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Październik 2016

14 października br. szkoła ponadgimna-
zjalna przy ulicy Niepodległości w Gorli-
cach obchodziła dwa jubileusze – 80-le-
cia budynku szkoły w tym miejscu oraz 
40-lecie funkcjonowania Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego 
w Gorlicach.  Historia budynku zaczęła 
się w 1936 r., a szkoły w 1938 r. – od 
żeńskiej Szkoły Podstawowej, a następnie 
żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego.
W czasie II wojny światowej w budyn-
ku kwaterowali żołnierze niemieccy. Po 
wojnie przeprowadzono remont i w 1948 
r. uruchomiono Liceum Pedagogiczne 
oraz Szkołę Ćwiczeń. W 1965 r. powo-
łano do istnienia Technikum Budowlane, 
a w 1967 r. Zasadniczą Szkołę Budowla-
ną, które nieprzerwanie funkcjonowały do 
1976 roku, kiedy to rozpoczął działalność 
Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach. 
Powstał on w wyniku połączenia kilku 
typów szkół: Zasadniczej Szkoły Budow-

DWA JUBILEUSZE 
„BUDOWLANKI”

lanej, Technikum Budowlanego, Liceum 
Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Ga-
stronomicznej. 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły 
się Mszą św. koncelebrowaną w Bazy-
lice Mniejszej w Gorlicach, której prze-
wodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba. 
Uroczysta akademia odbyła się w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodo-
wych. Gości, wśród których był również 
burmistrz Rafał Kukla, witał dyrektor 
szkoły Waldemar Gniady, który przybliżył 
wszystkim historię tych dwóch jubileuszy. 
Po tym wystąpieniu zaproszeni goście 
mieli okazję składać na ręce Dyrektora 
gratulacje i życzenia. W związku z przy-
padającym w tym dniu Świętem Edukacji 
Narodowej wyróżnionym nauczycielom 
wręczono Nagrody Starosty oraz Nagrody 
Dyrektora. W części artystycznej wystąpił 
chór „Akolada” z PSM w Gorlicach oraz 
młodzież Jubilatki.

Nauczyciel to zawód i powołanie

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI 
W GORLICACH

14 października br.w całej Polsce ob-
chodzimy Dzień Edukacji Narodowej 
– święto nauczycieli, wychowawców 
i pedagogów. W tym dniu, w Miej-
skim Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Gorlicach odbyły się 
miejskie obchody tego święta.
Licznie zgromadzeni goście zostali 
przywitani przez Barbarę Kuk – dyrek-
torkę MZS 5, po którym młodzież za-
prezentowała przygotowany program 
artystyczny.
W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego, radni 
Rady Miasta, pracownicy oświaty oraz 
dyrektorzy szkół podstawowych, gim-
nazjów i przedszkoli.
W tym roku burmistrz Rafał Kukla wrę-
czył nagrody Burmistrza Miasta Gorlice 
za wybitne osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno – wychowawczej: Zofii Skrobot, 
Annie Więcek, Andrzejowi Pabisowi, 

Beacie Mielnik, Tomaszowi Śliwie, 
Annie Pietraszek, Bożenie Mróz, Karo-
linie Rybczyk, Wisławie Ziębie, Dorocie 
Przyrowskiej, Sławomirowi Kowalskie-
mu oraz Ewie Skwirze.
Nagrodą Dyrektora zostali również wy-
różnieni nauczyciele i pracownicy MZS 
5. przez dyrektorkę szkoły Barbarę Kuk.
Dzień Edukacji Narodowej, potocznie 
zwany Dniem Nauczyciela, upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej. Instytucja ta została utwo-
rzona z inicjatywy Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i powołana 14 paździer-
nika 1773 roku. Wychowanie młodego 
pokolenia, kształtowanie postaw spo-
łecznych i wskazywanie ponadczaso-
wych wartości życiowych to niezwykle 
trudne ale i satysfakcjonujące zadanie. 
Dziękujemy wszystkim gorlickim pra-
cownikom oświaty i życzymy co najlep-
sze w życiu zawodowym i osobistym.

BURMISTRZ MIASTA GORLICE, 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA GORLICE

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA OBCHODY

1050 –LECIA CHRZTU POLSKI I 98. ROCZNICĘ ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

PROGRAM:
11 LISTOPAD 2016 r. (piątek)

Godzina 10:00 – Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Gorlicach:

- program słowno-muzyczny
- uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny

Godzina 11:15 – Po zakończeniu Mszy Świętej przemarsz pod Pomnik 
Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gorlicach, gdzie nastąpi:
- okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta Gorlice

- złożenie wieńców
Godzina 19:00 – Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Gorlicach:
- Koncert Muzyki Dawnej
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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.

Październik 2016

7 października br.,  w wieku 80 lat zmarł 
Janusz Krauze - artysta rzeźbiarz, zwią-
zany z Gorlicami od 1963 roku. Uro-
dził się w Poznaniu, kształcił w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Kenara w Zakopanem oraz ASP w  
Warszawie na Wydziale Rzeźby w pra-
cowni prof. M. Wnuka. Z biegiem lat 
wrastał w Gorlice, w pejzaż miasta. 
Przez pół wieku pozostawiał po sobie 
trwałe ślady na Ziemi Gorlickiej: po-
mnik Kazimierza Pułaskiego w Parku 
Miejskim, pomnik martyrologii „Roz-
strzelani” nad Ropą, rzeźba mieszczki 
„Przy studni”, popiersie Kopernika na 
osiedlu „Magdalena”, gdzie mieszkał. 

