyn – 
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych, Maria Ludwin – 
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady 
Miasta oraz wizytator Izabela Zaczyk – 
przedstawiciel Małopolskiego Kuratora 
Oświaty. Oprawę muzyczną uroczysto-
ści przygotowali uczniowie Gorlickiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Ignacego Paderewskiego.

Tekst:
Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Gorlicach

7 czerwca br. w GCK odbył się wykład 
otwarty prof. dr hab. Krzysztofa Ożoga 
historyka-mediewisty, pracownika na-
ukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, współorganizatora pierw-
szych trzech Kongresów Mediewistów 
Polskich, mówcy referatów na ponad 
60 międzynarodowych i ogólnopol-
skich konferencjach i sympozjach 
naukowych, laureata  Nagrody „Pro 
Arte Docendi” za mistrzostwo w sztuce 
przekazywania wiedzy, autora 300 prac 
naukowych, w tym wydanej w ubie-
głym roku nakładem wydawnictwa 
Biały Kruk publikacji pt. „966. Chrzest 
Polski”, która została Książką Roku 
2015 „Magazynu Literackiego Książki”. 

Przyjęcie chrztu przez Mieszka 
i jego konsekwencje dla Polski
Wykład prof. Krzysztofa Ożoga

Profesor wygłosił referat pt. „Przyjęcie 
chrztu przez Mieszka I i jego konse-
kwencje dla Polski”. Wysłuchało go 
około 200 osób – mieszkańcy Gorlic 
i okolic, w tym młodzież z gorlickich 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Zgromadzona publiczność mia-
ła okazję uzupełnić swoją wiedzę na 
temat okoliczności kształtowania się 
monarchii Piastów, powstania państwa 
piastowskiego, przyjęcia chrztu przez 
Mieszka I, panującej w tym okresie 
sytuacji politycznej, która miała wpływ 
na kształtowanie się historii powsta-
nia państwa polskiego i tworzenia się 
struktur kościoła chrześcijańskiego na 
ziemiach polskich.
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22 czerwca br., w godzinach od 11.00 
do 13.00, na gorlickim Rynku trwała 
akcja NO PROMIL - NO PROBLEM. 
Celem  kampanii było przeciwstawienie 
się społecznemu przyzwoleniu na jazdę 
pod wpływem alkoholu. W wydarzeniu 
wzięły udział dzieci i młodzież z Miej-
skiego Zespołu Szkół nr 5, młodzież z 
Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, klasa o 
profilu policyjnym oraz wolontariusze. 
W ramach akcji zbierano podpisy pod 
deklaracją odpowiedzialnego świadka, 
a uczestnicy zwracali uwagę na pro-
blem dzięki transparentom i gwizdkom. 
Odbył się także improwizowany happe-
ning podczas którego policjanci z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Gorlicach 
- oddelegowani przez Komendanta 
Powiatowego - zatrzymywali wybrane 
samochody, jadące ul. Mickiewicza 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu 
zaprasza do korzystania z usług Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodo-
wej w ramach zawartego porozumienia 
z Urzędem Miejskim w Gorlicach.
Celem pełnionego dyżuru jest przybli-
żenie mieszkańcom Gorlic dostępu do 
usług rynku pracy.
W ramach pełnionego dyżuru osoby za-
interesowane mogą skorzystać z usługi 
Bilansu Kariery, świadczonej w ramach 

No promil no problem

„Kierunek Kariera” w Gorlicach

i wspólnie z uczniami klasy policyjnej 
wręczali alkoholowe liczydełka. Na 
płycie Rynku można było skorzystać 
z punktu informacyjnego oraz punktu 
Fundacji PSYstań, zajmującej się ad-
opcją porzuconych zwierząt. W czasie 
trwania akcji korzystano z alkogogli, 
dzięki którym można było uświadomić 
sobie jak widzi kierowca, który ma we 
krwi 1,7 ‰ alkoholu oraz z narkogogli, 
które symulowały wpływ narkotyków na 
percepcję. Na zakończenie akcji odbyła 
się nauka zumby przeprowadzona przez 
instruktorkę Zumba Fitness w Gorli-
cach. Pikieta uczniów przeszła ul. 3 
Maja w dół, aż do ronda gdzie, również 
odbyła się krótka akcja. Wydarzenie 
zostało zorganizowane pod patronatem 
Burmistrza Miasta Gorlice oraz dzięki 
staraniom spółdzielni „Enter”.

projektu „Kierunek Kariera”.
W 2016 r. w projekcie oferowana jest 
przede wszystkim: specjalistyczna usługa 
doradcza pn. Bilans Kariery oraz bony 
szkoleniowe (na szkolenia komputerowe, 
językowe), z których będzie można sko-
rzystać w drugim półroczu br.
Z powyższej oferty mogą skorzystać osoby 
pracujące, które:
• ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co 
najwyżej na poziomie ukończonego liceum 
lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);

Jak mówi popularne przysłowie „czym 
skorupka za młodu nasiąknie tym 
na starość trąci”. W myśl tego hasła 
Urząd Miejski w Gorlicach pozyskał 
dotację od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na realizację za-
dania pn. „Kształtowanie postaw pro-
ekologicznych wśród mieszkańców 
Gorlic poprzez działania informacyj-
no-edukacyjne”. Kampania ma trafiać 
już do najmłodszych. Tematem akcji 
edukacyjnej „Czyste Gorlice” jest pra-

Kampania
„Czyste Gorlice”

widłowa gospodarka odpadami komu-
nalnymi, a poruszane zagadnienia do-
tyczą ochrony powietrza, klimatu oraz 
zachowania bioróżnorodności. Dzięki 
pozyskanym środkom przeprowadzone 
zostały już warsztaty edukacyjne dla 
uczniów gorlickich szkół, a obecnie 
w holu Urzędu Miejskiego odbywa 
się wystawa proekologiczna. Całość 
kampanii zwieńczył piknik rodzinny 
w Parku Miejskim 2 lipca br.. Akcji 
towarzyszyła także dystrybucja broszur 
informacyjnych.

• ukończyły 50. rok życia, niezależnie od 
wykształcenia;
• mieszkają, uczą się lub pracują w Ma-
łopolsce bądź też prowadzą jednooso-
bową działalność gospodarczą, ale nie 
zatrudniają pracowników, jeżeli spełnia-
ją jeden z powyższych warunków.
Osoby wchodzące na rynek pracy, bezro-
botne, pracujące bądź też zainteresowa-
ne zmianą zatrudnienia mogą skorzystać 
również z indywidualnych konsultacji 
z doradcą zawodowym, wziąć udział 
w warsztatach i spotkaniach informa-
cyjnych, zdobyć informacje dotyczące 
rynku pracy, w tym transgranicznego 

rynku pracy, a także działań realizowa-
nych w ramach sieci EURES.
W punkcie istnieje możliwość skon-
sultowania dokumentów aplikacyjnych, 
a także przygotowania się do rozmowy 
rekrutacyjnej.

Dyżur odbywa się w każdy piątek w godz. 
od 8.00 do 16.00 w domu Polsko-Sło-
wackim przy ul. Rynek 1 w Gorlicach.
Na spotkanie z doradcą zawodowym 
można umawiać się również telefonicz-
nie, dzwoniąc pod numer: 18 442 94 90 
lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: nowysacz@wup-krakow.pl.
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5 czerwca br., na boisku Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 6, odbył się piknik ro-
dzinny pod hasłem „Chcę być zdrowy, 
bezpieczny, trzeźwy”.
W programie przewidziano liczne atrak-
cje nawiązujące do motywu przewod-
niego wydarzenia, a na uczestników 
czekały liczne gry i zabawy. Odbyły 
się konkurencje sportowe i strzeleckie, 
można było skorzystać z profesjonalnej 
siłowni i zajęć fitness oraz zobaczyć 

Wszystkie dzieci nasze są...

Piknik rodzinny w „Szóstce”

Dzień Dziecka na Osiedlu Młodych

występy zespołów tanecznych. Na te-
renie boiska zostały także rozłożone 
stoiska ośrodka Terapii Uzależnień, 
Sanepidu oraz stoisko „Trzeźwa Ma-
łopolska”. Dopisała zarówno pogoda, 
atmosfera, jak i frekwencja, a deszcz 
pożegnał uczestników już po zakończe-
niu pikniku. Wydarzenie nie odbyłoby 
się bez ogromnego zaangażowania 
dyrekcji i kadry pedagogicznej oraz 
rodziców.

