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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI I 1050-LECIE CHRZTU GALA GORLICKICH KRWIODAWCÓWDZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GORLICACH

POWSTAJE ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Z inicjatywy Burmistrza Biecza, Burmistrza Gorlic oraz Starosty Gorlickiego od grudnia 2016 roku zostanie uruchomiony Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Bieczu, ul. Parkowa 1, z filią w Gorlicach, ul. Wyszyńskiego 18. Będzie on służył mieszkańcom Gminy Biecz i Miasta Gorlice. 22 listopada 
br. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy Miastem Gorlice, Miastem-Gminą Biecz oraz Starostwem Gorlic-
kim w sprawie realizacji tego zadania. 
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Listopad 2016

11 listopada br. odbyły się w Gorlicach 
uroczystości rocznicowe z okazji Święta 
Niepodległości oraz 1050-lecia Chrztu 
Polski. Początkiem uroczystości była  
Msza święta w Bazylice Mniejszej pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
poprzedzona programem słowno-mu-
zycznym przygotowanym przez nauczy-
cieli i uczniów Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej 

w Gorlicach. Mszę w intencji Ojczyzny 
celebrował ksiądz biskup Edward Biało-
głowski.
Po wspólnej modlitwie nastąpił prze-
marsz pod odnowiony Pomnik Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego. Zgromadzeni 
goście wysłuchali okolicznościowego 
przemówienia burmistrza Rafała Kukli. 
Następnie pod pomnikiem złożono sym-
boliczne wiązanki kwiatów.

Święto Niepodległości 
i 1050-lecie Chrztu Polski

W godzinach popołudniowych, w ra-
mach dalszych obchodów, w Bazylice 
Mniejszej odbył się okolicznościowy 
koncert chóru „Cantores Carvatiani” 
oraz „Krakowskiego Zespołu Muzyki 
Dawnej”. Gorlicką farę rozświetliła także 
projekcja animowanej „Historii Polski”. 
Natomiast 12 listopada, po raz szósty 
w Gorlickim Centrum Kultury odbyła 
się „Biesiada Patriotyczna”. Wspólne 

świętowanie rozpoczął chór dziecięcy 
„Akolada” z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Gorlicach. Wystąpił także chór 
„Belfersingers”, który zaprosił gości do 
wspólnego śpiewu. W program arty-
styczny całego wydarzenia wplecione 
zostały historie z życia Józefa Piłsud-
skiego.
Wspólne biesiadowanie zgromadziło 
pełną salę uczestników. 
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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

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie in-
dywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z pracownikiem Sekretariatu 
Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników poszcze-
gólnych Wydziałów i Biur znajdują się na stronie 
internetowej www.gorlice.pl w zakładce Wydziały.

Listopad 2016

MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO

NR 11 (275) 2016 r.

20 listopada br. w Bazylice Mniejszej 
w Gorlicach, w dniu zakończenia Roku 
Miłosierdzia i symbolicznego zamknięcia 
Bramy Miłosierdzia odbył się niezwy-
kły koncert – oratorium „Miłość ponad 
wszystko”. Autor tego dzieła – Piotr Pałka 
– kompozytor i dyrygent, absolwent Aka-
demii Muzycznej w Krakowie od 1993 r. 
komponuje i opracowuje utwory chóral-

ne. Jest twórcą chóru mieszanego „Voce 
Angeli” (Głosem anioła), który działa przy 
Bazylice o.o. Franciszkanów w Krakowie. 
Słuchając w gorlickim sanktuarium jego 
oratorium „Miłość ponad wszystko” moż-
na było zbliżyć się do tajemnicy Bożego 
Miłosierdzia, uczestniczyć w modlitwie 
przebłagalnej i wynagradzającej za znie-
wagi i profanację Boga we współczesnym 

świecie oraz wspólnie wyrazić swoją 
miłość do Boga, który – jak śpiewamy 
– jest Miłością ponad wszystko, pamię-
tając równocześnie Jego przykazania 
– „Przykazanie moje daje Wam, abyście 
się wzajemnie miłowali”, „Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
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Informacja dla płatników KRUS

Powstaje Środowiskowy 
Dom Samopomocy

DZIEŃ PRACOWNIKA 
SOCJALNEGO W GORLICACH

21 listopada jest świętem wszyst-
kich pracowników służb społecznych, 
a w szczególności pracowników socjal-
nych. Z tej okazji w Domu Polsko-Sło-
wackim burmistrz Rafał Kukla oraz radni 
Rady Miasta spotkali się z pracownikami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Gorlicach oraz pracownikami Biu-
ra Wsparcia Rodzin Urzędu Miejskiego. 
Uroczyste spotkanie rozpoczął występ 
artystyczny dzieci z Placówki Wspar-

Z inicjatywy Burmistrza Biecza, Burmi-
strza Gorlic oraz Starosty Gorlickiego 
od grudnia 2016 roku zostanie urucho-
miony Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Bieczu, ul. Parkowa 1, z filią 
w Gorlicach, ul. Wyszyńskiego 18. 
Będzie on służył mieszkańcom Gminy 
Biecz i Miasta Gorlice. 22 listopada br. 
w Urzędzie Miejskim w Gorlicach pod-
pisane zostało porozumienie pomiędzy 
Miastem Gorlice, Miastem-Gminą 
Biecz oraz Starostwem Gorlickim 
w sprawie realizacji tego zadania. Dom 
ma działać przez 5 dni w tygodniu, po 
8 godzin dziennie, w tym co najmniej 
przez  6 godzin dziennie mają być pro-
wadzone zajęcia z uczestnikami. Śro-
dowiskowe domy samopomocy, w za-
leżności od kategorii osób, dla których 
są przeznaczone, dzielą się na następu-
jące typy: typ A – dla osób przewlekle 
psychicznie chorych; typ B – dla osób 
upośledzonych umysłowo; typ C – dla 
osób wykazujących inne przewlekłe za-
burzenia czynności psychicznych.
Nowo powstały dom ma świadczyć 
usługi dla osób dorosłych, upośledzo-
nych umysłowo i wykazujących inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psy-
chicznych (typ B i C).
Osoby lub rodziny zainteresowane 
wsparciem prosimy o zgłaszanie się 
z wnioskiem do ośrodka pomocy spo-
łecznej właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania osoby ubiegającej się 
o skierowanie. Do wniosku konieczne 
jest dołączenie zaświadczenia lekar-
skiego wydanego przez lekarza psy-
chiatrę lub lekarza neurologa, o wystę-
pujących zaburzeniach psychicznych 
oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego 
o stanie zdrowia i o braku przeciwwska-
zań do uczestnictwa w zajęciach domu 
wraz z informacją o sprawności w za-
kresie lokomocji osób niepełnospraw-
nych psychicznie. Posiadanie orze-

Prezes KRUS Adam Sekściński infor-
muje, że każde dziecko poniżej 16. roku 
życia w rodzinie osób ubezpieczonych 
w pełnym zakresie w KRUS ma zapew-
nione ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków.
Gwarantuje je przez okres  14.10.2016 
– 13.10.2017 umowa  pomiędzy 
Zarządem Funduszu Składkowego 

cia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Gorlicach. Burmistrz Rafał 
Kukla wraz z wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta Mariolą Migdar złożyli na ręce 
kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Andrzeja Przybyłowicza oraz 
kierownika Sekcji Pracy Socjalnej Hele-
ny Gogoli wyrazy uznania dla wszystkich 
pracowników socjalnych za trud i wysi-
łek wkładany w wykonywaną pracę. 

czenia o niepełnosprawności nie jest 
warunkiem koniecznym do ubiegania 
się o skierowanie do ośrodka wsparcia. 
Odbywa się ono na podstawie decyzji 
administracyjnej, wydanej przez organ 
jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej lub zlecającej prowadze-
nie ośrodka wsparcia.
Zadanie jest finansowane ze środków 
otrzymanych od Wojewody Małopol-
skiego. Zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej za świadczone usługi ustala 
się odpłatność w wysokości 5% kwoty 
dochodu osoby samotnie gospodaru-
jącej lub dochodu na osobę w rodzinie, 
jeżeli dochód ten przekracza 300% od-
powiedniego kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 
i 2. Zadanie zostanie zlecone w formie 
powierzenia, zgodnie z ustawą o dzia-
łalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie. Łącznie wsparcie otrzyma 
30 uczestników, także leżących. Po 
przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, 
budynki będą dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych, wyposażone w sprzęt 
konieczny do realizacji zadań.
Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy socjalni Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy w Gorlicach, ul. Reymonta 
1, tel. 18 35 20 510 oraz Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bieczu, ul. Binarowska 5, tel. 13 
44 70 041.
Prowadzenie i rozwój infrastruktury 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi jest jednym z za-
dań zleconych z zakresu administracji 
rządowej realizowanych przez gminę. 
Jedną z  form wsparcia są Środowi-
skowe Domu Samopomocy, których 
zasady funkcjonowania określa Roz-
porządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku 
ze zmianami wprowadzonymi w grud-
niu 2014 roku.

Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 
a Sopockim Towarzystwem Ubezpie-
czeń Ergo Hestia S.A. Ubezpieczenie 
to nie ma ograniczeń terytorialnych, 
Świadczenia te są niezależne od innych 
polis grupowego ubezpieczenia.
Więcej informacji o ubezpieczeniu 
dzieci można uzyskać z obszernej pu-
blikacji na stronie KRUS.