NON OMNIS MORIAR
Janusz Krauze – ARTYSTA RZEŹBIARZ, MALARZ

Był wykonawcą i projektantem lam-
py naftowej umieszczonej w fasadzie 
Ratusza, wystroju rzeźbiarskiego ko-
ścioła w Gliniku, Ropicy Polskiej oraz  
kaplicy szpitalnej w Gorlicach. Swój 
wkład wniósł także w ostateczny kształt 
pomnika Bohaterów Ziemi Gorlickiej. 
Mniej znane, chociaż pełne kunsztu 
i niezwykłości było Jego malarstwo – 
tempera na desce. Uczestniczył w pre-
stiżowych konkursach rzeźbiarskich 
w Polsce i za granicą, np. „Portret 
- Pary” 1973, Pomnik Chopina w Lon-
dynie 1974, „Środowisko” - Oslo 1995 
„Bałtyk-wspólne dziedzictwo” - Ko-
penhaga 1997.

NR 10 (274) 2016 r.

Za nami czwarta kwesta na najstarszej 
gorlickiej nekropolii – wpisanym do 
rejestru zabytków Cmentarzu Para-
fialnym. 30 października i 1 listopada 
ponad stu wolontariuszy – samorzą-
dowców, nauczycieli, seniorów – kwe-
stowało na rzecz ratowania zabytko-
wych grobowców, nagrobków o dużej 
wartości historycznej, kulturowej i ar-
tystycznej. Są cząstką naszej przeszło-
ści. Obowiązkiem naszego pokolenia 
jest ich „ocalenie od zapomnienia” 
i przekazanie przyszłym pokoleniom. 
To czyni powołany w 2013 roku Ko-
mitet Ratowania Zabytków Cmentarza 
Parafialnego w Gorlicach, któremu 
przewodniczy ks. dziekan Stanisław 
Ruszel, proboszcz Parafii p.w. Nar. 

NMP. W tegorocznej kweście zebra-
liśmy 12 699 zł. Będą przeznaczone 
na renowację pięknego i wzruszają-
cego nagrobka Bronusia Nowaka pod 
Aniołem, dziecięcej ofiary „przełomu 
pod Gorlicami”. W imieniu Komitetu 
Ratowania Zabytków Cmentarza Pa-
rafialnego dziękuję wszystkim wolon-
tariuszom za wielkie, płynące z serca 
zaangażowanie i poświęcenie. Dzię-
kuję wszystkim darczyńcom, którzy 
datkami wsparli to ważne i szlachetne 
dzieło. Wierzę, że tak okazana miłość 
do naszej małej Ojczyzny będzie czę-
ścią kolejnych Dni Wszystkich Świę-
tych i Zaduszek.

Za Komitet
Dr Andrzej Welc

KWESTA NA CMENTARZ  PARAFIALNY

1936-2016
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Drugą dekadę działalności rozpoczął 
Uniwersytet Złotego Wieku w Gorli-
cach. Uroczysta inauguracja roku aka-
demickiego 2016/2017 odbyła się 
w Kasztelu w Szymbarku. Uczestniczyli 
w niej, oprócz setki studentów, także 
starosta Karol Górski, burmistrz Gorlic 
Rafał Kukla i wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego Jan Przybylski.
Wszystkich gości oraz studentów – 

Dzień Nauczyciela Uczniowie z Gorlic poznają 

UNIWERSYTET ZŁOTEGO WIEKU W GORLICACH

w Miejskim Przedszkolu Nr 1 żydowską historię swojego miasta

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
tych co są z Uniwersytetem przez całe 
10 lat, tych co na krótko wzięli „urlop 
dziekański” i tych, którzy dopiero roz-
poczynają swoja przygodę ze studia-
mi – powitał serdecznie rektor UZW 
w Gorlicach Roman Dziubina.
Zgodnie z tradycją studenci złożyli uro-
czyste ślubowanie, a Zespół Wokalny 
„Kantylena” z Zespołu Szkół w Szym-
barku zaśpiewał pieśń Gaudeamus Igi-
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Dzień 14 października br. w Miejskim 
Przedszkolu nr 1 w Gorlicach był nie 
tylko Dniem Nauczyciela, ale także świę-
tem wszystkich tych, którzy oddają całe 
swoje serce, aby dzieciom w przedszko-
lu było naprawdę dobrze i bezpiecznie.
Z tej też to okazji dzieci z grupy IV za-
prosiły wszystkich pracowników na 
przedstawienie. Z wielkim przejęciem 
recytowały wierszyki, śpiewały piosen-
ki, a nawet tańczyły. Na koniec Pani 
Jesień wręczyła wszystkim pracowni-
kom  wykonane przez dzieci jesienne 
laurki z życzeniami. Dzieci w ten sposób 
podziękowały za opiekę, wychowanie, 

naukę, troskliwe ramiona, dobre rady, 
czyste sale, wszelkie naprawy i smaczne 
posiłki. Po części artystycznej głos za-
brała dyrektor - Dorota Makowska, która 
skierowała do grona pedagogicznego 
oraz pracowników administracji i obsłu-
gi wiele ciepłych słów. Życzenia dodały 
wszystkim pracownikom dużo otuchy 
i sił do podejmowania wyzwań jakie 
czekają nas w pracy z dziećmi.
Ten dzień dla wszystkich upłynął w miłej 
i serdecznej atmosferze, a wrażenia po-
zostaną na długo pamięci.

Tekst: Halina Maniak

17 października br. uczniowie z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marcina 
Kromera w Gorlicach rozpoczęli warsz-
taty w ramach „Szkoły Dialogu” – pro-
gramu edukacyjnego fundacji Forum 
Dialogu. Warsztaty odbyły się dotych-
czas z ogromnym sukcesem w ponad 
260 szkołach w około 175 miejscowo-
ściach całej Polski.
Szkoła Dialogu to program realizowany 
od 2008 roku, którego celem jest po-
szerzanie wiedzy uczniów na temat wie-
lowiekowej obecności Żydów w Polsce 
oraz ich wkładu w rozwój społeczny, 
kulturalny i gospodarczy naszego kra-
ju. Oparty jest on na przekonaniu, że 
wiedza, zrozumienie i dialog to klucz 
do przełamywania barier. Uczestniczą-

ce w projekcie szkoły otrzymują tytuł 
SZKOŁY DIALOGU.
Podczas czterech warsztatów ucznio-
wie poznają szereg zagadnień zwią-
zanych z kulturą i tradycją żydowską, 
a następnie pod opieką trenerów Forum 
przygotują trasę spaceru upamiętnia-
jącego przedwojenną historię ludności 
żydowskiej z Gorlic. Efekty tej pracy 
zaprezentują mieszkańcom miasta pod-
czas wycieczki finałowej. Sprawozdanie 
z wycieczki weźmie udział w konkursie, 
którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na 
początku marca 2017 r. podczas uroczy-
stej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.
Ciekawe informacje o dziedzictwie ży-
dowskim w Gorlicach można odnaleźć 
na portalu Wirtualny Sztetl.