1 czerwca br., pod hasłem „Razem dla 
dzieci” świętowano na „Osiedlu Mło-
dych Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Organizatorami był: Zarząd Oddziału 
Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Gorlicach i Zarząd Osiedla Nr 
5. Współorganizatorami: Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, Po-
wiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-
logiczna w Gorlicach oraz radni Rady 
Miasta: Maria Ludwin, Małgorzata 
Miękisz-Müller i Czesław Gębarowski.
Uroczystego otwarcia i powitania do-
konały: Stanisława Bąk i Maria  Jamro. 
W dziecięcym święcie uczestniczyli:  
burmistrz – Rafał Kukla, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych – Aleksander Augustyn, 
prezes Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Osiedla Młodych” – Andrzej 
Rąpała, pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Gor-
licach – Aneta Honek i Urszula Więcek, 
koordynator Biura Informacji i Pro-
mocji – Marcin Gugulski, członkowie 
Zarządu Osiedla Nr 5, członkowie Koła 
Miejskiego TPD, wychowawcy pla-
cówki wsparcia dziennego oraz dzieci, 
rodzice i dziadkowie.Wspólne święto-
wanie rozpoczęły dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w Miejskim Zespole 
Szkół nr 4 w Gorlicach, Prezentu-
jąc dwa tańce nowoczesne i teatrzyk 
„Królewna Gburka”, zachwycając prze-
pięknymi strojami wykonanymi przez 
rodziców. Występ przygotowany był 
przez Jolantę   Romaniuk – nauczyciela 
przedszkola. Odbyło się też podsumo-
wanie konkursu plastycznego „Papie-
ros to nasz wróg - Nie palę i dobrze mi 

„RAZEM DLA DZIECI”

z tym”. W konkursie wzięło udział 40 
dzieci. I miejsce zdobyła Agnieszka Go-
mułka, II – Angelika Hojdys, III – Adam 
Migacz.
Pozostałe dzieci  uczestniczące w kon-
kursie otrzymały dyplom wyróżnienia. 
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody: 
farby, mazaki lub kredki, które wrę-
czył burmistrz Rafał Kukla.Przybory 
plastyczne, tablice korkowe, nagrody 
i dyplomy zakupione zostały ze środ-
ków Urzędu Miejskiego w Gorlicach, 
przeznaczonych na realizacje Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii na rok 
2016.
Organizatorzy dziękują sponsorom, 
bez których Dzień Dziecka byłby na 
pewno mniej atrakcyjny. Należą do 
nich: Burmistrz Miasta Gorlice, Zarząd 
TPD, Zarząd Osiedla Nr 5, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa: „Osiedle Młodych”, 
„Arka”, „Małopolska”, radni: Maria 
Ludwin, Małgorzata Miękisz-Müller 
i Czesław Gębarowski, Zbigniew Szu-
bryt  - Zakłady Mięsne w Chełmcu, Jan 
Wojnarski - Zakład Masarski „Angus” 
w Gorlicach, Andrzej Moskal - Zakład 
Usługowy – Mięso i wędliny w Bieczu, 
Kaufland, Gabinet Logopedyczno – 
Pedagogiczny ,,Sówka” w Gorlicach, 
Sklep spożywczy „DUKAT” w  Gorli-
cach, Delikatesy Centrum, Gorlice ul. 
Tuwima 9 oraz sponsorzy prywatni. 
GCK – zapewniło nam nagłośnienie, 
a wolontariusze z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych im. Jana Pawła II w Gorli-
cach rozdawali dzieciom słodycze.

Tekst: Stanisława Bąk

29 maja br. na Placu Zabaw Osiedla 
Górnego w Gorlicach odbyła się zaba-
wa z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka, którą zorganizował Zarząd Po-
wiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Gorlicach oraz Osiedlowe Koło TPD 
przy ul. Wyszyńskiego wspólnie z Radą 
Osiedla nr 9 i Gorlickim Centrum Kul-
tury – świetlicą Osiedlową GCK przy 
ul. Wyszyńskiego. Organizatorzy przy-
gotowali różnorodne atrakcje dla dzieci 
z okazji ich święta. Dzieci uczestniczyły 
w konkursach plastycznych, muzycz-
nych i zręcznościowych prowadzonych 
przez Katarzynę Dyczko z GCK i Ryszar-
da Szarowicza , bawiły się przy muzyce 
grającego na żywo zespołu „Cherry 
Band”. Za udział w konkursie każdy 
otrzymał nagrodę. W radosną atmosfe-
rę wszystkich uczestników wprowadziły 
występy dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola TPD „Chatka Misia Uszatka”.  
W święcie dzieci uczestniczył burmistrz 
Rafał Kukla, prezes TPD w Gorlicach 
Stanisława Bąk, którzy ciepłymi słowa-
mi przywitali dzieci i życzyli wspaniałej 

TAK SIĘ BAWI OSIEDLE GÓRNE
zabawy. Specjalną odznakę „Przyjaciel 
Dziecka” otrzymała Halina Trybus. Dzię-
ki wsparciu wielu sponsorów, wszystkie 
dzieci poczuły się w tym dniu wyjątko-
wo. Ogromną popularnością cieszył się 
pawilon Nadleśnictwa Gorlice, które 
przygotowało i zorganizowało mnóstwo 
zabaw i konkursów z nagrodami. Zapro-
szona przez Nadleśnictwo grupa har-
cerzy aktywnie uczestniczyła w organi-
zowaniu rozgrywek. Wśród sponsorów 
należy wymienić ANMAR, Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miejski 
w Gorlicach, BUDIMET, SKOK Kwiat-
kowskiego, TR Ubezpieczenia, Uzdrowi-
sko Wysowa, Sklep Lider Market 11-li-
stopada, NOVITIUS Systemy Sprzedaży, 
Wojewódzki Urząd Pracy, Pracownię 
Komputerową PELG, Hurtownię SARA, 
sklep „Zaciszek” – ul.Wyszyńskiego 35, 
piekarnię WERONICA – Janusza Pietru-
chy, Joannę Bubak. Dzieci miały okazję 
otrzymać kiełbaski z grilla przygotowane 
przez Stanisława Durana oraz lody, sło-
dycze i nagrody.

Organizatorzy
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Dzień 3 czerwca br. zapisał się wyjąt-
kowo w kalendarzu Niepublicznego 
Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Gor-
licach. W tym dniu przypadło wielkie 
świętowanie uroczystości Dnia Mamy 
i Taty. Był to niezwykły powód do spo-
tkania całego grona rodziców i dzieci, 
gdyż z niektórymi spotkaliśmy się 
po raz ostatni. Wkrótce grupa dzieci 
i rodziców opuści nas i podąży nową 
szkolną drogą. Dla mam i tatusiów 
dzieci zaprezentowały przedstawienie 
pt. „Zagubiony czas”. Występ prze-
platany był piosenkami oraz tańcami. 
Trzeba przyznać, że mali aktorzy spi-
sali się celująco i niewątpliwie był to 
ich wielki sukces. Po spektaklu, dzie-
ci mówiły wierszyki dzierżąc w dłoni 
wielki mikrofon. Wzruszeń było tak 
wiele… Mamy nie kryły emocji i bez 

1 czerwca br. w Niepublicznym Przed-
szkolu TPD „Chatka Misia Uszatka” 
królowały paski, a to za sprawą zabawy 
tematycznej „Morska Przygoda” zorga-
nizowanej dla przedszkolaków z okazji 
Dnia Dziecka. Wyruszyliśmy w podróż 
morską pełną przygód i niespodziewa-
nych zwrotów akcji. Przygotowana sce-
nografia zachęcała do morskiej zabawy. 
Było koło ratunkowe, kotwica, latarnia 
morska, żaglówki, mewa, ryby, muszle, 
lornetki, a nawet duża łódź.
Na dzieci czekało wiele sportowych 
atrakcji np. kto najszybciej zawinie 
linę?, kto dalej przepchnie statek?, kto 

28 maja br. z inicjatywy Zarządu Osie-
dla Nr 12 „Krasińskiego” zorganizo-
wany został osiedlowy festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka. Festyn aktywnie 
wsparło Gorlickie Centrum Kultury oraz 
Hufiec Pracy w Gorlicach. Dla dzieci 
i młodzieży przygotowano liczne atrak-
cje, gry i zabawy. Szczególnie cieszy, 
że wśród roześmianych dzieci widać 
było ich dziadków i rodziców, którzy 
aktywnie włączyli się do zabawy. 
Organizatorzy festynu pragną złożyć 
szczególne podziękowania Beacie Saj-
derze, kierującej osiedlową świetlicą 
GCK, za organizację i prowadzenie 
zabaw dla najmłodszych. Wyrazy uzna-
nia należą się również Katarzynie Brzo-
zowskiej i jej podopiecznym z 6-38 
Hufca Pracy, którzy wsparli organizację 
festynu, pokazując ofertę jaką ich orga-
nizacja kieruje do młodzieży. Zabawę 

Dzień Rodziny 

Morska przygoda 

FESTYN RODZINNY

w Przedszkolu „Wesołe Skrzaty”

w „Chatce Misia Uszatka”

NA OSIEDLU KRASIŃSKIEGO

skrępowania płakały, a tatusiowie słu-
chali w ogromnym skupieniu swoich 
pociech, niejednokrotnie z wypiekami 
na twarzy. Na koniec akademii dzieci 
zaśpiewały głośno „Sto lat” ukochanym 
Rodzicom oraz wręczyły prezenty – 
kwiaty wykonane z papieru. Po głównej 
części uroczystości nastąpił słodki po-
częstunek dla naszych milusińskich oraz 
pogaduszki przy kawie dla mam i tatu-
siów. Po krótkim odpoczynku, rozpo-
częła się część nieoficjalna, czyli zabawa 
taneczna przy muzyce na żywo. Tańcom 
oraz konkursom przy muzyce nie było 
końca. Bardzo dziękujemy wszystkim 
zaproszonym za zaszczycenie nas swoją 
obecnością, za gromkie brawa oraz za 
zorganizowanie poczęstunku.