NR 11 (275) 2016 r.
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Gorlice na wysokiej pozycji 
w Rankingu Rozwoju

Dofinansowanie 
radiowozu dla policji

Gorliczanin przewodniczącym Parlamentu 
Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

NR 11 (275) 2016 r.

22 listopada br. Komendant Powiatowy 
Policji w Gorlicach mł. insp. Krzysztof 
Tybor złożył serdeczne podziękowania 
burmistrzowi Rafałowi Kukli za dofi-
nansowanie zakupu nowego radiowozu 
dla gorlickich policjantów.
Zakup samochodu sfinansowały samo-
rządy Miasta Gorlice, Gminy Gorlice 
i Powiatu Gorlickiego oraz Komenda 
Główna Policji. Całkowity koszt zaku-
pu radiowozu wyniósł ponad 60 tys. zł. 

W tym roku po raz 13. wyłoniono 
laureatów rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Tery-
torialnego. Miasto Gorlice uplasowało 
się na wysokiej 24 pozycji wśród 238 
gmin miejskich uwzględnionych w tej 
kategorii. Oznacza to, że nasze miasto 
należy do czołówki polskich jednostek 
samorządu terytorialnego, które dbają 
o zrównoważony rozwój.
Ranking opracowany został na pod-
stawie 15 wybranych wskaźników 
i uwzględnia on wszystkie polskie 
miasta i gminy. Ocenie poddane zo-
stały m.in. wydatki na projekty inwe-
stycyjne na mieszkańca, liczba osób 
pracujących na 1000 mieszkańców, 
liczba podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców, saldo migracji, 
liczba absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych na 1000 mieszkańców oraz 
odsetek mieszkańców korzystających 
z oczyszczalni ścieków. Ranking po-
dzielony jest na kategorie: gminy wiej-
skie, gminy miejskie, gminy miejsko-
-wiejskie, miasta na prawach powiatu. 
Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali: 
Dziwnów, Karpacz, Gliwice i Klesz-
czów.
Klasyfikację opracował prof. dr hab. 
Eugeniusz Sobczak – wykładowca na 
Wydziale Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej. Pełną 
listę laureatów znajdą Państwo na stro-
nie Serwisu Samorządowego PAP.

Po raz kolejny miło nam poinformować 
o sukcesie jednego z gorliczan. 5 listo-
pada br. Tomasz Tokarski z Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego został 
wybrany przewodniczącym Parlamentu 
Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. 
Władze Miasta gratulują i cieszą się 
z tego sukcesu.
Wybór przewodniczącego Parlamentu 
Studentów RP był głównym punktem 
zwołanych obrad organizacji. Goto-
wość do objęcia funkcji wyrazili Dawid 
Knara oraz Tomasz Tokarski. Panowie 
przedstawili  swój program wyborczy 

zawierający najważniejsze elementy 
wizji organizacji oraz skład osobowy 
poszczególnych organów. Tomasz 
Tokarski wygrał stosunkiem głosów 
191:82. Gorliczanin będzie teraz od-
powiedzialny za działanie organizacji, 
reprezentującej blisko półtora miliona 
studentów. Nowo wybrane władze roz-
poczną swą kadencję 1 stycznia 2017 
roku. Gratulujemy wygranych wybo-
rów, objętej funkcji i życzymy wielu 
sukcesów na nowym stanowisku! 
Źródło: https://www.psrp.org.pl/7677/

nowe-wladze-psrp-wybrane/

Nowy radiowóz będzie dużym wspar-
ciem dla gorlickiej Policji i wykorzysty-
wany będzie do realizacji codziennych 
zadań przez policjantów służby pre-
wencyjnej.
Wsparcie Miasta Gorlice dla tej in-
westycji to kolejny dowód na dobrą 
współpracę naszego samorządu z Poli-
cją oraz wyraz troski o bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców.

Kolejna pozytywna 
ocena miejskiego projektu

Listopad 2016

2 listopada br. pozytywną ocenę fi-
nansową przeszedł wniosek związany 
z restauracją Parku Miejskiego im. 

Wojciecha Biechońskiego. To kolejny 
krok, który zbliża nas do realizacji tej 
ważnej inwestycji, polegającej m.in. na 
rewitalizacji ciągów pieszych, moderni-
zacji kładek i oświetlenia, przebudowie 
toalet oraz odnowie pomników i zieleni. 
Przypominamy, że projekt złożony przez 
Urząd Miejski w Gorlicach obejmuje 
inwestycje o łącznej wartości 2 965 
249,99 zł, z czego kwota 2 223 937,43 
zł pochodzić będzie z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
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Konkurs na realizację 
zadań publicznych

Biechońskiego boczna 
z nową nawierzchnią

Wkrótce mieszkańcy Osiedla Magdalena 
będą się mogli cieszyć z wyremontowa-
nej ulicy Kopernika. Prace na moder-
nizowanym odcinku dobiegają końca 
i jeśli warunki pogodowe na to pozwolą 

Końcowe prace na Kopernika

NR 11 (275) 2016 r.

REKORDOWE DOCHODY

Burmistrz Miasta Gorlice ogłasza kon-
kurs ofert na realizację zadań publicz-
nych Miasta Gorlice w zakresie tury-
styki, zdrowia, oświaty i wychowania, 
kultury, kultury fizycznej oraz Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w 2017 roku.
Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest złożenie oferty w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Gorlicach, 
Rynek 2 lub przesłanie pocztą na ad-

 Na dochody bieżące budżetu składają 
się: dochody własne (wzrost o 1,8% 
w stosunku do przewidywanego wy-
konania za 2016 r.), dotacje celowe 
z budżetu państwa (wzrost o 8,4% 
w stosunku do przewidywanego wyko-
nania za 2016 r.) i subwencje (wzrost 
o 6% w stosunku do przewidywanego 
wykonania za 2016 r.). Prognozowane 
wpływy do budżetu z dochodów ma-
jątkowych oszacowano na 8,5 mln zł, 
w tym na programy unijne 3,6 mln zł.
Według planowanego budżetu miasto 
przewiduje ponad 50 projektów inwe-
stycyjnych.
Do najważniejszych z nich należą:
- Przebudowa ul. Hallera
- Przebudowa ul. Krasińskiego

- Rozpoczęcie budowy cmenta-
rza komunalnego przy ul. Dukiel-
skiej
- Zadania inwestycyjne realizo-
wane w ramach Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej w tym m.in. 
„Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Gmin 
Ziemi Gorlickiej”
- Rozwój i renowacja terenów 
zieleni miasta  
- Wzmocnienie infrastruktury 
kultury miasta Gorlice poprzez 
zakup mobilnej sceny estra-
dowej wraz z nagłośnieniem 
i oświetleniem oraz moderni-
zację aparatury nagłaśniającej 

Przed okresem zimowym zakończyły 
się prace związane z modernizacją na-
wierzchni ulicy Biechońskiego bocznej. 
Wykonany został remont istniejącej 
nawierzchni bitumicznej na długości 70 

dla Gorlickiego Centrum Kultury 
(środki z BO)
- Przebudowa i doposażenie 
budynku głównego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gorlicach
- Restauracja Parku Miejskiego 
im. Wojciecha Biechońskiego
- Budowa Domu Pamięci Bitwy 
Pod Gorlicami
- Zadania zgłoszone w ramach 
BO
Dla mieszkańców istotne jest też to, że 
w 2017 r. nie wzrosną podatki i opła-
ty. Nadal będą obowiązywały stawki 
podatku od nieruchomości ustalone 
w 2013 roku oraz opłata za zbiórkę 
i wywóz odpadów komunalnych  usta-
lona w 2016 roku.

Zakończyły się prace nad konstruowaniem projektu Budżetu Miasta Gorlice na 2017 rok. Po raz pierwszy w historii planowane do-
chody budżetu przekroczą 100 mln złotych. Wyniosą one wg projektu 101,4 mln zł. Oznacza to, że w stosunku do przewidywanego 
wykonania za 2016 rok, wzrosną o 7,9%. Dochody bieżące wzrosną o  4,4% a dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych o 70,4%.

Listopad 2016

PROJEKT BUDŻETU MIASTA GORLICE NA 2017 ROK

W 2017 roku zaplanowano dochody 
na poziomie realnym do wykonania. 
Tak skonstruowany budżet w ocenie 
Urzędu Miejskiego zapewni dalszy 
zrównoważony rozwój Gorlic, o któ-
rego aktualnym poziomie świadczy 
opublikowany w dniu 19 listopada 
2016 roku ranking gmin miejskich, 
o którym pisaliśmy. 
Projekt budżetu na 2017 rok powstał 
w oparciu o autentyczne potrze-
by zgłaszane i sygnalizowane przez 
mieszkańców, organizacje pozarządo-
we, Radnych Rady Miasta oraz Zarzą-
dy Osiedli. Efektem takiego podejścia 
jest spójny, zrównoważony dokument 
określający dochody i wydatki Miasta 
w roku 2017. 