NR 10 (274) 2016 r.

tur. 50-cio osobowa grupa, prowadzona 
przez Grzegorza Fiegę, wykonała także 
kilka pieśni patriotycznych, a ich występ 
został nagrodzony gromkimi brawami.
Z życzeniami wielu udanych spotkań dla 
studentów UZW pośpieszyli starosta Karol 
Górski, burmistrz Rafał Kukla oraz wice-
przewodniczący Jan Przybylski.
Następnie uczestnicy uroczystości wysłu-
chali wykładu inauguracyjnego nt. „Dwór 

polski – metryka polskiej historii i kultury”, 
który wygłosił dr inż. Piotr Gryglaszewski, 
profesor Politechniki Krakowskiej.
Mottem przewodnim tegorocznego 
roku akademickiego jest sentencja – 
Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, 
że przybywa ci lat, starzejesz się wtedy, 
gdy przestajesz się uśmiechać.

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach
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21 października br. w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym w Jasionce k. 
Rzeszowa odbyło się Forum Inteligent-
nego Rozwoju oraz uroczysta gala, pod-
czas której wręczono nagrody w kilku 
kategoriach.
W trakcie Forum odbyło się 11 kon-
ferencji, w których głos zabrało aż 75 
prelegentów. Celem wydarzenia była 
budowa synergii nauki z biznesem i sa-
morządem. Wśród prelegentów Forum 
znaleźli się m.in. prof. Leszek Rafalski, 
przewodniczący Rady Głównej Instytu-
tów Badawczych, prof. Tadeusz Trziszka 
– rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, Rafał Jabłoński - prezes 

Po raz kolejny Urząd Miejski w Gor-
licach wspierł lokalnych i rodzimych 
artystów, uznając, że jest to doskonała 
promocja dla Gorlic. W mijającym roku 
uroki regionu i miasta w swoim teledy-
sku do piosenki „PKS Song”pokazał 
Arek Zawiliński. Dzięki temu szerokie 
grono odbiorców jego twórczości, 
z Polski i z zagranicy, poznało rodzin-
ne strony artysty. 19 października br. 
w mieście nad Ropą realizowane były 

Gorlice jako laureat plebiscytu Wielkie 
Odkrywanie Małopolski uzyskało nie 
tylko tytuł „Gorlice – miejsce niezwy-
kłe”, ale stały się też celem odwiedzin 
i zainteresowania mediów o zasięgu 
wojewódzkim i krajowym. 
4 października br. ekipa Kroniki TVP 
Kraków gościła w Gorlicach już od go-
dzin porannych.
Swój materiał o Gorlicach gromadził 
także zespół magazynu telewizyjnego  
pt. „Małopolska – To Lubię”. Jego pre-
mierowe wydanie, w którym dziennika-
rze potwierdzili, że Gorlice to niezwykłe 
miejsce, można było oglądać 10 paź-
dziernika br. Kolejne audycje odbyły 
się w najlepszym czasie antenowym, 
tuż przed Kroniką TVP Kraków, 12 paź-
dziernika br.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 

Piotr Nowak Band 

Wielkie Odkrywanie Gorlic  

dla Miasta Gorlice

promuje Gorlice

firmy FIAB oraz wielu innych.
W czasie wydarzenia debatowano nad 
rolą firm, instytutów, uczelni i samo-
rządów w kształtowaniu inteligentnego 
rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki.
Wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala, 
poczas której wręczono Nagrody In-
teligentnego Rozwoju w sześciu kate-
goriach - jednostki naukowe, uczelnie 
wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, 
państwowe jednostki budżetowe i fun-
dacje. Miasto Gorlice zostało laureatem 
w kategorii jednostka samorządu te-
rytorialnego, za zrównoważony rozwój 
gospodarczy i zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej Miasta.

zdjęcia do teledysku „To co mam”, któ-
rego bohaterem jest Piotr Nowak, lider 
zespołu „Piotr Nowak Band”.

Szefem produkcji jest Marcin Pawlak, 
na co dzień redaktor TVP Rzeszów. Fani 
bandu, oglądając teledysk mogli odbyć 
niezwykły spacer po naszym miastecz-
ku. Nie ma wątpliwości, że będzie to 
skuteczna promocja Piotra Nowaka 
i jego rodzinnych Gorlic.

Również 4 października br. odwiedzi-
ła Gorlice „Gazeta Krakowska”, jako 
współorganizator plebiscytu WOM. 
Pani redaktor była zauroczona miastem, 
a efektem jej pracy był artykuł w piątko-
wym wydaniu „Gazety Kakowskiej”. 7 
października br. także Małopolska Or-
ganizacja Turystyczna doceniła Gorlice 
– miejsce niezwykłe, zmieniając zdję-
cie główne na swoim profilu w serwisie 
Facebook. Zachęcamy do polubienia 
i udostępniania tej fotografii.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym 
patronatem Ministra Rozwoju oraz Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Patronat nad wydarzeniem objęły także 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, Bank Gospodarstwa 
Krajowego oraz Puls Biznesu. 