Tekst: 
Katarzyna Boczoń - nauczyciel przedszkola

pierwszy?, rzut do celu, kto złowi naj-
więcej rybek przy użyciu wędki. Nie za-
brakło też ulubionych przez dzieci balo-
nów oraz baniek mydlanych. Wszystko 
to działo się przy ulubionych hitach 
naszych przedszkolaków. Słoneczko 
nam dopisywało, mogliśmy wspól-
nie poskakać, pośpiewać, potańczyć 
w ogrodzie przedszkolnym oraz posilić 
się pysznymi smakołykami przygoto-
wanymi przez wspaniałych rodziców 
naszych przedszkolaków.

Tekst: Agnieszka Kaczmarczyk 
– dyrektor przedszkola

przeplatały występy artystyczne. Na 
szczególną uwagę zasługuje występ 
młodych artystów: Jolanty Wójcik, 
Katarzyny Szarowicz i Karola Żeglenia. 
Odrębne podziękowania należą się Łu-
kaszowi Brzeziańskiemu za organizację 
i nadzór nad częścią sportową, w tym 
turniejem piłki nożnej. Część zabaw 
sportowych miała wymiar profilaktyki 
zdrowotnej i przeciwalkoholowej.
Zarząd Osiedla składa podziękowania 
władzom Gorlic, przekazanym już na 
ręce zastępującej Burmistrza na festy-
nie, Sekretarz Miasta Katarzyny Walczy 
- za wsparcie i pomoc przy organizacji 
imprezy. Dotyczy to również radnego 
z osiedla Tomasza Szczepanika, który 
bawił się na festynie z rodziną.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Krzysztof Konopka

4 czerwca br., w Łosiu odbył się piknik 
rodzinny z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Wspaniałe wydarzenie 
zostało zorganizowane przez Zarząd 
Osiedla nr 3 „Kromer”, a jedną z jego 
współorganizatorek była radna Miasta 
Gorlice, Maria Piecuch. Dzięki wspar-
ciu sponsorów i zaangażowaniu zarzą-
du przygotowano rozmaite atrakcje dla 
dzieci z okazji ich święta. Ku uciesze 
najmłodszych odbyły się różne gry, 
konkursy oraz zawody sportowe prze-
prowadzone przez animatora sportu, za 

Dzień Dziecka 
z Osiedlem „Kromera”

które dzieci otrzymały upominki. Pod-
czas pikniku pojawili się także policjan-
ci, którzy przygotowali dla najmłod-
szych pogadankę na temat zagrożeń 
w ruchu drogowym oraz o narkomanii. 
W ramach podziękowań dzieci udeko-
rowały policjantów „Orderem Uśmie-
chu”. W czasie pikniku obyło się także 
pieczenie pysznej kiełbasy, a na za-
kończenie emocjonującego wydarzenia 
dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. 
Masa atrakcji zapewniła wszystkim do-
brą zabawę i wspaniale spędzony czas.
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W kolejnej uchwale dokonano 
zmiany Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Mia-
sta Gorlice za 2016 rok.

Uzasadnienie zmian w bu-
dżecie – czerwiec 2016 rok

Dochody budżetu 
W budżecie miasta po stronie pla-
nowanych dochodów wprowadza 
się zmiany polegające na zwięk-
szeniu planu dochodów budżetu 
o 107.308 zł. Środki pochodzić 
będą:
1. ze zwrotu środków finansowych 
z wyodrębnionego konta wydat-
ków, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego 2015 r. 
w kwocie 19.988 zł. W związku 
ze zmianą terminu zakończenia 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej ul. Azaliowej wydatek 
związany z uregulowaniem na-
leżności za pracę projektanta nie 
nastąpi do dnia 30.06.2016 r. 

2. z planowanej do  uzyskania 
przez  miasto  dotacji celowej 
w kwocie 50.000 zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki na dofi-
nansowanie realizacji inwestycji 
obiektów sportowych. W złożo-
nym wniosku  wsparcie finansowe  
zadania wynosi 134.000 zł, z tego 
na 2017 r. przypada 84.000 zł. 

3. z większych udziałów w  kwo-
cie 37.320 zł  w podatku docho-
dowym od osób fizycznych (PIT) 
wynikających z ostatecznej  decy-
zji Ministra Finansów informują-
cej o prognozowanych wpływach 
z tego podatku w roku bieżącym. 

Wydatki budżetu:
W związku ze zwiększeniem planu 
dochodów ujęte zostały zmiany, 
które powodują zwiększenie planu 
wydatków ogółem   o 77.308 zł,  
z tego  wydatki bieżące zwiększa 
się o 7.320 zł a wydatki majątkowe 
ulegają zwiększeniu  o 69.988  zł. 

Zmiany wydatków bieżących: 
W dziale „Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego ” skierowa-
no dodatkowe środki w łącznej 
kwocie 7.320 zł na: Zwiększenie 
dotacji podmiotowej dla MBP o  
35.120 zł z przeznaczeniem na 
nagrodę jubileuszową dla pra-
cownika oraz montaż urządzeń 
odstraszających ptaki na budyn-
ku biblioteki. MBP nie posiada 
w roku bieżącym wolnych środ-
ków na dodatkowe nieprzewidzia-
ne zadania; Zadania realizowane 
przez Urząd w zakresie pozostałej 
działalności kulturalnej, gdzie 
zwiększenie planu o 2.200 zł 
pozwoli dofinansować obchody 
10-lecia Uniwersytetu Złotego 
Wieku oraz 25-lecia reaktywacji 
stowarzyszenia  „Ruska Bursa” 
(występy zespołów - impreza do-
stępna dla społeczności miasta).

Zmiany zwiększające 
wydatki majątkowe:
W wydatkach majątkowych do-
konano szeregu przesunięć planu 
pomiędzy poszczególnymi zada-
niami. Zmniejszono zaplanowane 
środki w łącznej kwocie 170.000 
zł na zadania ujęte w ramach bu-
dżetu obywatelskiego takie jak: 
„Rewitalizacja bulwaru nad rze-
ką Ropą z wykonaniem łącznika 
ścieżki rowerowej i poszerzeniem 

infrastruktury rekreacyjno-spor-
towej oraz poprawą zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego lewo-
brzeżnej części Miasta”; „Budowa 
placu zabaw Osiedle Magdalena”; 
„Budowa placu do ćwiczeń „Stre-
et Workout”; „Budowa siłowni 
na świeżym powietrzu Osiedle 
Górne” oraz „Budowa i renowacja 
infrastruktury sportowo - rekre-
acyjnej Osiedle Zawodzie”. 
Z powyższych zadań  w związku ze 
złożonym wnioskiem do Ministra 
Sportu i Turystyki o dofinansowa-
nie realizacji inwestycji obiektów 
sportowych w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej Infrastruk-
tury Sportowej utworzono jedno 
zadania  o nowej nazwie 
„Budowa terenowych urzą-
dzeń sportowo-rekreacyj-
nych w Gorlicach”.
Na powyższe zadanie planuje się 
w roku bieżącym przeznaczyć na-
kłady w wysokości 220.000 zł 
z uwzględnieniem dofinansowania  
w kwocie 50.000 zł. W 2017 r. za-
planowano na ten cel w WPF środki 
w kwocie 200.000 zł z dofinanso-
waniem 84.000 zł. 
W 2016 roku  środki zostaną prze-
znaczone na: wykonanie siłowni te-
renowej i  rewitalizację bulwaru nad 
rzeką Ropą z wykonaniem łącznika 
ścieżki rowerowej i poszerzeniem 
infrastruktury rekreacyjno-sporto-
wej oraz poprawą zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego lewobrzeż-
nej części miasta; budowę placu 
zabaw Osiedle Magdalena; budowę 
placu do ćwiczeń „Street Workout”; 
budowę siłowni na świeżym powie-
trzu - Osiedle Górne. W  2017 roku 
w ramach tego zadania planuje się: 
budowę i renowację infrastruktury 

sportowo - rekreacyjnej Osiedle Za-
wodzie; budowę siłowni terenowej 
i ścianki wspinaczkowej przy ulicy 
Dukielskiej; urządzenie placu zabaw 
i siłowni terenowej przy Placu Dwo-
rzysko.  
W wyniku realizacji zadania posze-
rzona zostanie baza sportowo – re-
kreacyjna na terenie miasta o place 
zabaw, siłownie terenowe oraz plac 
do ćwiczeń „Street Workout”.

Budowa ulicy Azaliowej – do-
kumentacja projektowa – kontynu-
acja zadania na kwotę 19.988 zł. 
W związku z koniecznością od-
wołania się od negatywnego 
stanowiska Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie odnośnie 
budowy skrzyżowania planowanej 
ulicy Azaliowej z drogą wojewódz-
ką nr DW 977  (ulicą Skrzyńskich) 
prace projektowe nie mogły być 
wykonane. Trwały równocze-
śnie uzgodnienia z właścicielami 
działek przyległych  i dopiero po 
zaakceptowaniu podziału działek 
wystąpiono do właściwych orga-
nów  o wydanie niezbędnych opi-
nii w celu uzyskania decyzji ZRiD.

miejski Żłobek
W związku z pismem Wojewody 
Małopolskiego z 19 maja 2016 
r. zmieniona została klasyfika-
cja  zadania pn ” Adaptacja części 
budynku oraz otoczenia MP Nr 1 
w Gorlicach przy ul. Jagiełły 9 pod 
potrzeby Miejskiego Żłobka w Gor-
licach”. Udział miasta w wydatkach  
ujęty na zadanie  modernizacji 
przedszkola w kwocie 227.551 zł  
przenosi się do działu „Pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecz-
nej” jako udział w realizacji żłobka. 