Choinka stanęła 

na gorlickim 

Rynku
W Gorlicach pojawił się już pierwszy 
zwiastun nadchodzących świąt. Piękny, 
ponad 12-metrowy świerk stanął na gor-
lickim Rynku.
Kilkanaście minut trwało jego ustawia-
nie w reprezentacyjnym miejscu miasta. 
W najbliższych dniach choinka zostanie 
udekorowana i oświetlona setkami lam-
pek. W tym roku drzewo pochodzi z miej-
skiej działki przy ulicy Armii Krajowej.

res korespondencyjny: Urząd Miejski 
w Gorlicach, Wydział Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych, Rynek 2, 38-300 
Gorlice w nieprzekraczalnym terminie 
do 16 grudnia 2016 roku (o zachowa-
niu terminu złożenia oferty decyduje 
data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach, a w przypadku nadania 
pocztą data stempla pocztowego wy-
znaczonego operatora publicznego).

m, a na dalszym odcinku drogi - 160 m 
ułożono płyty betonowe wielootworowe. 
Środkiem drogi wykonano pas z kostki 
brukowej o szerokości 1 m.

zostaną wkrótce zakończone.
Na ponad 100 metrowym odcinku ulicy 
Kopernika wykonana została nowa na-
wierzchnia ulicy, przebudowano chod-
niki i miejsca parkingowe.
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Budowa kanalizacji deszczowej 
ulicy Kochanowskiego

Trwa budowa kanalizacji deszczowej 
w ulicy Jana Kochanowskiego w Gor-
licach. Wybudowanie kolektora w tym 
miejscu spowoduje, że skończą się 
problemy mieszkańców okolicznych 
posesji związane z ich podtopienia-
mi przy każdych większych opadach 
deszczu. W trakcie prac wykonany zo-
stanie: wylot kanalizacji wraz z mon-
tażem klapy zwrotnej i umocnieniem 
brzegu po 15 metrów poniżej i powy-
żej wylotu; wybudowany będzie od-
cinek kolektora z rur PCV o średnicy 

800 mm i długości 95,5 m oraz od-
cinek kolektora z rur PCV o średnicy 
200 mm; dokonany zostanie montaż 
separatora i osadnika. Wybudowana 
też będzie studnia wpustowa zbiera-
jąca wodę  z rowu przydrożnego ul. 
Kochanowskiego. Po zakończeniu ro-
bót teren zostanie uporządkowany na 
odcinku prowadzonych prac, łącznie 
z odbudową ogrodzeń, odtworzeniem 
terenu, remontem drogi dojazdowej.
Prace zostaną wykonane do końca 
2016 roku. 

Modernizacja ul. Konopnickiej

Trwają prace związane z modernizacją 
ul. Konopnickiej. Przebudowany został 
już istniejący wodociąg, zakończono bu-
dowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz wykonano odwodnienie przyległych 
terenów oraz nieruchomości.
Obecnie realizowane są prace związane 
z wykonaniem podbudowy pod nową 
nawierzchnię. Do realizacji pozostało 
także wykonanie odcinka kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Asnyka. Prace 

28 listopada br. rozpoczął się remont 
zniszczonej drogi wewnętrznej pomię-
dzy budynkami przy ulicy Kołłątaja 11 
i Kołłątaja 13.
Wykonana zostanie nowa nawierzch-

Remont ulicy Kołłątaja bocznej

Lampy uliczne rozświetlą ulice

Następne ulice w mieście podłączone 
zostaną do miejskiej sieci oświetlenio-
wej. Rozpoczynają się roboty budowla-
no-montażowe na ulicach: Robotniczej, 
Kombatantów, Wspólnej, Lenartowi-
czów i Leśnej.
Oświetlone zostaną: odcinek ulicy Ro-
botniczej od ulicy Wincentego Pola do 
mostku na potoku Muchówka o długo-
ści 659 m z 14 źródłami światła; odcinek 
ulicy Kombatantów od skrzyżowania 
z ulicą Graniczną do torów kolejowych 
o długości 199 m z 4 źródłami światła; 

odcinek ulicy Wspólnej od ulicy Gra-
nicznej do przepustu na potoku Mu-
chówka o długości 495 m z 12 źródłami 
światła; odcinek ulicy Leśnej o długości 
318 m z 10 źródłami światła; odcinek 
ulicy Lenartowiczów o długości 388 m 
z 11 źródłami światła.
Zgodnie z zawartymi umowami z wy-
konawcami robót prace potrwają do 20 
grudnia bieżącego roku. Za utrudnienia 
występujące w trakcie trwania prac prze-
praszamy.

nia drogi z kostki betonowej oraz za-
montowane zostaną studzienki ścieko-
we. Inwestycję wykona Miejski Zakład 
Usług Komunalnych w Gorlicach. Za 
wszystkie utrudnienia przepraszamy.

przebiegają sprawnie i zgodnie z harmo-
nogramem, a ich zakończenie planowa-
ne jest do końca bieżącego roku.
Remont ulicy Konopnickiej to nie koniec 
planów inwestycyjnych na osiedlu. Na 
rok przyszły przewidziano kolejne, kom-
pleksowe remonty na ulicach sąsied-
nich. Za wszystkie utrudnienia przepra-
szamy i z niecierpliwością wyczekujemy 
efektów końcowych.
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8 listopada br, w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 5 młodzież z klasy IB Gimna-
zjum pod opieką wychowawcy Magda-
leny Tokarz oraz pedagoga szkolnego 
Doroty Januś zorganizowała akcję 
informacyjną w ramach kampanii „No 
promil, no problem”.
Kampania ma na celu ograniczenie 
liczby osób pod wpływem środków 
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, 
dopalacze) za kierownicą oraz zmianę 
społecznego nastawienia wobec nie-
trzeźwych kierowców - wzmocnienie po-
stawy krytycznej u pasażerów pojazdów, 

„Jedna jest Polska”

„Bezpromilowo” w MZS nr 5

APEL W 98. ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

NR 11 (275) 2016 r.

których kierowca wzbudza wątpliwości 
co do stanu trzeźwości. Młodzież wy-
konała gazetki informacyjne na terenie 
szkoły oraz przygotowała krzyżówkę dla 
uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. 
Uczniowie odpowiadający na pytania 
konkursowe zostali nagrodzeni słodko-
ściami i balonikami. Wszyscy otrzymali 
też ulotki dla rodziców i opiekunów. 
Dowiedzieli się także o możliwości pod-
pisania deklaracji odpowiedzialnego 
pasażera.

Źródło: Miejski Zespół Szkół Nr 5 
w Gorlicach

10 listopada br. w Miejskim Zespo-
le Szkół nr 5 w Gorlicach odbył się 
uroczysty apel z okazji 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Uczniowie wysłuchali histo-
rii polskiej drogi do niepodległości 
ujętej w wierszach i pieśniach pa-
triotycznych oraz rysie historycznym 
przedstawionym przez prowadzących 
uroczystość Kamilę Gucwę z klasy III 
A i Dawida Rodaka z klasy IIIB.

Uczniowie w skupieniu wysłuchali 
apelu przeplatanego pieśniami w wy-
konaniu szkolnego chóru prowadzo-
nego przez Renatę Janik-Wasylczak. 
Apel przygotowali Alicja Haluch 
i Wiesław Knapik. Dekorację wyko-
nały Anna Wachowicz i Grażyna Za-
suń-Gubała.

Źródło: Miejski Zespół Szkół nr 5 
w Gorlicach

Piłeś? Nie jedź!

24 listopada br. przedszkolaki z Nie-
publicznego Przedszkola TPD „Chat-
ka Misia Uszatka” wraz z prezes TPD 
Stanisławą Bąk, dyrektor przedszkola 
Agnieszką Kaczmarczyk, nauczycie-
lem, stażystą, przedstawicielami ro-
dziców i uczniów z Zespołu Szkół nr 
1 w Gorlicach wraz z opiekunem Anną 
Grzanką, pod czujnym okiem  dzielni-
cowego Marcina Dziadzio z Komendy 
Powiatowej Policji w Gorlicach, Da-
niela Gazdy ze Straży Miejskiej oraz 
Piotra Gajdy inspektora Wydziału 
Oświaty Kultury i Spraw Społecznych 
UM,  wyruszyły ulicami Gorlic promo-
wać hasło przewodnie happeningu No 
Promil - No Problem „Piłeś, nie jedź!”.
Dokładnie o godz. 9.30 spod budynku 
przedszkola biało-czerwony korowód  
wyruszył uliczkami Osiedla Górnego. 
Było słychać dźwięk gwizdków oraz 
głośnego wymawiania hasła kampa-

nijnego: Piłeś, nie jedź! Przedszkolaki 
z pomocą policjanta wkładały za wy-
cieraczki stojących na parkingu samo-
chodów ulotki kampanijne - listy do 
kierowców. Udało  się  wręczyć taką 
ulotkę kierowcy autobusu kursowe-
go, który zatrzymał się na przystanku, 
obok którego właśnie przechodziliśmy.  
Bardzo ważnym punktem naszego 
happeningu było spotkanie z Burmi-
strzem i Radnymi Rady Miasta Gorlice 
w Ratuszu podczas sesji Rady Miasta. 
Przedszkolaki zostały zaproszone do 
środka. Kilka słów na temat kampanii 
wygłosił inspektor Wydziału Oświa-
ty Kultury i Spraw Społecznych Piotr 
Gajda. Dzieci wręczyły radnym ulotki 
kampanijne i baloniki, a Burmistrz 
poczęstował przedszkolaków słody-
czami. Na koniec spotkania wszyscy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Tekst: Agnieszka Kaczmarczyk
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Dzień Seniora 
na Osiedlu Skrzyńskich