- miejsca niezwykłego

NR 10 (274) 2016 r.
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W dniach 4-6 października br. odbyły 
się w Warszawie Międzynarodowe Tar-
gi Medyczne WIHE 2016. W konferen-
cji wzięli udział także przedstawiciele 
gorlickiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Henryka Klimontowicza, a w uro-
czystym otwarciu uczestniczył m.in. 
Marian Świerz – dyrektor gorlickiego 
szpitala.
Targi WIHE corocznie przyciągają gro-
no wyspecjalizowanych uczestników. 
Najnowsze produkty i osiągnięcia 
technologiczne zaprezentowało 90 wy-
stawców z 10 krajów świata. Na targach 
promowane było również nasze miasto 
i okoliczny region. W tym roku mate-
riały informacyjne i reklamowe Miasta 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Komendzie Powiatowej Policji w Gorli-
cach oraz Urząd Miejski w Gorlicach za-
chęcają do uczestnictwa w akcji zbiórki 
krwi! Wszystkich, którzy chcą wspomóc 
ten szczytny cel zapraszamy do strzelni-
cy przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Gorlicach w dniu 15 listopada 2016 

Gorlice wzbogaciły pakiety konferen-
cyjne, które otrzymał każdy uczestnik 
konferencji-„Optymalizacja kosztów 
eksploatacja aparatury medycznej i in-
frastruktury technicznej szpitala”, prze-
prowadzonej przez Towarzystwo Inży-
nierii Medycznej wspólnie ze Szpitalem 
Specjalistycznym im. H. Klimontowicza 
w Gorlicach.
Ponadto salę konferencyjną zdobiły 
rollupy promocyjne miasta, a delegaci 
szpitala częstowali potrawami regional-
nymi i zachęcali do odwiedzenia nasze-
go regionu.
Podczas konferencji, kierujący Oddzia-
łem Geriatrii Szpitala Specjalistyczne-
go Henryka Klimontowicza w Gorlicach 

r. w godzinach 8.00-12.30. 
Oddając krew pomagasz innym, a na-
wet ratujesz życie. Taka właśnie świa-
domość, powinna być najcenniejszą 
nagrodą dla tych, którzy zdecydują się 
zasilić grupę gorlickich krwiodawców. 
Dodatkową korzyścią jest również fakt, 
że jako oddający krew masz zapew-

Oddaj krew
bądź potrzebny!

NA DRODZE - BEZPROMILOWO
Stop pijanym kierowcom!

Na kładce dla pieszych przecinającej 
główną ulicę miasta zawisł potężny 
baner, który ma przypominać kierow-
com, że jeżeli jazda samochodem - to 
tylko na trzeźwo!
Ma on także uwrażliwić ŚWIADKÓW/
PASAŻERÓW/PRZECHODNIÓW, że 
oni także mają wpływ na swoje bez-
pieczeństwo. Kiedy zauważysz, że ktoś 
wsiada za kierownicę w stanie wska-
zującym na spożycie - nie bój  się re-
agować, bo życie naszych bliskich jest 
ważniejsze od chwilowej  przyjemno-
ści „promilowego” kierowcy.
Motto kampanii 2017 brzmi: Na dro-
dze – BEZPROMILOWO!

Gorlicki szpital 
na Międzynarodowych
Targach Medycznych  

lek. Tomasz Płatek, poruszył temat ob-
serwowanych zmian demograficznych 
w naszym społeczeństwie. Zwrócił 
uwagę na szybki wzrost liczby osób 
starszych wymagających pomocy 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych.
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Lecz-
niczego Szpitala – Barbara Wojnar, 
przedstawiła temat „Inżynieria medycz-
na w kontekście opieki nad chorymi 
niepełnosprawnymi”. Po dyskusji, 
podsumowania konferencji dokonał 
z-ca dyrektora ds. administracyjno 
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– ekonomicznych Szpitala Specjali-
stycznego im. Henryka Klimontowicza 
w Gorlicach  - Józef Biernat.
W czasie targów, dużym zainteresowanie 
cieszyły się panele dyskusyjne związane 
z modernizacją szpitali i nowoczesnymi 
technikami w anestezjologii, intensyw-
nej terapii oraz sposobami pozyskiwania 
funduszy na ich realizację.
Gorliccy specjaliści doskonale zapre-
zentowali się w  wyżej wymienionych 
dziedzinach i jako ambasadorzy miasta 
prezentowali pozytywny wizerunek na-
szej małej ojczyzny.

nioną bieżącą kontrolę stanu swojego 
zdrowia – ogólne badanie lekarskie 
i systematycznie aktualizowane wyniki 
badań laboratoryjnych. 
Dbając o dobre praktyki  zachęcamy do 

uczestnictwa w powyższej akcji. Jeżeli 
ze względów zdrowotnych nie możecie 
Państwo oddawać krwi, zapraszamy do 
współpracy w zakresie promocji idei 
honorowego krwiodawstwa.

Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszat-
ka” po raz drugi dołączyło do ogólno-
polskiej kampanii społecznej No Promil 
– No Problem.
Zajęcia odbywają się na terenie przed-
szkola. Wprowadzeniem do cyklu zajęć 
było zorganizowane spotkanie z poli-
cjantem z Komendy Powiatowej Policji 
w Gorlicach. Przypomnieliśmy sobie wła-
ściwe postawy ruchu drogowego, numery 
alarmowe oraz różne sytuacje, z którymi 
przedszkolaki mogą się spotkać. Przed-

szkolaki mają dużą wiedzę na ten temat, 
gdyż za nami jest już również spotkanie 
z panami strażakami z Państwowej Po-
wiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach.
W realizacji kampanijnych działań po-
magają nam zaproponowane scenariusze 
zajęć. W piątek, 4 listopada dzieci usły-
szały bajkę o smoku wawelskim. Wraz 
z małym smokiem wawelskim odegra-
liśmy scenkę dramową. Przedszkolaki 
z dużym zainteresowaniem słuchały opo-
wiadania o smoku. Na koniec wszyscy 
głośno krzyknęli, że z pijanym kierowcą 
nie rozpoczynamy podróży! Przedszkolaki 
pięknie dopasowały karty historyjki ob-
razkowej o smoku i chętnie wypowiadały 
się na temat właściwego zachowania kie-
rowców podczas np. wyjazdu na rodzinną 
wycieczkę do Krakowa.