XXII SESJA RADY MIASTA GORLICE
23 czerwca br. odbyła się XXII sesja zwyczajna Rady Miasta. W porządku obrad było 12 uchwał, w tym ta najważniejsza – absolutorium z wyko-
nania budżetu Miasta Gorlice za 2015 rok. Uchwałę tą poprzedziło rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2015 r.; zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2015 rok; wysłuchano informacji: o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice; stanowiska 
Komisji Rewizyjnej wynikającego z wniosku dotyczącego absolutorium za 2015 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Opinia RIO i stanowisko Komisji Rewizyjnej były pozytywne. W jawnym głosowaniu Rada Miasta Gorlice 
udzieliła Burmistrzowi Miasta Gorlice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – 16 głosów za, 5 osób się wstrzymało. Burmistrz Rafał 
Kukla podziękował radnym za udzielone mu absolutorium oraz fakt, że radni Miasta Gorlice obdarzyli go zaufaniem. 
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kryta pływalnia
Ujęto też zmiany w planie przy-
chodów i kosztów Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji  zwiększając dotych-
czasowy plan o 150.000 zł. 
Zmiana podyktowana jest roz-
szerzonym  zakresem działania 
zakładu spowodowanym  realiza-
cją projektu ZUS pn. „Rozbudowa 
instalacji uzdatniania wody na 
Krytej Pływalni „FALA” w Gorli-
cach w ramach „Programu do-
finansowania wspomagającego 
płatników składek w działaniach 
na rzecz zapobiegania wypadkom 
przy pracy i chorobom zawodo-

wym” Środki wydatkowane zosta-
ną na wykonanie zadania.
Ponadto na XXII sesji ustalono 
sieć publicznych przedszkoli pro-
wadzonych przez Miasto Gorlice, 
która zapewni wszystkim dzieciom 
zamieszkałym na terenie miasta 
zobowiązanym do realizacji rocz-
nego przygotowania przedszkol-
nego, możliwość spełnienia tego 
obowiązku, a planowana liczba 
miejsc w prowadzonych przed-
szkolach zapewni także miejsca 
dzieciom mającym prawo do 
korzystania z wychowania przed-
szkolnego; ustalono wysokość 

opłat za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim przy Miejskim Przed-
szkolu Nr 1 (220 zł miesięcznie 
do 10 godzin dziennie oraz mak-
symalną opłatę za wyżywienie 
w Żłobku Miejskim w wysokości 
8 zł dziennie. Osoby posiadają-
ce Dużą Kartę Rodziny ponoszą 
opłatę za pobyt dziecka w wyso-
kości 50% ustalonej stawki mie-
sięcznej). Dwie uchwały pozwa-
lają na: nabycie na rzecz Miasta 
Gorlice nieruchomości gruntowej 
położonej przy ulicy Robotniczej 
(w związku z budową mostu na 
Muchówce) oraz nabycie na rzecz 

Miasta Gorlice prawa własności 
nieruchomości gruntowej położo-
nej przy ulicy Kościuszki (działki 
zajęte zostały pod budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej), Również dwie 
uchwały dotyczyły uchwalenia 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice”. Była też uchwa-
ła wyrażająca zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy (pod 
garaż). Ostatnia uchwała dotyczyła 
zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 
Rady Miasta w związku z włącze-
niem Miejskiego Przedszkola Nr 3 
do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4. 

joanna bubak złożyła interpelację, 
w której prosiła o zmianę treści tablicy 
kierunkowej na rondzie w Stróżówce 
z „Glinika” na „Glinik Mariampolski” 
oraz odtworzenie szerokości wjazdu 
z ul. Wyszyńskiego na ul. Ściegienne-
go. (Odp.: Odpowiadając na interpe-
lację wyjaśniam, że w sprawie zmiany 
treści oznakowania kierunkowego na 
rondzie w Stróżówce na Glinik Mariam-
polski wystąpiłem do Powiatowego Za-
rządu Drogowego z prośbą o rozpatrze-
nie i realizację zgłaszanego wniosku). 
W drugiej interpelacji pytała, czy będzie 
kontynuacja Budżetu Obywatelskiego. 
(Odp.: W kwestii dotyczącej terminu 
ogłoszenia kolejnej edycji budżetu oby-
watelskiego informuję, że kolejna edycja 
zostanie ogłoszona do końca lipca 2016 
roku. Ponadto informuję, że rozważamy 
możliwość wprowadzenia elektroniczne-
go głosowania, jednak będzie to uzależ-
nione od ostatecznych kosztów zakupu 
odpowiedniej aplikacji).

michał diduch złożył interpelację, 
która dotyczyła uzupełnienia danych 
związanych z kosztami wyjazdów 
służbowych Burmistrza. (Odp. Odpo-
wiadając na interpelację informuję, że 
przekazano Panu uzupełnione zesta-
wienie podróży służbowych. W po-
przedniej analizie nie ujęto wyjazdów 
samochodem służbowym trwających 
poniżej 8 godzin. Po korekcie danych 
koszty podróży w poszczególnych 
kadencjach wynosiły 58.397, 50 zł 
(średnio 14.599,37 zł na rok) w kaden-

cji burmistrza Witolda Kochana oraz 
14.755,79 zł (średnio 11.804,63 zł na 
rok) w bieżącej kadencji (do końca I kw. 
2016 roku). Odnosząc się natomiast do 
kwestii korzystania z samochodu pry-
watnego wyjaśniam, iż po uwzględnie-
niu kosztów eksploatacji samochodu 
służbowego, koszty odbycia podróży 
samochodem prywatnym są porów-
nywalne z kosztami odbycia podróży 
samochodem służbowym. Ponadto 
w przypadku konieczności odbycia 
podróży służbowej przez innych pra-
cowników Urzędu, czy też w przypadku 
nieobecności kierowcy korzystam z sa-
mochodu prywatnego). Druga dotyczy-
ła finansowania nagrywania sesji Rady 
Miasta. (Odp.: W odpowiedzi na drugą 
interpelację dotyczącą finansowania 
nagrywania sesji informuję, że po we-
ryfikacji kosztów zakupu sprzętu, jakie 
Urząd musiałby ponieść, zapropono-
wano pracownikowi Urzędu Miejskie-
go, który prywatnie posiada podobnej 
klasy sprzęt, dodatek specjalny w za-
mian za użytkowanie go na potrzeby 
Urzędu Miejskiego. Dodatek w kwocie 
300 zł brutto jest doliczany do mie-
sięcznego wynagrodzenia, co daje 
w skali roku koszt 3 600 zł, Porównując 
tą kwotę z kalkulacją kosztów zakupu 
sprzętu, tj. 42 650 zł wynika, że ewen-
tualnie zakupiony sprzęt zwróciłby się 
aż po 11 latach. Biorąc pod uwagę po-
stęp techniczny jak i naturalne zużycie, 
prawdopodobnie przed upływem tych 
lat sprzęt nadawałby się do wymiany, 
a na pewno do serwisowania, które ge-
nerowałoby kolejne koszty. Zaznaczam, 

że dodatek przyznany jest nie tylko za 
obsługę Sesji Rady Miasta, ale również 
za wykorzystywanie sprzętu fotograficz-
nego i wideo do bieżącej dokumentacji 
inwestycji, różnego rodzaju wydarzeń 
i imprez organizowanych w Gorlicach). 
W trzeciej interpelacji prosił o infor-
mację, czy w Gorlicach działa fundusz 
stypendialny dla twórców kultury. 
(Odp.: W sprawie pomocy Miasta Gor-
lice dla młodych artystów wyjaśniam, 
że Miasto realizuje to zadanie poprzez 
przyznawanie corocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury, udzielanie dotacji stowarzy-
szeniom oraz organizacjom pozarządo-
wym, które realizują zadania z zakresu 
kultury, wspieranie indywidualne arty-
stów przez Biuro Informacji i Promocji 
czy też objęcie mecenatem twórców 
kultury przez GCK. Biorąc pod uwagę 
wymieniony zakres działań uznano, 
że utworzenie specjalnego funduszu 
stypendialnego nie jest konieczne. Na-
tomiast przedstawiony przez Pana w in-
terpelacji przykład pobliskiego Jasła, 
w którym Pańskim zdaniem fundusz 
stypendialny przyniósł znaczący efekt 
w wypromowaniu pana Michała Szpa-
ka nie do końca jest prawdziwy. Osią-
gnięcie sukcesu przez pana Michała 
Szpaka wiązało się przede wszystkim 
z zajęciem II miejsca w programie X-
-FACTOR, które nastąpiło w 2011 roku, 
natomiast na kanwie tego sukcesu po-
wstał w 2012 roku przywoływany przez 
Pana fundusz).