15 października br. Zarząd Osiedla nr 
10 „Skrzyńskich” w Gorlicach zorga-
nizował Dzień Seniora. W uroczysto-
ści udział wzięli m.in. burmistrz Rafał 
Kukla, radna Lucyna Jamro, proboszcz 
parafii w Zagórzanach ks. Zdzisław 
Oćwieja, wikariusz tejże parafii ks. 
Adam Bezak. Uroczystą kolację wzbo-
gaciła swoim występem Alicja Wa-
chowicz, laureatka wielu prestiżowych 

Michał Fajbusiewicz 
na Uniwersytecie Złotego Wieku

25 listopada br. w Domu Polsko-Sło-
wackim w Gorlicach gościł redaktor 
Michał Fajbusiewicz. Odwiedził nasze 
miasto w ramach akcji społecznej TAU-
RONU „Nie znasz, nie otwieraj!”.
Projekt ten skierowany jest do seniorów. 
Gospodarz magazynów kryminalnych 
„997” i „Fajbusiewicz na tropie” popro-
wadził wykład o bezpieczeństwie dla osób 
powyżej 55 roku życia. Ponad stu słucha-
czy Uniwersytetu Złotego Wieku w Gor-
licach dowiedzieło się jak chronić swoją 
prywatność, nie dać zwieść się oszustom, 
poznali najpopularniejsze techniki sto-
sowane przez oszustów oraz rozwijali 
asertywną postawę. Przypomniane zosta-
ły także prawa konsumenta oraz zasady 

 „Nie znasz, nie otwieraj!” 

podpisywania bezpiecznych umów.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał 
także „Poradnik bezpiecznego klienta”, 
zawierający najważniejsze informacje 
poruszane na wykładzie oraz upominki 
od organizatora. Wydarzenie to spotkało 
się z dużym zainteresowaniem i zgroma-
dziło pełna salę widzów.
Burmistrz Rafał Kukla, rektor Uniwer-
sytetu Złotego Wieku Roman Dziubina 
i rzecznik prasowy Komendanta Powia-
towego Policji w Gorlicach Grzegorz 
Szczepanek otrzymali dyplomy liderów 
promujących bezpieczeństwo seniora 
w regionie za aktywną pomoc w propa-
gowaniu bezpiecznych zachowań osób 
starszych.

WYKŁAD PROFESORA VETULANIEGO
„JAK ŻYĆ DŁUGO, MĄDRZE I SZCZĘŚLIWIE”

17 listopada br. w Dworze Karwacja-
nów w Gorlicach odbył się wykład prof. 
Jerzego Vetulaniego – profesora nauk 
przyrodniczych, farmakologa, neuro-
biologa, biochemika, członka Polskiej 
Akademii Nauk i Polskiej Akademii 
Umiejętności, doktora honoris causa 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Ten wspaniały popularyzator nauki, 
przez ponad dwie dekady redaktor 
naczelny czasopisma „Wszechświat” 
prowadzi w Gorlicach swoje wykłady 
od dziesięciu lat. Spotkania gorliczan 

z Profesorem rozpoczęły się 10 listo-
pada 2006 roku wykładem inaugura-
cyjnym pierwszego Roku Akademic-
kiego Uniwersytetu Złotego Wieku 
– „Neurobiologia seksu”. Później 
były: „Sztuka a mózg”, „Wściekłość 
i współczucie”, „ Mózg – fascynacje, 
problemy, tajemnice”… Wszystkie 
interesujące, intrygujące, niezwykłe, 
podobnie jak tegoroczny, poświęcony 
pamięci Andrzeja Wajdy – wielkiego 
Polaka, który żył mądrze, szczęśliwie, 
pożytecznie, długo, ale stanowczo zbyt 
krótko. 

nagród oraz młodzież osiedlowa, która 
recytowała wiersze związane z Dniem 
Seniora, pod czujnym okiem Katarzy-
ny Ciapaj. Serdeczne podziękowania 
dla pani Danuty Szpyrki - właścicielki 
restauracji „Stary Dworzec”, za wielkie 
serce i pomoc w organizacji wydarze-
nia.

Tekst i zdjęcie: Antoni Kukla - prze-
wodniczący Zarządu Osiedla nr 10

SPOTKANIE DLA SENIORÓW 
NA OSIEDLU „KRASIŃSKIEGO”

4 listopada br. w Kino-Cafe „Iluzjon” 
Zarząd Osiedla NR 12 „Krasińskiego” 
w Gorlicach odbyło się spotkanie dla 
seniorów. Główna ideą spotkania była 
profilaktyka zdrowotna. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele Miasta: wice-
przewodnicząca Rady Miasta Mariola 
Migdar oraz Sekretarz Miasta, Ka-
tarzyna Walczy. W trakcie spotkania 
w formie krótkich filmików i prezentacji 

poruszono między innymi rolę mikro-
elementów w prawidłowym żywieniu. 
W związku z zainteresowaniem taką 
formą spotkań, Zarząd Osiedla w przy-
szłym roku planuje ich kontynuację. 
W imieniu całego Zarządu zapraszamy 
wszystkich chętnych na takie spotkania 
w przyszłości.  

Przewodniczący Zarządu Krzysztof 
Konopka

Foto. Jacenty Spyra

Fo
to

. N
at

al
ia

 P
ac

an
a-

R
om

an
Fo

to
. N

at
al

ia
 P

ac
an

a-
R

om
an



K U R I E R  G O R L I C K I

Kurier

Gorlicki

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

Listopad 2016

XXVIII SESJA RADY MIASTA GORLICE

Zwiększony został plan dochodów 
budżetu o 350.000 zł. Zwiększone 
dochody bieżące obejmują dodat-
kowe wpływy z najmu lokali miesz-
kalnych i użytkowych - za media, 
co wynika z umowy na zarządzanie 
nieruchomości zawartej pomiędzy 
Miastem a GTBS Sp. z o.o. 
Równocześnie dokonano zmian 
zwiększających plan wydatków bie-
żących. W dziale „Transport i łącz-
ność” zwiększenie wydatków wynosi  
190.000 zł, które przeznaczone zo-
staną na pokrycie kosztów remontów 
bieżących dróg gminnych będących 
w zarządzie Burmistrza Miasta o 90 
000 zł. Środki zabezpieczone w bu-
dżecie Miasta na 2016 rok w wyso-
kości 400.000 zł nie pozwalają na 
utrzymanie infrastruktury drogowej 
w stanie pozwalającym na jej bez-
pieczne użytkowanie. Dla porówna-
nia w ubiegłym roku na utrzymanie 
dróg przeznaczono kwotę w wysoko-
ści 805.191 zł. Przed okresem zimo-
wym niezbędne jest przeprowadzenie 
cząstkowych remontów nawierzchni, 
udrożnienie rowów odwadniających 
oraz wykonanie remontów poboczy 
i chodników.  Aktualnie środki fi-
nansowe zaangażowane są prawie 
w 100%; 50.000 zł przeznacza się na 
kolejną dopłatę do udziałów Miasta 
w MZK Spółka z.o.o. W 2014 roku 
MZK zakupiło nowy autobus marki 
Solaris za kwotę 1.643 tys. zł (wraz 
z odestkami) w formie leasingu spła-
canego przez okreś 7 lat. Również 
kwota 50.000 zł będzie przeznaczona 
na wykonanie ekspertyzy dotyczącej 
określenia przyczyn uszkodzeń na-
wierzchni w obszarze rewitalizowanej 
Starówki.
Natomiast w dziale „Gospodarka 
mieszkaniowa” zwiększa się środ-
ki  o 350.000 zł, które pozwolą na 
pokrycie kosztów remontu budynku  
przy ul. Bieckiej 6 poprzez zwiększe-
nie funduszu remontowego Wspól-
noty Mieszkaniowej, remontu miesz-

kań do zasiedlenia,  w tym między 
innymi przy ul. Narutowicza 4/1, 
Rynek 10/3, ul. Podkościelna 2/5, 
ul. Wyszyńskiego 23/16, ul. Norwida 
4/32, w Moszczenicy 37, remontu 
dachu  budynku przy ul. Stawiska 3 
i Okulickiego 4  a także remontu  lo-
kalu użytkowego przy  ul. Jagiełły 10.
W dziale „Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska ” zwiększa się 
o 25.000 zł wydatki na utrzymanie 
zieleni na terenie miasta. Środki na 
2016 r. były w pełni zabezpieczo-
ne, ale w związku z wystąpieniem 
o dofinansowanie projektu ”Rozwój 
i renowacja terenów zieleni miasta 
Gorlice”  ze środków przeznaczonych 
na utrzymanie zieleni pokryto koszty 
sporządzenia wniosku aplikacyjnego 
oraz studium wykonalności dla tego 
projektu. Uzupełnienie środków za-
pewni realizację bieżących zadań 
w tym zakresie. 
W celu zrównoważenia dochodów 
i wydatków dokonano w budżecie 
zmniejszenia wydatków przeznaczo-
nych na obsługę długu publicznego 
o 125.000 zł. Zmniejszenie wydat-
ków jest możliwe dzięki spadającemu 
oprocentowaniu kredytów miasta. 
Ujęto też zmianę w wydatkach mająt-
kowych,  która polega na zmniejsze-
niu nakładów na zadaniu „Budowa 
odcinka ulicy od hm 0+20,32 do hm 
3+83,68 łączącej ulicę Stróżowską 
z ulicą Korczaka” o 90.000 zł. Kwota 
była przeznaczona na wykupy grun-
tów pod drogę ale w  tym roku nie 
zostaną zakończone postępowania 
odszkodowawcze. Środki skierowa-
no na remonty bieżące dróg.
Wprowadzono również zmianę więk-
szającą  plan przychodów i kosztów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji o 100.000 
zł. Zmiana podyktowana jest zwięk-
szeniem amortyzacji z tytułu przyjęcia 
nowych środków trwałych. 
W kolejnej uchwale udzielono ulgi 
w spłacie należności pieniężnych 
przypadających Miastu Gorlice dla 