Tekst: Agnieszka Kaczmarczyk

Bajka o smoku wawelskim
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Wyniki głosowania na zadania 
ogólnomiejskie:
1. Wzmocnienie infrastruktury kultury 
miasta Gorlice poprzez zakup mobilnej 
sceny estradowej wraz z nagłośnieniem 
i oświetleniem oraz modernizację apa-
ratury nagłaśniającej Gorlickiego Cen-
trum Kultury –633 głosy
2. Modernizacja boiska sportowego na 
Osiedlu Młodych – 539 głosów
3. Wykonanie nowej nawierzchni na 
ulicy Orzeszkowej – 228 głosów
4. Rozbudowa terenu rekreacyjno–wy-
poczynkowego przy ul. Dukielskiej – 
220 głosów
5. Budowa ścieżki rowerowej na Osie-
dlu Korczak – 167 głosów
6. Przebudowa ogrodzenia zewnętrzne-
go Stadionu im. Maksymiliana Kumor-
kiewicza w Gorlicach – 159 głosów
7. Budowa toru rowerowego typu 
„pumptrack” – 158 głosów
W poszczególnych osiedlach zwy-
ciężyły następujące projekty:
OSIEDLE NR 1 – „STARÓWKA”
Odnowienie historycznego otoczenia 
kapliczki przy ul. Krętej
OSIEDLE NR 2 – „MAGDALENA”
Remont nawierzchni ulicy Kopernika 

Gorliczanie zdecydowali na co wydać 900 tysięcy złotych z Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2017 r. Pod głosowanie poddano 7 projektów ogólnomiejskich 
i 21 projektów osiedlowych. Informujemy, że po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2017 z listy projektów ogólnomiej-
skich zwyciężyło zadanie pt. „Wzmocnienie infrastruktury kultury miasta Gorlice poprzez zakup mobilnej sceny estradowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz 

modernizację aparatury nagłaśniającej Gorlickiego Centrum Kultury” opiewające na łączną kwotę: 300 000 zł. Projekt otrzymał 633 ważnych głosów.

tzw. Al. Lipowej
OSIEDLE NR 3 - „KROMERA”
Zagospodarowanie i rewitalizacja czę-
ści działki nr 1529/1 w Gorlicach przy 
ul. Łukasiewicza 2 poprzez wyodręb-
nienie stref: odpoczynku dla dorosłych, 
części do zabaw dla dzieci z piaskow-
nicą oraz wyodrębnionego placu pod 
potrzeby altany śmietnikowej
OSIEDLE NR 4 - „MARIAMPOL”
Remont nawierzchni drogi ul. Chopina
OSIEDLE NR 5 - „MŁODYCH”
Budowa parkingu przy ul. Potockiego 
11
OSIEDLE NR 6 – „ZAWODZIE”
Utwardzenie placu – parkingu przy uli-
cy Pod Lodownią
OSIEDLE NR 7 - „SOKÓŁ”
Budowy drogi Dukielskiej bocznej
OSIEDLE NR 8 - „KORCZAK”
Wykonanie placu zabaw na Osiedlu 
Korczak
OSIEDLE NR 9 - „GÓRNE”
Remont nawierzchni ulicy Zagórzań-
skiej i Granicznej w Gorlicach
OSIEDLE NR 10 - „SKRZYŃSKICH”
Plac zabaw z miejscem rekreacyjno – 
sportowym przy ulicy Azaliowej
OSIEDLE NR 11 - „ŁYSOGÓRSKIE”

Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2017

Dokończenie remontu drogi ul. Stró-
żowskiej bocznej IV
Wymiana chodnika na ulicy gen. Ka-
zimierza Pułaskiego (projekt zostanie 
zrealizowany w ograniczonym zakresie)
OSIEDLE NR 12 - „KRASIŃSKIEGO”
Budowa placu zabaw z mini boiskiem 
przy ul. Słowackiego
W głosowaniu na Budżet Obywatelski 
Miasta Gorlice 2017 łącznie głosowało 
2372 uprawnionych mieszkańców Gor-
lic, w tym 2092 osób zagłosowało elek-
tronicznie, a 280 w sposób tradycyjny 
w Pawilonie Historii Miasta. Na projek-
ty ogólnomiejskie oddano łącznie 2104 
głosów ważnych, a na projekty osiedlo-
we 2002 głosów ważnych.
Na Osiedlu nr 6 największą liczbę 
głosów uzyskał projekt pn. „Utwardze-
nie placu – parkingu przy ulicy Pod 
Lodownią” o szacunkowym koszcie 
zadania w kwocie 40 000 zł. Pomimo, 
że zadanie to nie wyczerpuje kwoty 50 
tys. zł przeznaczonej na dane osiedle 
- Zespół ds. budżetu obywatelskiego 
zdecydował, że drugie w kolejności 
zadanie z największą liczbę głosów tj. 
„Wykonanie wiaty śmietnikowej przy 
ulicy Kościuszki” nie zostanie włączone 

do realizacji z budżetu obywatelskiego 
na 2017 rok. Decyzja taka została pod-
jęta ponieważ nie ma możliwości wy-
konania tego zadania w ograniczonym 
zakresie, czyli za kwotę 10 tys. zł. Pozo-
stała kwota będzie stanowić rezerwę fi-
nansową w przypadku wzrostu kosztów 
wykonania zadania „Utwardzenie placu 
– parkingu przy ulicy Pod Lodownią”.