lucyna jamro w swojej interpelacji 
pytała, kiedy planowana jest realizacja 
budowy kolektora kanalizacji deszczo-
wej w ul. Solidarności. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację wyjaśniam, 
że w/w ulica nie posiada kolektora 
deszczowego. Istniejące dwie kraty 
odwodnienia ulicznego odprowadzają 
wody opadowe do kanalizacji sani-
tarnej, co jest rozwiązaniem niewska-
zanym i tymczasowym. W ostatnim 
czasie uzgodniono zamienny przebieg 
odwodnienia ul. Michalusa oraz zlewni 
wód obszaru Glinika w ramach zadania 
realizowanego poprzez Starostwo Po-
wiatowe. Rozwiązanie, które jest wdra-
żane do prac projektowych to budowa 
kolektora deszczowego wzdłuż ul. So-
lidarności z odbiornikiem wód do rzeki 
Ropa. Jeśli nie wystąpią nieoczekiwa-
ne zdarzenia kolektor umożliwiający 
również odwodnienie ul. Solidarności  
zostanie wykonany w bieżącym roku 
w ramach zadania przebudowy ul. Mi-
chalusa). Druga interpelacja dotyczyła 
konieczności poprawienia nawierzchni 
poboczy ul. Bieckiej, od granicy mia-
sta Gorlice-Klęczany do skrzyżowania 
Kobylanka-Zagórzany-Biecz. (Odp.: 
W sprawie stanu technicznego pobo-
czy w ciągu ul. Bieckiej wystąpiłem do 
GDDKiA z prośbą o pozytywne zała-
twienie wniosku). 

mateusz koszyk złożył interpelację 
dotyczącą wprowadzenia dodatkowych 
udogodnień do strony internetowej 
Urzędu Miejskiego, związanych z ko-

Odpowiedzi na interpelacje z XXI sesji Rady Miasta Gorlice
Radni interpelują – Burmistrz odpowiada
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munikacją z mieszkańcami. (Odp.: Od-
powiadając na interpelację w sprawie 
wprowadzenia dodatkowych udogod-
nień związanych z komunikowaniem 
się mieszkańców z Urzędem w pełni 
popieram Pański pomysł. Stworze-
nie dodatkowego modułu zostało już 
zlecone firmie, która jest wykonawcą 
obecnego serwisu. Nowy moduł bę-
dzie miał za zadanie w prosty sposób 
umożliwić zgłoszenie różnego rodzaju 
spraw, będzie dostosowany dla użyt-
kowników zarówno komputerów sta-
cjonarnych, jak i urządzeń mobilnych).
 
alicja nowak pytała w jaki sposób są 
gratyfikowani nauczyciele – czy zgod-
nie z kartą nauczyciela i kodeksem 
pracy – którzy w dni świąteczne zo-
bowiązani są do opieki nad uczniami. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
wyjaśniam, że w kwestii gratyfikowania 
nauczycieli, którzy zobowiązani są do 
opieki nad uczniami podczas uroczy-
stości miejskich wyjaśniam, iż szkoły 
nie są obligowane do udziału w uro-
czystościach, lecz jedynie zapraszane 

do udziału w tychże uroczystościach 
wraz z pocztem sztandarowym. Kwestie 
związane z gratyfikowaniem nauczy-
cieli należą do wyłącznej kompetencji 
dyrektora szkoły. Z przykrością należy 
jednak stwierdzić, że w ostatnich mie-
siącach władze Miasta zaobserwowały 
niechęć niektórych nauczycieli do 
udziału w uroczystościach organizo-
wanych przez Miasto. Zaistniała sytu-
acja jest bardzo niepokojąca ponieważ 
w ocenie Urzędu zawód nauczyciela to 
przecież specjalna misja i powołanie, 
a obowiązkiem nauczyciela jest m. 
in. kształcić i wychowywać młodzież 
w umiłowaniu Ojczyzny). W drugiej in-
terpelacji pytała o możliwość włączenia 
do tygodniowego zakresu obowiązków 
godziny, bądź dwóch, które jeden z na-
uczycieli informatyki w każdej z gor-
lickich szkół przeznaczyłby na prace 
związane z prawidłowym funkcjonowa-
niem pracowni komputerowych. (Odp.: 
W sprawie możliwości włączenia do 
tygodniowego zakresu obowiązków 
godziny lub dwóch, które nauczyciel 
informatyki mógłby przeznaczyć na 

prace związane z prawidłowym funk-
cjonowaniem pracowni komputerowej 
wyjaśniam, że zgodnie ze stanowiskiem 
MEN w ramach pracowniczych zakresów 
zadań nauczyciele winni opiekować się 
powierzonymi im pracowniami. Opieka 
nad pracownią komputerową jest jed-
nym z zadań statutowych szkoły i czyn-
ności z tym związane wykonywane są 
przez nauczyciela w ramach 40 godzin-
nego czasu pracy oraz otrzymywanego 
wynagrodzenia. Ponadto dyrektorzy 
miejskich szkół nie wskazują potrzeby 
dodatkowego gratyfikowania nauczycieli 
informatyki z tytułu opieki nad pracow-
niami komputerowymi). W kolejnej 
interpelacji prosiła o informację w spra-
wie montażu tablicy upamiętniającej 
szkoły, które funkcjonowałby w budyn-
ku po Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 
upamiętnieniu patronki szkoły Urszuli 
Gruszczyńskiej. (Odp.: Montaż tablicy 
upamiętniającej szkołę, która funkcjo-
nowała w budynku Urzędu (segment B) 
oraz jej patronkę Urszulę Gruszczyńską 
Hermachową zostanie wykonany w naj-
bliższym czasie). Ostatnia interpelacja 

radnej złożona jeszcze podczas sesji RM 
w dniu 30 maja br. dotyczyła możliwości 
wykupienia abonamentu stref płatnego 
parkowania dla mieszkańców Gorlic. 
(Odp.: W kwestii możliwości wykupienia 
abonamentu stref płatnego parkowania 
dla mieszkańców wyjaśniam, że karty 
te może wykupić zarówno właściciel 
lokalu, jak i najemca nieruchomości. 
Natomiast miesięczna stawka w wyso-
kości 10 zł w mojej ocenie nie może być 
uznana za wygórowaną, w szczególności 
w odniesieniu do wysokości opłaty, 
która mogłaby zostać pobrana w ciągu 
miesiąca za korzystanie z miejsca posto-
jowego przez pojazd bez abonamentu).

adam piechowicz w swojej interpe-
lacji prosił o zaprojektowanie i wyko-
nanie oświetlenia ulicznego ul. Szpi-
talnej i Kochanowskiego – boczna. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
w sprawie realizacji oświetlenia ul. Ko-
chanowskiego - boczna potwierdzam 
celowość zadania. Dołożę starań, aby 
przedmiotowe zadanie zostało wykona-
ne w roku 2017).

16 maja
- Jubileusz 25-lecia utworzenia Straży 
Granicznej oraz 60-lecia Orkiestry Re-
prezentacyjnej Straży Granicznej (Nowy 
Sącz, R. Kukla)
17 maja 
- III Międzynarodowa Konferencja OD-
NAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - tech-
nika, technologia, innowacje (Krynica-
-Zdrój, R. Kukla) 
Zakres tematyczny konferencji obej-
mował szeroką gamę teoretycznych 
i praktycznych aspektów nowoczesnych 
technologi OZE, które mogą być w przy-
szłości wykorzystywane m. in. w miej-
skich inwestycjach. 
18 maja 
- Konferencja naukowa „Lotnictwo na 
frontach I Wojny Światowej 1914-1918” 
(Szymbark, Ł. Bałajewicz)
Tematem konferencji był udział lot-
nictwa w walkach toczonych w trakcie 
I Wojny Światowej. Wśród prelegentów 
znajdowali się naukowcy z całej Europy, 
m. in. z Francji, Niemiec oraz Ukrainy) 
19 maja 
- Debata pn. Rozwijajmy skrzydła Polski 
lokalnej (R. Kukla)
Tematem rozmów była analiza przed-
sięwzięć planowanych na terenie Gorlic 
z uwzględnieniem oddziaływania na śro-

dowisko oraz badania czystości powie-
trza wykonywane na terenie Miasta.
20 maja
- Małopolski Dzień Samorządowca (Sta-
ry Sącz, R. Kukla)
- Spotkanie z delegacją z Miasta So-
snowiec na czele z Prezydentem Miasta 
oraz Przewodniczącym Rady Miasta 
w ramach warsztatów artystycznych 
odbywających się na terenie Powiatu 
Gorlickiego (Ł. Bałajewicz)  
22 maja 
- Dzień Osób Niepełnosprawnych wraz 
z V Gorlickim Marszem Żonkilowym (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Otwarcie Maratonu Beskidu Niskiego 
na trasie Gorlice-Wysowa (Ł. Bałaje-
wicz)
- Obchody Powiatowego Święta Ludo-
wego (Sękowa, R. Kukla)
- Zawody brydżowe o puchar Burmistrza 
Gorlic (Ł. Bałajewicz)
25 maja
- Spotkanie w sprawie projektu LIFE 
(Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie z prof. Marianem Koniecz-
nym - autorem pomnika 1000-lecia 
Państwa Polskiego w sprawie planowa-
nego remontu (Kraków, R. Kukla)
29 maja
- Dzień Dziecka organizowany przez To-

warzystwo Przyjaciół Dzieci (R. Kukla)   
1 czerwca
- Wernisaż wystawy „Europejska sztuka 
użytkowa XIX i XX wieku” (Ł. Bałajewicz) 
2 czerwca
- Spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
budowy zachodniego obejścia Gorlic (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz) 
3 czerwca
- Zarząd Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
(R. Kukla)
4 czerwca
- Noc Bibliotek organizowana przez 
MBP w Gorlicach (R. Kukla)
5 czerwca  
- Jubileusz 100-lecia pracy Sióstr Słu-
żebniczek na terenie Gorlic (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz) 
8 czerwca 
- Wojewódzkie zawody w sporcie pożar-
niczym (R. Kukla)
10 czerwca
- Zarząd Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
(R. Kukla)
12 czerwca
- Piknik integracyjny - Małopolski Dzień 
Osób Niepełnosprawnych (Szymbark, R. 
Kukla)
13 czerwca
- Spotkanie z przedstawicielami władz 

miasta Vranov n/Toplu ws. projektów 
transgranicznych (R. Kukla)  
14 czerwca 
- Spotkanie z prof. Stanisławem Gaca - 
Kierownikiem Katedry Dróg i Inżynierii 
Ruchu ws. współpracy przy przygotowa-
niu koncepcji przebudowy skrzyżowania 
ulicy Mickiewicza oraz ulicy Kościuszki 
(Kraków, R. Kukla)
15 czerwca
- Zarząd Osiedla Nr 9 - Osiedle Górne 
(R. Kukla)