pięciu dłużników zgodnie z Uchwa-
łą nr 64/VIII/2015 r. Rady Miasta 
Gorlice z dnia 30 kwietnia 2015 
r. „w sprawie szczegółowych za-
sad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej, 
w przypadkach, w których ulga sta-
nowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organu i osób uprawnio-
nych do udzielania ulg”. Następna 
uchwała umożliwia przystąpienie do 
opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 
2016-2023. Uchwałą przyjęto rów-
nież Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2017 r. W związku z przystąpieniem 
Miasta Gorlice wraz z 8 partnerami 
do projektu „Małopolskie e-Urzędy” 
Rada Miasta podjęła uchwałę wyra-
żającą zgodę na wspólną realizację 
tego projektu, który będzie realizo-
wany przez Gminę Moszczenica jako 
Lidera. Projekt zakłada elektronizację 
usług w obszarze podatków i opłat 
lokalnych oraz udostępnianie zaso-
bów publicznego rejestru dotyczą-
cego danych o nieruchomościach 
w formie e-usługi. Wkład własny 
Miasta Gorlice w Projekcie w wy-
sokości nieprzekraczającej kwoty 40 
000 zł wniesiony zostanie w postaci 
należycie udokumentowanych kosz-
tów wynagrodzenia pracowników 
samorządowych Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach oddelegowanych do re-
alizacji projektu.
W siódmej uchwale Rada Miasta 
wyraził zgodę na nabycie na rzecz 
Miasta Gorlice prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej 
w Moszczenicy o pow. 0,0398 ha, 
która stanowi pas gruntu o szeroko-
ści ok. 4 m. i długości ok. 100 m. 
– umożliwiający urządzenie dojazdu 

24 listopada br. odbyła XXVIII sesja Rady Miasta. Radni zapoznali się z Informacją Burmistrza Miasta 
za okres międzysesyjny od 16.10. do 15.11.2016 r., wysłuchali odpowiedzi na zgłoszone na XXVII 
sesji RM interpelacje, złożyli interpelacje i wnioski oraz przyjęli 10 uchwał. Pierwsza dotyczyła zmia-
ny w Budżecie Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej na 2016 r.

do nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta Gorlice – budynku, 
który w części został przystosowany 
na potrzeby mieszkaniowe w charak-
terze pomieszczeń tymczasowych. 
Podjęcie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy pozwala 24 gorli-
czanom podpisać umowę na dzier-
żawę działki, na której usytuowany 
jest tymczasowy garaż; cztery osoby 
będą mogły prowadzić nadal handel 
w kioskach handlowych; jedna oso-
ba prowadzić komis; jedna postawić 
tymczasową wiatę handlową; jedna 
mieć dojazd do działki.
Uchwałą Rada Miasta zatwierdzone 
zostały taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zgod-
nie z nowymi taryfami cena wody 
netto dla odbiorców indywidual-
nych i dla odbiorców pozostałych 
przy dostawie 1 m3 wody wzrasta 
o 0,18 zł, do której to kwoty doli-
czyć należy podatek VAT według 
stawki 8%. Natomiast nie wzrasta-
ją w stosunku do obowiązujących 
dotychczas, ceny za odprowadzanie 
ścieków, ani też opłaty stałe.
W przedostatniej uchwale dokonano 
zmiany w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta 
Gorlice. Ostatnia uchwała przyjęta na 
XXVIII sesji RM w sprawie wyrażenia 
zgody na podjęcie działań zmierzają-
cych do przygotowania i przeprowa-
dzenia projektu „Budowa cmentarza 
komunalnego przy ulicy Dukielskiej 
w Gorlicach w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego” ma charakter 
intencyjny upoważniający Burmistrza 
Miasta Gorlice do podjęcia działań 
w kierunku przygotowania przedsię-
wzięcia polegającego na budowie 
cmentarza komunalnego przy ulicy 
Dukielskiej w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego.
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1-Uroczystość Święta Narodowego 
na Węgrzech w 60-tą rocznicę po-
wstania na Węgrzech (Kraków, Ł. 
Bałajewicz)
-Dzień Seniora Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów (R. Kukla)
21 październik 2016 roku
-Spotkanie z panią Joanną Kacz-
marczyk z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie (R. 
Kukla)
Tematem spotkania był remont 
cmentarzy z I wojny światowej na 
terenie Powiatu oraz promowanie 
idei Znaku Dziedzictwa Europej-
skiego
-Gala Finałowa wraz z wręczeniem 
nagród laureatom Polskiej Nagro-
dy Inteligentnego Rozwoju 2016 
(Jasionka k. Rzeszowa, R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
Miasto Gorlice zostało laureatem 
Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju 2016 za zrównoważony 
rozwój gospodarczy oraz podnie-
sienie atrakcyjności inwestycyjnej 
Miasta.
23 październik 2016 roku 
-Zaprzysiężenie nowych członków 
Gorlickiego Strzeleckiego Bractwa 
Kurkowego (Ł. Bałajewicz)
25 październik 2016 roku 
-Spotkanie z Marszałkiem Woje-
wództwa Małopolskiego Jackiem 
Krupą (Kraków, R. Kukla)
-Spotkanie z Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Małopolskiego Stanisła-
wem Sorysem (Kraków, R. Kukla)
-Spotkanie w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie (Kraków, R. 
Kukla)
Tematem spotkań były bieżące 
sprawy związane z funkcjonowa-
niem Miasta oraz możliwość po-
zyskania dodatkowych środków na 
inwestycje związaną z budową pół-
nocnego obejścia Gorlic 
26 październik 2016 roku 
-Spotkanie z panem Tadeuszem 
Pytko z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (R. Kukla)
Tematem spotkania było omówie-
nie bieżących tematów związanych 
z ciągami komunikacyjnymi zarzą-
dzanymi przez GDDKiA na terenie 
Gorlic oraz budowa chodnika przy 
ul. Parkowej

-Robocze spotkanie członków lo-
kalnego sztabu WOŚP związane 
z przygotowaniami do XXV Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy (R. Kukla)
28 październik 2016 roku
-Młodzieżowa Rada Miasta (Ł. Ba-
łajewicz, M. Migdar)
29 październik 2016 roku
-udzielenie ślubu cywilnego przez 
Burmistrza poza Urzędem Stanu 
Cywilnego (R. Kukla)
1 listopad 2016 roku
-Udział w kweście charytatywnej na 
Cmentarzu Parafialnym oraz Cmen-
tarzu Komunalnym w Gorlicach (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
3 listopad 2016 roku 
-Debata Polsko-Niemiecka Współ-
praca Regionalna (Kraków, Ł. Bała-
jewicz)
Debata organizowana w ramach 
projektu „25 lat Traktatu o Dobrym 
Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpra-
cy jako krok milowy w budowaniu 
nowego ładu europejskiego po 
1989 r. - przyczynek do ogólno-
polskiej debaty publicznej” podczas 
której przedstawiciele samorządów 
z Małopolski przedstawili doświad-
czenia związane z współpracą w ra-
mach miast partnerskich. 
4 listopad 2016 roku
-Piąta Gala Nagrody Samorządowej 
im. Norberta Barlickiego (Kraków, 
R. Kukla)
-Spotkanie z panem Grzegorz Gor-
czycą Dyrektorem Wydziału Skarbu 
Państwa i Nieruchomości Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie (Kra-
ków, R. Kukla)
5 listopad 2016 roku
-Święto św. Huberta z Kołem Ło-
wieckim Szarak (R. Kukla)
7 listopad 2016 roku 
-Gorlicka Spartakiada Seniorów (R. 
Kukla)
-Forum Wójtów i Burmistrzów Ma-
łopolski (Kraków, Ł. Bałajewicz)
8 listopad 2016 roku
-Spotkanie w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie (Kraków, R. 
Kukla)
Tematem spotkania było omówie-
nie zmian naniesionych w związ-
ku z uwagami zgłaszanymi przez 
mieszkańców do opracowywanej 