Na osiedlu nr 11, gdzie największą licz-
bę głosów uzyskał projekt pn. „Dokoń-
czenie remontu drogi ul. Stróżowskiej 
bocznej IV” o szacunkowym koszcie 
zadania w kwocie 35 100 zł, Zespół 
ds. budżetu obywatelskiego zaprosi 
autora zadania, które uzyskało drugą 
w kolejności liczbę głosów tj. zadania 
pn. „Wymiana chodnika na ulicy gen. 
Kazimierza Pułaskiego” do ogranicze-
nia zakresu zadania. Nowy zakres za-
dania musi mieścić się w pozostałych 
środkach przeznaczonych na zadania 
o charakterze osiedlowym dla osiedla 
Nr 11, tj. w kwocie 14 900 zł.

Szczegółowe wyniki głosowania 
na stronie: 
www.budzetobywatelski.gorlice.pl

Najmłodsi mieszkańcy Osiedla Mag-
dalena w Gorlicach mogą się cieszyć 
z nowego placu zabaw.
Dzieci korzystają z urządzenia wielo-
funkcyjnego ze strefą bezpieczeństwa, 
huśtawki i bujaków. Dodatkowo w naj-
bliższym czasie w bezpośrednim oto-
czeniu placu zabaw pojawią się ławki 
i kosze na śmieci.
Inwestycja przy ulicy Kopernika została 
realizowana w ramach trzeciej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice 

Plac zabaw z Budżetu Obywatelskiego 2016
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na rok 2016. Zadanie zostało zgłoszone 
i wybrane w głosowaniu przez mieszkań-
ców Osiedla nr 2 „Magdalena”.
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Odwiedzający gorlicki cmentarz komu-
nalny przed Dniem Wszystkich Świę-
tych i Zaduszkami mogli już korzystać 
z nowego chodnika przy ul. Cmentarnej. 
Modernizacja chodnika w tym miejscu 
z pewnością ułatwiła dojście do cmenta-
rza i poprawiła bezpieczeństwo pieszych 
właśnie w listopadzie, miesiącu, w któ-
rym przez pamięć o naszych zmarłych 
licznie odwiedzamy ich groby.
Chodnik powstał wzdłuż ulicy Cmentarnej, 

Urząd Miejski w Gorlicach informu-
je, iż od 26 października br. została 
wprowadzona zmiana organizacji 
ruchu na łączniku ulicy Paderew-
skiego z ulicą Andersa. Na czas pro-
wadzenia robót zamknięty został od-
cinek drogi o długości 167 metrów, 
począwszy od ulicy Paderewskiego.
Z uwagi na charakter robót (wyko-

Zamknięta ulica SolidarnościUtrudnienia na łączniku
Paderewskiego i Andersa

II etap budowy
chodnika na Cmentarnej

Remont ulicy Granicznej bocznej
Trwa remont nawierzchni drogi we-
wnętrznej Granicznej bocznej w rejonie 
przepompowni ścieków. Wyremonto-
wany zostanie odcinek o długości 260 
metrów metodą półwgłębnego bitumo-

od ulicy Krakowskiej do głównej bramy 
wejściowej cmentarza komunalnego. To 
kontynuacja prac rozpoczętych w czerwcu 
br. kiedy to wykonano I etap zadania, czyli 
budowę chodnika wzdłuż całego ogrodze-
nia cmentarza parafialnego.
Prace polegały na robotach ziemnych, 
rozebraniu istniejących krawężników 
i ułożeniu nowych, wykonaniu obrzeży, 
drenażu, nawierzchni z kostki oraz płyt 
ażurowych jako umocnienia skarpy.

nanie kanalizacji deszczowej, prze-
budowa zjazdów, zabezpieczenie 
kolidujących sieci, wykonanie kon-
strukcji drogi) zaszła konieczność 
zamknięcia tego odcinka dla ruchu 
kołowego. Wyznaczony został ob-
jazd ulicą Dmowskiego. Dla miesz-
kańców został zapewniony dojazd 
i dojście do posesji.

Od 10 października br. zamknięta jest 
dla ruchu ulica Solidarności w Gorli-
cach i obowiązują wyznaczone objaz-
dy. Zmiana organizacji ruchu wynika 
z konieczności przebudowy kanalizacji 
deszczowej w ul. Solidarności z odpro-
wadzeniem wód do rzeki Ropa. Ul. So-
lidarności będzie zamknięta do końca 
listopada br.
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. 
Solidarności związana jest z trwającą 
drugi miesiąc przebudową drogi po-
wiatowej - ulicy Michalusa w Gorli-
cach. Prace na tej drodze już częściowo 
zostały wykonane. Zakończony został 
odcinek od ul. Solidarności do przejaz-
du kolejowego, czyli w rejonie  dawnej 
siedziby Rafinerii Nafty i tam już jest 
droga otwarta. Po jednej stronie dro-
gi wybudowane zostały chodniki oraz 
zatoki parkingowe i autobusowa. Wy-
konano nową kanalizacje i niezbędne 
instalacje. Trwają prace przy budowie 
chodnika i parkingów po drugiej strony 
ul. Michalusa, czyli w rejonie budyn-
ków Powiatowego Urzędu Pracy i Gor-
lickiego Centrum Kultury.

Ważnym elementem tej inwestycji jest 
nowa kanalizacja deszczowa, która ma 
zabezpieczyć mieszkańców tej części 
Glinika przed zagrożeniem powodzio-
wym. W trakcie inwestycji okazało się, 
że konieczne jest odprowadzenie wód 
deszczowych z ulicy Michalusa do rzeki 
Ropa, a tym samym budowa nowej ka-
nalizacji ulicą Solidarności. Kanalizacja 
okazała się dużym wyzwaniem. Wyma-
gała dodatkowego projektu i znacznie 
zwiększyła koszty inwestycji. Duży za-
kres robót wymusił także konieczność 
czasowego zamknięcia tej drogi.
Wykonawcą robót jest firma STRABAG, 
a koszt inwestycji na ul. Michalusa 
wynosi 3,16 mln zł. Inwestycja reali-
zowana jest przy 50% dofinansowaniu 
z Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019. Koszty dodatkowe związa-
ne z budowa kanalizacji - ok. 0,9 mln 
zł. Całe zadanie dofinansowane jest 
z budżetu powiatu oraz Miasta Gorlice. 