Ponadto w miesiącach maj - czerwiec 2016 
oddano do użytku miejskie inwestycje zwią-
zane z budową łącznika ulic Letniej oraz 
Łysogórskiej, przebudową chodnika przy 
ul. Hallera (zadanie zgłoszone w ramach bu-
dżetu obywatelskiego), remont ulicy Chopi-
na-boczna (zadanie zgłoszone w ramach 
budżetu obywatelskiego) oraz odbyły się 
liczne narady robocze dotyczące  pozosta-
łych zadań inwestycyjnych realizowanych 
w bieżącym roku budżetowym.
Przygotowano postępowania przetargowe 
dla zadania pn. budowa oświetlenia ul. Bie-
chońskiego, budowa oświetlenia ul. Sikor-
skiego - boczna, oraz budowy oświetlenia 
ulic Leśnej, Reja oraz Lipowej.  
Ponadto rozpoczęto pracę nad I etapem 
przygotowania gminnego programu rewita-
lizacji dla Miasta Gorlice. 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 maja 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku
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1. Założony plan dochodów został wykonany w 99 %.
2. Plan wydatków wykonano na poziomie 95 %.
3. Uzyskane wpływy oraz niższe wydatki budżetu spowodowały, że rok 2015 za-
kończył się niższym deficytem od planowanego o 3.898 tys. zł.
4. W 2015 roku zaciągnięto kredyt o 2 mln mniejszy niż planowano oraz uzyskano 
wolne środki finansowe w kwocie 2.005 tys. zł.

główne inwestycje miasta 

1.Budowa północnego obejścia Gorlic plan: 11.468 tys. zł wykonanie:  11.205 tys. zł.
   

2. Przebudowa ulicy Kołłątaja plan: 3.072 tys. zł, wykonanie: 3.069 tys. zł.
  

3. Tworzenie ogólnopolskiego produktu małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej (ścieżki rowerowe) plan: 2.877 tys. zł, wykonanie: 2.843 tys. zł.
   

4. Kanalizacja deszczowa ulicy Konopnickiej plan: 1.160 tys. zł, wykonanie: 1.149 tys. zł.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GORLICE

W 2015 roku wystąpił wzrost dochodów 
bieżących w porównaniu do wykonania 
za 2014 r. Wskaźnik wzrostu dochodów 
wynosi 1 %, co daje kwotę około 707 tys. 
zł i wynika  ze zrealizowania na dobrym 
poziomie dochodów własnych z podatków 
oraz  z udziałów w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych. Dochody 
bieżące wykonano o 3 % więcej niż zało-
żony plan w 2015 r. Wykonanie dochodów 

majątkowych w porównaniu do 2014 roku 
jest wyższe o 5 % i wynosi 6.739 zł. 
Wydatki bieżące zrealizowano na pozio-
mie 96 % a majątkowe  na poziomie 93 
%.  Wydatki majątkowe stanowiły 27 % 
wydatków Miasta i wyniosły 24.209 tys. zł.
Niższe wykonanie wydatków dotyczy mię-
dzy innymi:
- nakładów finansowych na inwestycje – 
1.873 tys. zł (dochody majątkowe przezna-

czone na inwestycje wykonanie niższe od 
planowanego o 2.982 tys. zł), 
- pomocy społecznej – 1.161 tys. zł,
- gospodarki komunalnej – 371 tys. zł,
- obsługi długu publicznego – 346 tys. zł,
- oświaty i wychowania – 333 tys. zł.
W 2015 roku dokonano rozliczenia kosz-
tów z tytułu zarządzania nieruchomościami 
Miasta Gorlice przez GTBS Sp. z o. o.  za 
lata 2013 i 2014. Z tego tytułu wydatki bu-

dżetu zostały obciążone kwotą 202 tys. zł.
Uzyskane wolne środki finansowe w 2015 
roku w części zostały wykorzystane na ure-
gulowanie spraw zaległych przez miasto. 
Na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych 
wpłacono należność w kwocie 276 tys. zł. 
Sprawa  toczyła się od 2009 roku i została 
uregulowana finansowo w 2016 roku.

Zadłużenia Miasta Gorlice:
1. Stan zadłużenia miasta Gorlice na 
koniec 2015 roku wynosił 
36.789 tys. zł. 
2. W 2015 r. dokonano zgodnie z umo-
wami spłat rat kredytów 
na kwotę 3.495 tys. zł. 
3. Zaciągnięto kredyt 
na kwotę 10.771 tys. zł.
4. Wzrost zadłużenia miasta Gorlice na 
koniec roku sprawozdawczego o 7.166 

tys. zł związany jest głównie z  realiza-
cją wraz z powiatem gorlickim zadania 
pn. „Budowa obejścia Gorlic”. 
5. Obciążenie z tytułu długu w 2015 
roku nie powoduje niebezpieczeństwa 
naruszenia dopuszczalnej granicy ob-
sługi  zadłużenia. Planowany wzrost 
dochodów bieżących miasta pozwala 
miastu w najbliższych latach na wy-
pełnienie  reguły wynikającej z art. 243 
ustawy o finansach publicznych.

Ważnym wskaźnikiem zasługującym 
na podkreślenie jest wysoka nadwyżka 
operacyjna miasta. W 2015 r. nadwyż-
ka operacyjna powstająca z nadwyżki 
dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi wyniosła 8.162. tys. zł (przy 
planowanej 3.156 tys. zł). Nadwyżka 
operacyjna wpłynie na wskaźniki ob-
sługi długu w przyszłych latach. Nad-
wyżka operacyjna jest zależna nie tylko 
od osiąganych dochodów ale także od 

wysokości wydatków bieżących. Osią-
gnięty stopień realizacji zadań ustalo-
nych w budżecie miasta należy uznać 
za zadawalający, na przestrzeni całego 
2015 roku utrzymana była stała płyn-
ność finansowa. Analiza wykonania 
budżetu wykazuje stabilną kondycję 
finansową miasta, co potwierdza reali-
zacja wszystkich zadań należących  do 
samorządu. 
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2 czerwca br. w Skansenie Wsi Pogó-
rzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa 
w Szymbarku miał miejsce Piknik In-
tegracyjny w ramach Małopolskich Dni 
Osób Niepełnosprawnych. Głównym 
organizatorem wydarzenia było Staro-
stwo Powiatowe w Gorlicach.
Celem imprezy oprócz szeroko rozu-
mianej rekreacji była przede wszystkim 
integracja sprzyjająca przełamywaniu 
funkcjonujących w społeczeństwie 
stereotypów dotyczących osób niepeł-
nosprawnych.
Na program pikniku złożyło się wiele 
atrakcji. Odbywały się zawody sporto-
we, pokaz ginących zawodów, wystawa 

Występ „Pogórzan”

strojów pogórzańskich, prezentacja 
prac wykonanych przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Dzien-
nego Ośrodka Wsparcia z powiatu gor-
lickiego.
Ważną część wydarzenia stanowiła 
promocja i prezentacja kultury i tra-
dycji, a zwłaszcza koncert integracyj-
ny z udziałem zespołów ludowych, 
a wśród nich Regionalnego Zespołu 
Tanecznego „Pogórzanie” działającego 
w GCK.
Występ „Pogórzan” adresaci pikniku 
przyjęli bardzo serdecznie, żywiołowo 
włączając się w śpiew i tańcząc przed 
sceną.

Fo
t. 

H
al

in
a 

C
ze

lu
śn

ia
k

16 czerwca br. grupa teatralna „Orze-
szek” z Gorlickiego Centrum Kultury 
wzięła udział w finale 31. Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK 
w Nowym Sączu. Grupa zaprezentowała 
spektakl teatralny pt. „Królowa Śniegu” 
w reżyserii Teresy Klimek. Nowosą-
decki BAJDUREK jest jedną z najstar-
szych i najbardziej znaczących imprez 
teatralnych w Małopolsce. Festiwal 
odbywa się w dwóch etapach: elimina-
cji powiatowych (w których w tym roku 
uczestniczyło 160 zespołów) oraz spo-
tkania finałowego w Nowym Sączu gdzie 
zaprezentowało się 21 najlepszych grup 
teatralnych w tym zespół „Orzeszek”. Od 
31 lat Bajdurek cieszy się dużym zainte-
resowaniem młodych miłośników teatru 
i sztuki scenicznej. Finał jest uroczystym 

Nagrodzony występ 
grupy teatralnej „Orzeszek”

przeglądem najlepszych grup, jest też 
okazją do konfrontacji swoich umiejęt-
ności z innymi zespołami, wzajemną 
edukacją teatralną, kopalnią wzorów 
repertuarowych, warsztatowych i insce-
nizacyjnych. Miło nam poinformować, 
że Komisja Artystyczna w składzie: – 
Włodzimierz Jasiński – aktor Teatru 
STU i Groteska w Krakowie, reżyser 
i scenarzysta spektakli dla dzieci, peda-
gog;  Jacek Milczanowski - aktor nie-
zależny, reżyser, scenarzysta, scenograf 
doceniła naszą grupę za ciepłą opowieść 
o lodowym świecie i miłości stapiającej 
wszelki chłód w sercach, za piękne sce-
ny z pingwinami i śnieżynkami w spek-
taklu „Królowa Śniegu”. Zespół otrzymał 
piękną statuetkę, dyplom oraz nagrodę 
pieniężną.