koncepcji budowy zachodniego 
obejścia Gorlic.
9 listopad 2016 roku
-Zarząd Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
Tematem spotkania było omówie-
nie bieżących projektów realizowa-
nych przez Związek oraz podjęcie 
uchwały budżetowej Związku. 
11 listopad 2016 roku
-Uroczystości związane z 98 roczni-
cą odzyskania niepodległości oraz 
1050 rocznicą przyjęcia  Chrztu 
przez Mieszka I-go (Kraków, R. Ku-
kla)
12 listopad 2016 roku 
-Biesiada Pieśni Patriotycznej (R. 
Kukla)
-55 rocznica utworzenia GOPR 
w Gorlicach (Regietów, Ł. Bałaje-
wicz)  
15 listopad 2016 roku
-Spotkanie ws. organizacji Mię-
dzynarodowego Rajdu Klasyków 
MOTO LEGENDY Gorlice-Wado-
wice-Bojnice 2017 (Wadowice, Ł. 
Bałajewicz, R. Ryndak) 
Ponadto w miesiącach październik-
-listopad 2016 trwały prace nad 
konstruowaniem projektu Budżetu 
Miasta Gorlice na rok 2017. Po raz 
pierwszy w historii planowane do-
chody budżetu przekroczą 100 mln 
złotych. Wyniosą one wg projektu 
101,4 mln zł. Oznacza to, że w sto-
sunku do przewidywanego wykona-
nia za 2016 rok, wzrosną o 7,9%. 
Dochody bieżące wzrosną o  4,4% 
a dochody majątkowe ze źródeł ze-
wnętrznych o 70,4%. Na dochody 
bieżące budżetu składają się: docho-
dy własne (wzrost o 1,8% w stosun-
ku do przewidywanego wykonania za 
2016 r.), dotacje celowe z budżetu 
państwa (wzrost o 8,4% w stosunku 
do przewidywanego wykonania za 
2016 r.) i subwencje (wzrost o 6% 
w stosunku do przewidywanego wy-
konania za 2016 r.). Prognozowane 
wpływy do budżetu z dochodów ma-
jątkowych oszacowano na 8,5 mln zł, 
w tym na programy unijne 3,6 mln zł.
Ponadto odbyły się liczne rady bu-
dowy dotyczące inwestycji związa-
nych z przebudową ul. Konopnickiej 
i ul. Korczaka oraz budowy ul. Mi-
chalusa. 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 października 2016 roku do 15 listopada  2016 roku
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18 październik 2016 roku
-Dzień Seniora w  Miejsko-Gmin-
nym Kole Gospodyń Wiejskich 
w Gorlicach (R. Kukla)
19 październik 2016 roku
-Kraków – Norymberga – Lwów. 
Sesja samorządowa Partnerstwa 
Publiczno Prywatnego (Kraków, Ł. 
Bałajewicz) 
Celem spotkania, skierowanego 
przede wszystkim do przedstawi-
cieli polskich samorządów, było 
zaprezentowanie zrealizowanych 
projektów PPP. Uczestniczący 
w wydarzeniu, przedstawicie-
le samorządów m. in. Krakowa 
oraz Norymbergi, zaprezentowali 
doświadczenia w zakresie realizacji 
inwestycji w formule ppp. Udział 
w wydarzeniu dał doskonałą 
możliwość do konsultacji naszych 
projektów ppp. 
-Gala podsumowująca XXII Sporto-
wy Turniej Miast i Gmin (Dąbrowa 
Tarnowska, R. Kukla) 
Miasto Gorlice aktywnie włączyło 
się w organizację tegorocznego VIII 
Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich - XXII edycji Spor-
towego Turnieju Miast i Gmin. 
W Dąbrowie Tarnowskiej odbyła 
się uroczystość podsumowująca to 
wydarzenie. W tej edycji zajęliśmy 
wysokie III miejsce w klasyfikacji 
wojewódzkiej i VI w ogólnopolskiej.
20 październik 2016 roku 
-Forum Rozwoju Inwestycji Samo-
rządowych (Bochnia, Ł. Bałajewicz)  
Cykl regionalnych konferencji 
poświęcony upowszechnieniu 
dobrych, innowacyjnych praktyk, 
realizowanych przez samorządy na 
rzecz rozwoju społeczno – gospo-
darczego lokalnych wspólnot oraz 
dotychczasowej działalności sa-
morządów, które starają się swoimi 
działaniami nie tylko wykonywać 
obowiązki, ale także działać na rzecz 
lokalnej wspólnoty.
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Radni interpelują – Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XXII sesji Rady Miasta Gorlice

JOANNA BUBAK 
w swojej interpelacji 
zaproponowała zorga-
nizowanie Dnia Pra-
cownika Socjalnego 

dla pracowników MOPS w Gorlicach. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
w sprawie organizacji Dnia Pracownika 
Socjalnego, informuję, że uroczystość 
ta, z udziałem Państwa Radnych, odby-
ła się w dniu 21 listopada 2016 roku). 
W drugiej interpelacji wnioskowała 
o rozpoznanie, czy tereny w Ropicy 
Polskiej, ujęte w planach pod połu-
dniową obwodnicę Gorlic, są nadal 
aktualne, gdyż pojawiła się informacja 
o zamiarze uwolnienia tego terenu pod 
działki budowlane. (Odp.: W sprawie 
uwolnienia terenów zarezerwowanych 
pod obwodnicę w miejscowości Ro-
pica Polska, która stanowi przedłuże-
nie obwodnicy miejskiej informuję, 
że Urząd Miejski nie posiada wiedzy 
w powyższej sprawie. W przypadku 
podjęcia przez Gminę kroków w celu 
likwidacji terenów zarezerwowanych 
pod komunikację zgodnie z procedurą 
planistyczną Miasto Gorlice winno zo-
stać o tym fakcie powiadomione. Wów-
czas Miasto będzie miało formalną 
możliwość wniesienia ewentualnych 
uwag bądź wniosków).

MICHAŁ DIDUCH  
w złożonej interpela-
cji prosił o przygotowa-
nie całościowego zesta-
wienia za 2015 i 2016 

rok złożonych wniosków przez Miasto 
Gorlice o zewnętrzne środki finansowe 
unijne oraz krajowe. (Odp.: Odpowiada-
jąc na interpelację w zakresie udzielenia 
informacji o ilości wniosków jakie zosta-
ły złożone przez Miasto Gorlice w latach 
2015-2016 celem pozyskania funduszy 
zewnętrznych wyjaśniam, że we wnio-
skowanym okresie złożono łącznie 68 

wniosków. Szczegółowy wykaz wraz 
z podaniem kwot oraz terminem zakoń-
czenia oceny końcowej został przekazany 
w zbiorczej tabeli). W drugiej interpelacji 
prosił o wskazanie usytuowania grobów, 
które planuje się urządzić w obrębie ist-
niejącego cmentarza komunalnego przy 
ul. Karwacjanów. (Odp.: W sprawie wy-
kazania usytuowania grobów, które pla-
nuje się urządzić w obrębie istniejącego 
cmentarza komunalnego przy ul. Karwa-
cjanów wyjaśniam, że dodatkowe miej-
sca grzebalne wykonywane są w oparciu 
o opracowanie projektowe wykonane 
przez SBP „PROJBUD” w Gorlicach, 
które zostało przekazane Panu Radne-
mu. Jednakże dobudowa nowych pól 
grzebalnych odbywać się będzie tylko 
w niezbędnym zakresie, do momentu 
uruchomienia pochówków na cmentarzu 
przy ul. Dukielskiej). Radny interpelował 
też w sprawie hasła oraz logotypu pro-
mującego Miasto Gorlice. (Odp.:W od-
powiedzi na interpelację dotyczącą hasła 
oraz logotypu promującego Gorlice 
wyjaśniam, że przedmiotowy konkurs 
odbył się w poprzedniej kadencji. Mimo 
sporego zainteresowania komisja kon-
kursowa nie wybrała żadnego z kilkudzie-
sięciu zgłoszonych projektów. Niemniej 
jednak od pewnego czasu Urząd Miejski 
posługuje się hasłem „Gorlice - miasto 
światła”, które to zostało wykorzystane m. 
in. w kampanii promocyjnej w serwisie 
Onet.pl oraz w programie RMF FM Fakty 
z Twojego Miasta. Natomiast czynno-
ści związane z logiem Miasta w ocenie 
Urzędu należy wstrzymać do czasu zre-
alizowania spraw związanych z herbem 
Miasta, na który to cel założono środki 
w projekcie budżetu na 2017 rok). 

MARIA LUDWIN zło-
żyła trzy interpelacje. 
W pierwszej, w imieniu 
mieszkańców „Osiedla 
Młodych”, prosiła o wy-

cięcie dwóch drzew przy drodze kra-
jowej ul. Bieckiej, przy wyjeździe z ul. 
Okrzei. (Odp.: Odpowiadając na inter-
pelację wyjaśniam, że po przeprowa-
dzeniu wizji w terenie nie stwierdzono, 
aby drzewa rosnące w ciągu ul. Biec-
kiej w znacznym stopniu ograniczały 
widoczność. W związku z powyższym 
wycinka zdrowych drzew jest bezza-
sadna). Druga interpelacja również 
dotyczyła wycięcia starych drzew 
zagrażających bezpieczeństwu przy 
ulicy Bardiowskiej. (Odp.: W związku 
ze złożonym wnioskiem o dofinan-
sowanie zadania pn. Rozwój i reno-
wacja terenów zieleni Miasta Gorlice, 
w którego zakresie jest m. in. wymiana 
starych drzew iglastych  w pasie dro-
gowym ul. Bardiowskiej podjęto de-
cyzje o wstrzymaniu działań do czasu 
rozstrzygnięcia konkursu). W ostatniej 
interpelacji prosiła o ujęcie w budże-
cie na 2017 rok remontu chodnika, 
wybudowania zatoczek oraz naprawę 
nawierzchni ul. Konopnickiej wzdłuż 
bloków 23 oraz 25. (Odp.: W odnie-
sieniu do wniosku o ujęcie w Budżecie 
Miasta Gorlice na 2017 rok remontu 
chodnika z wybudowaniem zatoczek 
oraz naprawą nawierzchni ul. Konop-
nickiej wyjaśniam, że w związku z ko-
niecznością wykonania w pierwszej 
kolejności inwestycji związanej z prze-
budową ul. Norwida wraz z rozdziałem 
kanalizacji oraz budową parkingu przy 
ul. Potockiego wprowadzenie kolej-
nych zadań możliwe będzie dopiero 
przy konstruowaniu budżetu na lata 
następne). 