Źródło: Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach
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wania.
Zadanie zostało dofinansowane ze 
środków budżetu Województwa Mało-
polskiego na modernizację dróg dojaz-
dowych do pól.
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28 października br. w sali Obrad Rady 
Miasta Gorlice odbyła się sesja Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Podczas spo-
tkania wybrano nowy skład na kolejną 
kadencję oraz jego prezydium. Prze-
wodniczącą została Anna Klukowska 
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Na 
funkcję zastępcy powołano Laurę Szpil-
kę, a na sekretarza Gabrielę Gogolę.
Na zebraniu rady obecny był zastępca 
burmistrza Łukasz Bałajewicz oraz wi-
ceprzewodnicząca Rady Miasta Mariola 
Migdar, opiekunka MRM. Zebrana mło-
dzież zadawała pytania oraz poruszała 
tematy dla nich istotne. Wraz z młodymi 
samorządowcami w Urzędzie Miejskim 
obecni byli ich szkolni opiekunowie.

Obrady Młodzieżowej Rady Miasta

Skład Młodzieżowej Rady Miasta: Anna 
Klukowska MZS nr 1 – przewodniczą-
ca; Laura Szpilka  MZS nr 1 – wiceprze-
wodnicząca; Gabriela Gogola  MZS nr 
5 – sekretarz; Kacper Machowski  MZS 
nr 3; Julia Kaczmarczyk  MZS nr 3; Ju-
lia Konopka  MZS nr 3; Kacper Honek  
MZS nr 3; Filip Schindler MZS nr 1; 
Dawid Bania  MZS nr 4; Marcin Pie-
cuch  MZS nr 4; Dagmara Rolak Koszyk  
MZS nr 4; Martyna Trojanowicz MZS 
nr 4; Patrycja Klimek  MZS nr 5; Mar-
lena Tarsa MZS nr 5; Oskar Myrta MZS 
nr 5; Miłosz Bedryło MZS nr 6; Mate-
usz Krężołek MZS nr 6; Karolina Falisz 
MZS nr 6; Izabela Bubniak MZS nr 6.
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Generation code 
born at the library 

W bibliotekach na przestrzeni dziejów 
narodziło się wiele idei. Także dziś są 
miejscami, w których odzwierciedlenie 
znajdują najnowsze trendy w rozwoju 
ludzkiej myśli. Jednym z tych tren-
dów jest edukacja pozaformalna dzieci 
i młodzieży w zakresie programowania 
i robotyki. Biblioteki i organizacje po-
zarządowe z całego kontynentu mo-
gły zaprezentować swoje dokonania 
w tym kierunku podczas konferencji 
Generation Code — born at the libra-
ry, która odbyła się w dniach 18–19 
października 2016 r. w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli. Jej celem była 
przede wszystkim edukacja i pokazanie 
działań poszczególnych państw oraz 
przekonanie parlamentarzystów do 
większej przychylności bibliotekom 
podczas ustanawiania prawa na pozio-
mie europejskim. Gościem specjalnym 
konferencji była Laurencja, księżna 
Niderlandów, założycielka Fundacji 
Reading & Writing. Uczestnicy wyda-
rzenia, spacerując po pasażu piątego 
piętra Europarlamentu, mogli nie tylko 

dowiedzieć się w jaki sposób biblioteki 
rozwijają kompetencje cyfrowe społe-
czeństw we własnych krajach, lecz także 
samemu skorzystać z ich oferty. Każdy 
z odwiedzających miał okazję przenieść 
się do wirtualnej rzeczywistości, za-
programować robota, wydrukować coś 
w 3D, obejrzeć trójwymiarową wystawę 
lub samodzielnie złożyć prosty układ 
scalony. Pośród stanowisk pojawiło się 
także polskie, na którym swoje działania 
prezentowała Fundacja Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego z Warszawy, 
Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej 
MERITUM z Krakowa oraz najmniejsza 
jednostka uczestnicząca w wydarzeniu, 
czyli Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Gabryela w Gorlicach, którą 
reprezentował opiekun Klubu Kodowa-
nia — Bartłomiej Kiełtyka. Bibliotekarz 
z Gorlic, wraz z Agnieszką Koszow-
ską z FRSI, w drugi dzień wydarzenia 
współprowadził warsztat z programo-
wania robotów Finch.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gorlicach

relacja z konferencji w Brukseli

„Końca świata nie było” 
spotkanie z Anitą Demianowicz
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz ża-
łował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, 
co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bez-
pieczną przystań. Złap w żagle pomyślne 
wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj”.

Mark Twain
O tym, że warto zaryzykować, opuścić 
bezpieczną przystań, by podróżować, 
śnić i odkrywać z pewnością przekonał 
się niejeden uczestnik spotkania z Anitą 
Demianowicz — autorką podróżniczej 
książki Końca świata nie było. Publika-
cja ukazała się 19 września 2016 r. na-
kładem Wydawnictwa Helion. W ponie-
działkowy wieczór sala Pod Sową MBP 
w Gorlicach wypełniła się po brzegi, 
a nasz gość rozpoczął wciągającą opo-
wieść o krainie wulkanów. Jej pierwsza 
samotna podróż rozpoczęła się w 2012 