22 czerwca br. w Gorlickim Centrum 
Kultury odbył się IV Małopolski Przegląd 
Piosenki Poetyckiej i Piosenki Retro 
„Ocalić od zapomnienia”. Organizato-
rami spotkania był UM Gorlice, Dzienny 
Ośrodek Wsparcia w Gorlicach z Filią 
w Bobowej oraz Gorlickie Centrum Kul-
tury. Przegląd był okazją do integracji 
Uczestników Środowiskowych Domów 
Samopomocy z Ryglic, Przysiek, Nowe-
go Sącza, Muszyny, Zbyszyc, Gruszowa, 
Pałecznicy, Limanowej, Starego Sącza, 
Niepołomic,  Gorlic, Bobowej, którzy 
konkurowali w I kategorii dla ŚDS, na-
tomiast  w II kategorii - placówek zajmu-
jących się osobami niepełnosprawnymi 
wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Dominikowic, Gładyszowa, 
Gorlic, Nowego Sącza, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Kobylance oraz Domów Pomocy Spo-
łecznej z Klimkówki, Gorlic, Folusza.
Jury w składzie: Janusz Zięba – dyrek-
tor Gorlickiego Centrum Kultury; Ar-
kadiusz Zawiliński – bluesman, poeta 
drogi – autor muzyki, tekściarz, woka-
lista, gitarzysta; Jakub Diduch- muzyk, 
poeta, autor albumu „Poezja Szeptana” 
przyznało:
- w kategorii: Środowiskowe Domy 
Samopomocy: I miejsce: Agnieszka 
Wojtanowicz – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Zbyszycach; II miej-
sce: Urszula Ziółkowska z zespołem 
Va Bank- Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Gorlicach; III miejsce: Łu-
kasz Sobczyk – Środowiskowy Dom 

IV Małopolski Przegląd 
Piosenki Poetyckiej i Piosenki Retro

„Ocalić od zapomnienia”
Samopomocy w Przysiekach; Wyróż-
nienia: ;Anna Janas: Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Gorlicach - FI-
LIA W BOBOWEJ; Ignacy Tokarczyk: 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Limanowej; Grupa wokalna: Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Niepo-
łomicach
- w kategorii: Inne Placówki zajmują-
ce się osobami niepełnosprawnymi /
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy 
Pomocy Społecznej, Ośrodki Szkol-
no- Wychowawcze/: I miejsce: Kinga 
Trubus, Wojciech Wojciechowski 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych RODZINA w Gorlicach; 
II miejsce: Grupa wokalna - Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ko-
bylance; III miejsce: Grupa wokalna 
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Do-
minikowicach. Według oceny Jurorów 
występujący prezentowali wysoki po-
ziom artystyczny. Fundatorem nagród 
dla zwycięzców był Urząd Miasta 
Gorlice. Natomiast wszystkie placówki 
otrzymały dyplomy za udział i pamiąt-
kowe statuetki imitujące skrzypce.
Ważnym wydarzeniem i dodatkową 
atrakcją podczas trwania przeglądu 
był koncert jednego z członków jury – 
blusemena Arkadiusza Zawilińskiego, 
który śpiewem i grą na gitarze wprowa-
dził widzów w poetycki nastrój zadumy 
i refleksji. Przyjazna i ciepła atmosfera 
towarzyszyła wszystkim przez cały czas 
trwania przeglądu.  
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Gorlickie Lato 2016 z GCK
Gorlickie Centrum Kultury zaprasza dzie-
ci i młodzież na zajęcia i imprezy kultu-
ralne, edukacyjne i sportowe-rekreacyjne 
przygotowane przez naszą placówkę na 
czas letnich wakacji, które pozwolą ak-
tywnie, ciekawie i zdrowo spędzić czas 
wolny.

1.07.2016 r. (piątek)
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Wyszyńskiego 35 – „Kolorowe balony” – 
autorskie zdobienie balonów.
4.04.2016 r. (poniedziałek)
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Wyszyńskiego 35 – „Przysłowia mądro-
ścią narodów” – konkurs wiedzy o po-
wiedzeniach i przysłowiach ludowych.
Godz. 11.00-14.00, Świetlica GCK fi-
lia Sokół – „Papier i kredka to przygód 
beczka” – konkurs plastyczny dla dzieci.
Godz. 14.00-15.30, Świetlica GCK, 
ul. Krasińskiego 3 – „Cała sala śpiewa 
z nami” – nauka i śpiewanie popularnych 
piosenek.
5.07.2016 r. (wtorek)
Godz. 10.00-12.00, GCK, ul. Michalusa 
4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Wyszyńskiego 35 – „Rzeźbimy to co 
lubimy” – prace z wykorzystaniem masy 
solnej.
Godz. 10.30-16.00, Świetlice GCK:  filia 
Sokół, ul. Pod Lodownią 12 – „Rywali-
zacja na całego i plusk do basenu duże-
go” – rozgrywki sportowo-rekreacyjne 
i kąpiele w obiektach sportowych w Wa-
piennym (zapisy u instruktorów w świe-
tlicach).
Godz. 14.00-15.30, Świetlica GCK, ul. 
Krasińskiego 3 – „Artystyczne lato” – za-
jęcia plastyczne dla dzieci.
6.07.2016 r. (środa)
Godz. 10.00-11.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – za-
jęcia taneczne dla dzieci 4 – 6 letnich.
Godz. 11.00-12.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – zaję-
cia taneczne dla dzieci 7+.
Godz. 10.00-16.00, Świetlice GCK: fi-
lia Sokół, ul. Krasińskiego 3, ul. Pod 
Lodownią 12,ul. Wyszyńskiego 35 – 
„Smacznie, zdrowo i sportowo” – mię-
dzyświetlicowy turniej w piłkę nożną 
o puchar dyrektora GCK w Kompleksie 
Sportowo Rekreacyjnym w Sękowej, 
sprawdzian zręcznościowy w Parku Lino-
wym w Siarach oraz ognisko integracyj-
ne (zapisy u instruktorów w świetlicach).
7.07.2016 r. (czwartek)
Godz. 10.00-12.00,  GCK, ul. Michalu-
sa 4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 

plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Pod Lodownią 12 – „Wakacyjna ilustra-
cja” – zajęcia plastyczne.
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Wyszyńskiego 35 – „Goool” – świetlico-
wy turniej w „piłkarzyki”.
Godz. 11.00-15.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Jeszcze jeden” – świetlicowy 
turniej w „piłkarzyki”.
8.07.2016 r. (piątek)
Godz. 10.00-13.00, Świetlice GCK: filia 
Sokół, ul. Pod Lodownią 12, ul. Wyszyń-
skiego 35 – Wyjście do Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gorlicach na wielobój spor-
towy (zapisy u instruktorów w świetli-
cach).
Godz. 14.00-15.30, Świetlica GCK, ul. 
Krasińskiego 3 – „Gniotek” – samodziel-
ne wykonywanie zabawek.
9.07.2016 r. (sobota)
Godz. 8.00-18.00, Świetlice GCK:  filia 
Sokół, ul. Pod Lodownią 12 – „Szlakami 
Małopolski” – pieszy rajd dla młodzieży 
i dorosłych szlakiem Gorlice-Ropki-Re-
gietów-Radocyna (zapisy u instruktorów 
w świetlicach).
11.07.2016 r. (poniedziałek)
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Wyszyńskiego 35 – „Fantazyjna dekora-
tornia” – tworzenie papierowych serwet 
i girland.
Godz. 13.00-15.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Mało nas, mało nas…  Ciebie 
nam potrzeba” – gry i zabawy plenerowe.
Godz. 14.00-15.30, Świetlica GCK, ul. 
Krasińskiego 3 „Najpiękniejsze kwiaty” – 
wykonywanie kwiatów z bibuły.
12.07.2016 r. (wtorek)
Godz. 10.00-12.00,  GCK, ul. Michalu-
sa 4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Wyszyńskiego 35 – „Kolorowy kamyko-
wy świat” – malowanie na kamieniach.
Godz. 11.00-15.00, Świetlice GCK:  filia 
Sokół, ul. Pod Lodownią 12 – „Równo 
i gęsiego maszeruj kolego” – pieszy 
rajd do Folusza (zapisy u instruktorów 
w świetlicach).
Godz. 14.00-15.30, Świetlica GCK, ul. 
Krasińskiego 3 – „Mistrz rakietki” – roz-
grywki w tenisa stołowego.
13.07.2016 r. (środa)
Godz. 10.00-11.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – za-
jęcia taneczne dla dzieci 4 – 6 letnich.
Godz. 11.00-12.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – zaję-
cia taneczne dla dzieci 7+.
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 