MARIOLA MIGDAR 
złożyła interpelację, 
z prośbą o urucho-
mienie dodatkowych 
przejazdów autobusów 

MZK z osiedla Korczak i z powrotem 
do szpitala (Odp.: Odpowiadając na 

interpelację radnej w przedmiocie 
uruchomienia dodatkowych połą-
czeń autobusowych z Osiedla Kor-
czak pod szpital wyjaśniam, że zgod-
nie z otrzymaną odpowiedzią od MZK 
Sp. z o.o. uruchomienie wnioskowa-
nej linii musi zostać poprzedzone 
wnikliwą analizą przewidywanych 
kosztów oraz warunków jej prowa-
dzenia. W chwili obecnej brak jest 
możliwości pozytywnego załatwienia 
wniosku, jednak przy planowaniu 
w przyszłości zmian rozkładów jazdy 
MZK Sp. z o.o. rozważy możliwość 
uruchomienia wnioskowanych kur-
sów autobusem typu BUS). 

ADAM PIECHOWICZ 
interpelował o przegląd 
i naprawę włazów stu-
dzienek kanalizacyjnych 
na ul. Kochanowskiego 

na odcinku od numeru 7 do skrzyżo-
wania z ul. Batorego. (Odp.: Odpowia-
dając na interpelację radnego w spra-
wie przeglądu włazów kanalizacyjnych 
na odcinku ul. Kochanowskiego wyja-
śniam, że w dniu 20 listopada odbyła 
się wizja w terenie. Wszystkie wnio-
skowane prace zostaną wykonane do 
połowy grudnia).

KRZYSZTOF ZAGÓRSKI  
W swojej interpelacji pro-
sił o zamontowanie syfo-
nów w sieci kanalizacyjnej 
przy łączniku dla pieszych 

od ul. Słonecznej do ul. Blich. (Odp.: 
W sprawie odoru wydobywającego się 
z kanalizacji ogólnospławnej w ciągu 
ul. Blich wyjaśniam, że zgodnie z za-
pewnieniem MPGK Sp. z o.o. dokona-
no uszczelnienia włazów oraz studni. 
Całościowe rozwiązanie problemu na-
stąpi po zakończeniu trwającego pro-
cesu rozdziału kanalizacji na sanitarną 
oraz deszczową). 

Na XXVIII sesji Rady Miasta Gorli-
ce radni włączyli się w kolejną akcję 
charytatywną Gazety Gorlickiej - 
zbiórkę pieniędzy, które będą prze-
znaczone na montaż klimatyzacji  na 
Oddziale Dziecięcym szpitala w Gor-
licach. Potrzeba na ten cel około 
25 tys. zł.  Akcja już trwa. Redakcja 
zbiera wszelkie rękodzieła świątecz-
ne - ozdoby choinkowe, wigilijne 
świece, bombki, stroiki, aniołki, 
opłatki. 

17 i 18 grudnia w trakcie Jarmarku 
Bożonarodzeniowego na gorlickim 
Rynku przedmioty te oraz żywe cho-
inki i jemioła będą rozprowdzane 
wśród gorliczan, a uzyskane środki 
pieniężne wzbogacą konto chary-
tatywnej akcji. Radni już to konto 
wzbogacili o kwotę 870 zł. Ich mło-
dzi następcy, dzisiejsza Młodzieżo-
wa Rada Miasta, kwestować będzie 
17 i 18 grudnia. Organizatorzy wie-
rzą w serca i ofiarność darczyńców, 

wierzą, że uda się zebrać kwotę na 
ten charytatywny cel. 
Przypomnijmy, że w lipcu br. Gazeta 
Gorlicka wraz z Bractwem Kurkowym 
i Fundacją Beskidzka Zima zainicjo-
wali akcję utworzenia na Oddziale 
Dziecięcym biblioteki i filmoteki 
ze środków samorządów powiatu, 
miast i gmin. I udało się. Zakupiono 
także telewizor z odtwarzaczem DVD, 
aby dzieci mogły oglądać bezpłatnie 
bajki. 
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18 listopada br. w sali audiowizualnej 
Domu Polsko-Słowackiego odbyło się 
spotkanie Zespołu Interdyscyplinarne-
go przy Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Gorlicach.
Spotkania te odbywają się cyklicznie raz 
w miesiącu i mają na celu wsparcie dla 
pedagogów z terenu miasta i powiatu 
w ich codziennej pracy wychowawczej. 
Tym razem na spotkanie zaproszony 
został Marek Szczotkowski – były po-
licjant, obecnie trener prowadzący zaję-

„Agresja i przemoc wobec małoletniego” 

NR 11 (275) 2016 r.

„Oddaj krew – bądź potrzebny!”

cia dotyczące problematyki uzależnień 
oraz spraw związanych z przemocą. 
Tematyka spotkania dotyczyła „Agresji 
i przemocy wobec małoletniego. Me-
tody podejmowania interwencji wobec 
sprawcy przemocy przez nauczyciela”. 
W szkoleniu uczestniczyło 42 nauczy-
cieli z terenu powiatu gorlickiego. 
Szkolenie zostało dofinansowane ze 
środków na realizację Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

15 listopada br., pod hasłem „Od-
daj krew - bądź potrzebny!”, odbyła 
się zbiórka krwi zorganizowana przez 
Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Komendzie Powiatowej Policji w Gor-
licach oraz Urząd Miejski. Ideę honoro-
wego oddawania krwi wsparło 31 osób. 
Akcja odbyła się na strzelnicy Komen-
dy Powiatowej Policji w Gorlicach. Na 
wszystkich chętnych czekała profesjo-
nalnie przygotowana ekipa medyczna, 
która wykonała niezbędne badania do 

oddawania krwi. Dzieki temu, każdy 
z dawców mógł także poznać stan swo-
jego zdrowia.
Na honorowych dawców krwi czekały 
gadżety od Klubu HDK oraz Urzędu 
Miejskiego, a także ekwiwalenty ener-
getyczne, mające na celu uzupełnienie 
strat energetycznych po utracie krwi.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowa-
nie, a honorowym dawcom za 14 litrów 
krwi – prawdziwego daru serca.

Gala gorlickich krwiodawców
24 listopada br. w Domu Polsko-Sło-
wackim zorganizowana została uro-
czysta gala z okazji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. Gospodarzem gali był 
burmistrz Rafał Kukla, który powitał 
wszystkich zaproszonych gości.
Uroczyste obchody Dni Krwiodawstwa 
były okazją do podziękowania osobom, 
które ratują ludzkie życie honorowo od-
dając krew oraz tym wszystkim, którzy 
propagują ideę honorowego krwio-
dawstwa na terenie ziemi gorlickiej. 

Uhonorowano medalami i nagrodami 
zasłużonych krwiodawców i animato-
rów ruchu krwiodawstwa.
Nagrody i odznaczenia wręczali: przed-
stawiciel Zarządu Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Warszawie Jerzy 
Kornaus, burmistrz Rafał Kukla oraz 
starosta Gorlicki Karol Górski.
Galę poprowadził Andrzej Orchel, 
a część artystyczną przygotowywała 
młodzież z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Gorlicach.
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W popularnej piosence pada żarto-
bliwe pytanie „Gdzie ci mężczyźni?”. 
Dzięki Barbarze Sterzel wiemy, że 
właśnie w Gorlicach. Znana fotograf 
przed dwoma laty w galerii Domu Pol-
sko-Słowackiego przedstawiła wy-
stawę portretów kobiet, tym razem jej 
modelami zostali gorliccy mężczyźni.
Na 40 fotografiach starała się uchwy-

„II wojna światowa. Epizody z udziałem 

mieszkańców Ziemi Gorlickiej”

Oblicza gorlickich mężczyzn na fotografii

WYSTAWA W MUZEUM REGIONALNYM

NR 11 (275) 2016 r.

„Gdzie Ci mężczyźni?”