Wyszyńskiego 35 -„Mistrz rakietki” – 
świetlicowe rozgrywki w tenisa stołowe-
go.
Godz. 10.00-13.00, Świetlica GCK, ul. 
Pod Lodownią 12 – „Talenty spod lo-
downi” – konkurs talentów dla dzieci.
Godz. 13.00-15.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Ja potrafię a Ty spróbuj” – kon-
kurs plastyczny z wykorzystaniem masy 
solnej.
Godz. 14.00-15.30, Świetlica GCK, ul. 
Krasińskiego 3 – „Wodne lato” – wyjście 
na basen kąpielowy.
14.07.2016 r. (czwartek)
Godz. 8.00-20.00, Świetlice GCK: fi-
lia Sokół, ul. Krasińskiego 3,  ul. Pod 
Lodownią 12,ul. Wyszyńskiego 35 – 
„W krainie Koziołka Matołka” – między-
świetlicowa wycieczka do Europejskiego 
Centrum Bajki w Pacanowie (zapisy u in-
struktorów w świetlicach).
Godz. 10.00-12.00,  GCK, ul. Michalu-
sa 4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).
15.07.2016 r. (piątek)
Godz. 10.00-13.00, Świetlice GCK: filia 
Sokół, ul. Pod Lodownią 12, ul. Wyszyń-
skiego 35 – Wyjście do Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gorlicach na wielobój spor-
towy (zapisy u instruktorów w świetli-
cach).
Godz. 14.00-15.30, Świetlica GCK, ul. 
Krasińskiego 3 – „Gdzie to jest” – kon-
kurs wiedzy o Gorlicach.
Godz. 14.00-16.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Barwy lata zamknięte w kwia-
tach” – konkurs plastyczny w plenerze.
18.07.2016 r. (poniedziałek)
Godz. 14.00-16.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Jeden z wielu” – turniej wiedzy 
ogólnej.
19.07.2016 r. (wtorek)
Godz. 10.00-12.00,  GCK, ul. Michalu-
sa 4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).
Godz. 10.30-15.00, Świetlice GCK:  filia 
Sokół, ul. Pod Lodownią 12 – „Rywali-
zacja na całego i plusk do basenu duże-
go” – rozgrywki sportowo-rekreacyjne 
i kąpiele w obiektach sportowych w Wa-
piennym (zapisy u instruktorów w świe-
tlicach).
20.07.2016 r. (środa)
Godz. 10.00-11.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – za-
jęcia taneczne dla dzieci 4 – 6 letnich.
Godz. 11.00-12.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – zaję-
cia taneczne dla dzieci 7+.
Godz. 11.00-15.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Spotkanie z X Muzą” –wyjazd 

na seans filmowy do kina Helios w No-
wym Sączu.
21.07.2016 r. czwartek)
Godz. 10.00-12.00,  GCK, ul. Michalu-
sa 4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).
Godz. 10.00-12.00, Świetlica GCK, ul. 
Pod Lodownią 12 – „Wakacyjna ilustra-
cja” – zajęcia plastyczne dla dzieci.
Godz. 11.00-15.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Mistrz rakietki” – turniej w te-
nisa stołowego.
22.07.2016 r. (piątek)
Godz. 9.00-15.00, Świetlica GCK, ul. 
Pod Lodownią 12 – „Obejrzyjmy razem” 
– wyjazd na seans filmowy do kina.
Godz. 13.00-15.00, Świetlica GCK filia 
Sokół – „Śpiewać każdy może” – kon-
kurs karaoke.
25.07.2016 r. (poniedziałek)
Godz. 11.00-12.30, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Muzyczne spotkania”  – zajęcia dla 
dzieci, w czasie których  na drodze  gier 
i zabaw zapoznają się z podstawowymi 
terminami muzycznymi, budową i dzia-
łaniem instrumentów.
26.07.2016 r. (wtorek)
Godz. 10.00-12.00,  GCK, ul. Michalu-
sa 4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).
27.07.2016 r. (środa)
Godz. 10.00-11.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – za-
jęcia taneczne dla dzieci 4 – 6 letnich.
Godz. 11.00-12.00, GCK, ul. Michalusa 
4 – „Wakacyjna podróż z tańcem” – zaję-
cia taneczne dla dzieci 7+.
Godz. 11.00-12.30, GCK, ul. Michalusa 
4 – „DO RE MI FA” – tworzenie ilustra-
cji dźwiękowo-ruchowych do wybranych 
wierszy dla dzieci, odkrywanie  talentów 
wokalno-instrumentalnych.
28.07.2016 r. (czwartek)
Godz. 10.00-12.00,  GCK, ul. Michalu-
sa 4 –  „Letni Ogród Sztuki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci (zapisy pod nr tel. 
502 287 087).

W miesiącu lipcu Świetlice GCK będą 
czynne: Świetlica GCK filia Sokół,  od 
1-22 lipca od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-17.00.
Świetlica GCK, ul Krasińskiego 3,  od 
4-5 lipca od poniedziałku do piątku 
w godz. 13.00-16.30.
Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12,  
od 1-22 lipca od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-15.00.
Świetlica GCK, ul. Wyszyńskiego 35,  
od 1-15 lipca od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-13.00.



wydawca: 
Urząd Miejski W Gorlicach | Rynek 2, 38-300 Gorlice | tel.: 18 35 36 200 | fax: 18 35 51 212 | e-mail: um@um.gorlice.pl

redaktor naczelny: Roman J. Dziubina
rada programowa: Łukasz Bałajewicz – przewodniczący, Aleksander Augustyn, Joanna Bubak, Ewa Buhl – sekretarz, 

Roman Dziubina, Marcin Gugulski, Katarzyna Walczy
                               skład i druk: Tomasz Dobek | tdesiGn center| tel. 698 622 626 | www.tdesigncenter.pl |  

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania materiałów i tekstów nadesłanych oraz używania własnych tytułów.

www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice
center

1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka 
na Pływalni „FALA” Szkółka Pływacka 
„DELFIN” i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach przeprowadziły Zawody 
Pływackie. W imprezie udział wzięło 

Dzień Dziecka 
na krytej pływalni

146 dzieci, które startowały w siedmiu 
kategoriach wiekowych na dystansie 25 
m stylem dowolnym. Każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy medal.

31 maja  br. Miejskie Przedszkole nr 8 
w Gorlicach było organizatorem „Olim-
piady Sportowej Przedszkolaka”. Im-
preza została zorganizowana w ramach 
VIII Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
W Olimpiadzie wzięły udział dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 8 - dwie 
drużyny, Miejskiego Przedszkola nr 
3 - dwie drużyny oraz Miejskiego 
Przedszkola nr 1 w Gorlicach.  Konku-
rencje sportowe  odbywały się głównie 
w formie wyścigów z przyborami oraz 
konkurencji zręcznościowych. Wśród 
konkurencji były między innymi:  bieg 
z woreczkiem, bieg slalomem, bieg 
z piłką lekarską, bieg z czworakowa-
niem po materacu, bieg z przejściem 
przez tunel. Impreza przebiegła w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Mali sportowcy 
wykazali się ogromnymi umiejętno-
ściami fizycznymi  i zaangażowaniem, 
a ich koledzy i koleżanki zasłużyli 
na miano prawdziwych kibiców. Bez 
względu na wyniki gratulacje należą się 
wszystkim uczestnikom olimpiady. Za-
wodnicy zostali nagrodzeni medalami, 
dyplomami  i upominkami. Wszystkie 
dzieci startujące oraz kibicujące otrzy-

Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaka

mały napoje oraz poczęstunek.
Wyniki „Olimpiady Sportowe Przed-
szkolaka”: I miejsce: Miejskie Przed-
szkole nr 3 - pierwsza drużyna; II 
miejsce: Miejskie Przedszkole nr 8 
- druga drużyna; III miejsce: Miejskie 
Przedszkole nr 1; IV miejsce: Miejskie 
Przedszkole nr 8 - pierwsza  drużyna; 
V miejsce: Miejskie Przedszkole nr 3 - 
druga drużyna
Sponsorami  Olimpiady była Rada 
Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 
8 w Gorlicach, Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gorlicach oraz Zarząd Osiedla nr 8 
w Gorlicach.

Tekst: 
Miejskie Przedszkole nr 8 w Gorlicach

8 czerwca br. odbyły się w Gorlicach 
XVII Wojewódzkie Zawody PSP w Spo-
rcie Pożarniczym. Wydarzenie tej rangi 
było organizowane w naszym mieście 
po raz pierwszy!
Dzień wcześniej strażacy zmagali się na 
zawodach w Tarnowie, by już następne-
go dna stanąć ze sobą w szranki na sta-
dionie OSiR w Gorlicach. W zawodach 
wzięli udział strażacy ze wszystkich 
komend w Małopolsce. Rywalizowano 
w konkurencjach: sztafeta 4 x 100 m, 

XVII Wojewódzkie 
Zawody Strażackie

ćwiczenia bojowe, m.in. wejście przy 
użyciu drabiny hakowej czy wejście na 
domek. Wydarzenie rangi wojewódzkiej 
stanowiło nie lada atrakcję dla nasze-
go miasta. Zawody były widowiskowe 
– z ogniem, dymem, masą sprzętu 
strażackiego oraz wielkimi emocjami 
w rywalizacji. Dwa tygodnie później 18 
czerwca br., też w Gorlicach, odbyły się 
kolejne zawody strażackie organizo-
wane tym razem przez OSP, w których 
wzięło udział ponad 700 strażaków.
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