Zapraszamy do Muzeum Regional-
nego PTTK w Gorlicach na kolejną 
już w tym roku wystawę czasową.
Ekspozycja, której wernisaż odbył się 28 
listopada br. to wystawa przybliżająca te-
mat nauczania w okresie okupacji hitle-

„Tańcz, czego rozum nie złamie”

34 uczestników projektu, 8 wy-
kwalifikowanych instruktorów, 
4 miesiące wytężonej pracy…
W niedzielę 13 listopada br. w Gorlic-
kim Centrum Kultury odbył się pokaz 
pt. „Tańcz czego rozum nie złamie”, 
podsumowujący projekt „Myśląc… 
Taniec” realizowany przez GCK we 
współpracy z Instytutem Muzyki 
i Tańca. Projekt ten dofinansowany 
był przez Instytut w ramach progra-
mu „Myśl w ruchu 2016”. Partnerami 
projektu było 10 gorlickich szkół.
„Myśląc… Taniec” to komplekso-
wy, 4-miesięczny program edukacji 
tanecznej, którego I edycja skiero-
wana była do młodzieży w wieku 
13-19 lat. Uczestnicy kwalifikowani 
byli w drodze audycji przeprowa-
dzonej w czerwcu br. przez Kata-
rzynę Pawłowską i Jakuba Kruczka 
– pomysłodawców i realizatorów 
projektu. Koordynacją zadań w pro-
jekcie zajmowała się Barbara Fugiel. 
Podczas pokazu młodzież zaprezen-
towała autorską opowieść o swoich 

emocjach, takich jak: złość, strach, 
smutek, szczęście, euforia, zaurocze-
nie i miłość oraz bunt i rywalizacja. 
Emocje te wyrażone były poprzez 
układy choreograficzne zawierające 
m.in. elementy różnych stylów tańca, 
sztuk walki, z wykorzystaniem teatru 
cieni. Poszczególne sceny różniły 
się dynamiką (od napięcia do rozluź-
nienia) i ilością artystów występują-
cych na scenie. „Tańcz czego rozum 
nie złamie” to ciekawa interpretacja 
emocji i zachowań ludzkich wyrażona 
poprzez mowę ciała i ruch taneczny. 
Pokaz obejrzała licznie zgromadzo-
na publiczność, obecni byli m.in.: 
członkowie rodzin występującej mło-
dzieży, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
koleżanki i koledzy ze szkoły. Po po-
kazie odbyła się prezentacja filmu do-
kumentującego przebieg warsztatów, 
wręczenie pamiątkowych dyplomów 
uczestnikom projektu oraz podzięko-
wań dla dyrektorów szkół i koordyna-
torów biorących udział w projekcie

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury
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rowskiej w naszym regionie. Szczególny 
nacisk został położony na przedstawie-
nie specyfiki tajnego nauczania. Wspo-
minane są także sylwetki pedagogów 
i uczniów biorących w nim udział. Wysta-
wa będzie dostępna do 10 lutego 2017 r.

cić ich osobowość, indywidualny 
styl i zamiłowania. Miłym akcentem 
wernisażu, który odbył się 8 listopa-
da br., były podziękowania złożone 
autorce przez jedną z pań sportre-
towanych na poprzedniej wystawie. 
Ekspozycję „Ach, ci mężczyźni...” 
można było zwiedzać do 1 grudnia br. 

Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

XXXV JESIENNY GORLICKI KONKURS  
RECYTATORSKI POEZJI JEDNEGO WIERSZA

W dniach 21-25 listopada br. od-
bywał się XXXV Jesienny Gorlicki 
Konkurs Recytatorski Poezji Jednego 
Wiersza. Na zaproszenie organiza-
torów: Gorlickiego Centrum Kultury 
oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
odpowiedziało liczne grono dzie-
ci i młodzieży. Podczas pięciu dni 
przesłuchań na scenie teatralnej GCK 
zaprezentowało się 191 uczestników 
w 5 kategoriach wiekowych: I kat. – 
dzieci szkół podstawowych (klasy 
0); II kat. – dzieci szkół podstawo-

wych (klasy I-III); III kat. – młodzież 
szkół podstawowych (klasy IV-VI); IV 
kat. – młodzież szkół gimnazjalnych 
(klasy I-III); V kat. – młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych (klasy I-IV).
Recytatorów oceniało 5 Komisji 
Konkursowych przyporządkowa-
nych do poszczególnych katego-
rii wiekowych. Ocenie poddano: 
dobór repertuaru odpowiedni do 
wieku wykonawcy, sposób dekla-
macji, kulturę i wyrazistość słowa 
oraz ogólne wrażenie artystyczne.
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7 listopada br. w hali sportowej OSiR 
odbyła się, po raz czwarty w naszym 
mieście, Gorlicka Spartakiada Senio-
rów i Abstynentów. Impreza zorganizo-
wana przez Urząd Miejski w Gorlicach 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gor-
licach cieszyła się sporym zaintereso-
waniem. Do rywalizacji stanęło blisko 
100 uczestników reprezentujących 
różne organizacje skupiające senio-
rów i abstynentów nie tylko z naszego 
miasta, powiatu, jak również reprezen-
tacji miasta partnerskiego Bardejova.
Najważniejszym założeniem spartakia-

Gorlicka Spartakiada Seniorów i Abstynentów

NR 11 (275) 2016 r.

„Jesienne spotkania z kulturą i sztuką w Skrawku Nieba”
W październiku br. w Łosiu, 
w gospodarstwie agroturystycznym 
„Skrawek Nieba” odbyły się dwu-
dniowe warsztaty fotograficzne pod 
kierunkiem Zbigniewa Podsiadło. 
Prace poplenerowe prezentowane są 
w Domu Polsko-Słowackim, gdzie 
w dniu 22 listopada 2016 br. doko-
nano uroczystego otwarcia wystawy.
Na wernisaż licznie przybyli 
uczestnicy pleneru wraz z rodzina-
mi oraz zaproszeni goście, m.in. 
Beata Kraus, dyrektor Zespołu 
Szkół w Ropicy Polskiej i Zdzi-
sław Tohl, dyrektor Muzeum Dwo-

ry Karwacjanów i Gładyszów.
Otwierając wystawę Zbigniew Pod-
siadło, prezes okręgu Górskiego 
Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków podkreślił, że prace uczestników 
pleneru odznaczają się szczególną 
wrażliwością i świeżością w ujęciu 
piękna Beskidu Niskiego. Podzięko-
wał także Arkadiuszowi Kapłonowi za 
jego pedagogiczną pracę z dziećmi 
i młodzieżą podczas warsztatów. Spe-
cjalne podziękowania przekazał orga-
nizatorom  pleneru i właścicielom 
agroturystyki: Urszuli Klucznik-Ko-
sińskiej i Grzegorzowi Kosińskiemu.

dy było umożliwienie jak największej 
liczbie osób udziału we wspólnych 
zmaganiach oraz zmotywowanie do 
aktywności ruchowej osób w każdym 
wieku. W tym roku Gorlickiej Sparta-
kiadzie towarzyszyły Targi Wolonta-
riatu. Organizatorzy zawodów dziękują 
wszystkim uczestnikom za aktywny 
udział i sportową rywalizację oraz wo-
lontariuszom i wszystkim instytucjom, 
dzięki którym można było przeprowa-
dzić tegoroczną spartakiadę. Już dziś 
zapraszamy na kolejne edycje imprezy.

Warsztaty gitarowe z Arkiem Zawilińskim
W dniach 16-17 listopada br. w GCK 
odbyły się warsztaty gitarowe z Arka-
diuszem Zawilińskim. Wzięło w nich 
udział 5 uczestników, którzy pod-
czas prowadzonych zajęć zgłębiali 
tajniki gry na tym popularnym i lu-
bianym instrumencie muzycznym.
Arek Zawiliński – wykonawca (folk/
blues), autor muzyki, tekściarz, 
wokalista, gitarzysta posługujący 

się technikami fingerpicking slide 
i bottelneck. Koncertował na fe-
stiwalach w Polsce, Francji, Cze-
chach, Słowacji, grywał na ulicach 
Amsterdamu. Laureat wielu festi-
wali m.in. FAMA w Świnoujściu, 
Studenckiego Festiwalu Piosenki 
w Krakowie, Zaczarowanego Świata 
Harmonijki w kategorii gitara Po-
znań. Ma na swoim koncie również 

występ w studiu radiowej Trójki im. 
Agnieszki Osieckiej. Współpracował 
z zespołami m.in. Ostatnia Wie-
czerza w Karczmie Przeznaczonej 
do Rozbiórki, Kropla Życia, Blue 
Crow, Dzika Cherry, Zabrzańska 
Orkiestra Rockowa, BGB, oraz ze 
śpiewającym aktorem Lechem Dy-
blikiem. Twórca formacji Na Drodze.

Źródło: Gorlickie Centrum KulturyFo
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3 listopada br. w GCK odbył się 
koncert Vince’a Agwady show-
man’a, gitarzysty i wokalisty blu-
esowego z Chicago, muzyka, 
który z powodzeniem łączy kla-
sycznego bluesa z soulem, rockiem 
i funkiem. Artysta, który od kilku lat 
koncertuje w Stanach Zjednoczo-
nych i krajach Europy Zachodniej 

wystąpił w Gorlicach w ramach 
swojej pierwszej trasy koncertowej 
po Polsce. Na scenie muzyko-
wi towarzyszyła sekcja rytmiczna 
w składzie: Łukasz Gorczyca – 
bass i Tomek Dominik – perkusja.
To był świetny koncert! Dziękujemy 
za fantastyczne muzyczne doznania.
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

Koncert Vince’a Agwady W GCK



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:  Maria Szumska-Grelak | TDESIGN CENTER| tel. 784 514 738 | 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