r. i trwała pięć miesięcy. Trasa wyprawy 
wiodła autorkę przez Salwador, Hondu-
ras, Gwatemalę i Meksyk. W kolejnych 
latach podróżowała samotnie m.in. do 
USA, Panamy, Kostaryki i Nikaragui, by 
w 2015 r. odbyć solowy rajd rowerowy 
dookoła Polski. Motywem przewod-
nim opowieści, którą osnuła na kanwie 
swych przygód, były kobiety, ich sytu-
acja w Ameryce Środkowej i Południo-
wej. Podróżniczka opowiadała o organi-
zacji Dom Kobiet oraz projekcie Domy 
z Adobe, którego celem jest poprawa 
warunków życia żeńskiej populacji 
mniej rozwiniętych krajów. Opowieść 
obfitowała w opis osobliwości i aneg-
dot z odległej krainy Majów. Mogliśmy 
zasmakować w egzotycznym kolorycie. 
Zobaczyć, jak w Ameryce Środkowej jeź-

dzi się chicken busami przepełnionymi 
sprzedawcami czy obejrzeć ekstremalny 
zjazd na desce po czarnym zboczu aktyw-
nego wulkanu Cerro Negro w Nikaragui. 
Dzięki licznym zdjęciom przetykanym 
krótkimi filmami mogliśmy podziwiać 
widoki ze szczytu wulkanu Santa Maria 
Gwatemala, zobaczyć płynącą lawę po 
erupcji w Nikaragui, współuczestniczyć 
w niezwykle barwnych obchodach świąt 
wielkanocnych w Gwatemali czy Desfile 
— paradzie głupców w Xela.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gorlicach
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17 września
- 77. rocznica agresji ZSRR na Polskę (R. 
Kukla)
-XXII Dni Huculskie w Regietowie (R. Kukla)
-Jubileusz 40-lecia wznowienia działalności 
tenisa stołowego w Gorlicach KS Radość (Ł. 
Bałajewicz)
- XXX-lecie Klubu Abstynenta”Egida” (Ł. 
Bałajewicz) 
20 września
- 25-lecie działalności Domu Rehabilitacyj-
no - Opiekuńczego CARITAS w Gorlicach 
(R. Kukla) 
21 września 
- „Dzień pieczonego ziemniaka” w Warsz-
tatach Terapii Zajęciowej w Lipinkach (R. 
Kukla)
22 września
- spotkanie z młodzieżą z Petersburga w ra-
mach Polsko – Rosyjskiej wymiany „Przy-
szłość należy do nas” (R. Kukla)

23 - 25 września 
- Dni Miasta Sremski Karlovci (Sremski 
Karlovci, R. Kukla)
Spotkanie z władzami Miasta Sremski Kar-
lovci oraz innych miast w temacie współ-
pracy pomiędzy miastami.
23 września
- II Festiwalem im. Zygmunta Haupta (Ł. 
Bałajewicz) 
24 września 
- 110-lecie I Liceum im. Marcina Kromera 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
26 września 
-  Wernisaż wystawy pn. „Prawosławie przez 
dziurkę” w Muzeum Regionalnym PTTK (Ł. 
Bałajewicz) 
28 września 
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (Ł. 
Bałajewicz) 
30 września 
- Rozstrzygnięcie plebiscytu „Wielkie od-
krywanie Małopolski 2016”  (Sękowa, R. 
Kukla)

1 październik
- XXIV Rajd Turystyczny Bardejowsko - 
Gorlicki „Granicznym Grzbietem” (Barde-
jov, Ł Bałajewicz)
3 październik 
-Inauguracja Roku Akademickiego 
2016/2017 Politechniki Krakowskiej (Kra-
ków, R. Kukla)
7 październik 
- Inauguracja Roku Akademickiego 
2016/2017 Uniwersytetu Złotego Wieku (R. 
Kukla)
8 październik
- Dzień Seniora Zarządu Osiedla Nr 9 os. 
Górne (R. Kukla)
10 październik
- Zebranie mieszkańców Zarządu Osiedla Nr 
6 os. Zawodzie (Ł. Bałajewicz)
12 październik
- Rozprawa w sprawie bloku przy ul. Orzesz-
kowej w Gorlicach (Kraków, R. Kukla)

13 październik 
- Miejski Dzień Edukacji Narodowej w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 5 (R. Kukla) 
14 październik
- 80-lecie szkoły i 40-lecie Zespołu Szkół 
Zawodowych w Gorlicach (R. Kukla)
- Miejski Zespół Szkół Nr 4 - pasowanie na 
ucznia uczniów klas pierwszych (R. Kukla) 
15 październik 
- Dzień Seniora Zarządu Osiedla Nr 10 os. 
Skrzyńskich (R. Kukla)
Ponadto w miesiącach wrzesień - paździer-
nik 2016 odbyły się liczne rady budowy do-
tyczące inwestycji związanych z przebudową 
ul. Konopnickiej i ul. Korczaka oraz budowy 
ul. Michalusa. 
Trwają prace przy największej inwestycji 
z budżetu obywatelskiego Gorlic na 2016 
rok, czyli „Rewitalizacja bulwaru nad rzeką 
Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowe-
rowej i poszerzeniem infrastruktury rekre-
acyjno-sportowej oraz poprawą zabezpie-

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 września 2016 roku do 15 października  2016 roku

Październik 2016

XXVII SESJA R ADY MIASTA GORLICE  

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany 
Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 r. 
Dochody budżetu zostały zwiększone 
o 5 304 zł z tytułu większych wpły-
wów uzyskanych z egzekucji zaległości 
z najmu lokali mieszkalnych (300 zł) 
oraz uzyskania wpływów  z opłaty pro-
duktowej (5 004 zł). 
O taką samą kwotę – 5 304 zł – zwięk-
szone zostały wydatki bieżące budżetu 
– 300 zł na pomoc dla Województwa 
Małopolskiego na dofinansowanie 
funkcjonowania linii kolejowej Gorlice 
– Jasło od 2 października do 9 grudnia 
br. Kwota 5 004 zł zostanie skierowana 
na pokrycie kosztów zbiórki odpadów 
opakowaniowych. Uchwałą zostały 
określone wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2017 r. Pozostają 
one na poziomie roku 2016. 
Kolejna przyjęta uchwała określa 
szczegółowe warunki i tryb zwolnie-
nia z podatku wolnego dla gruntów 
rolnych, na których zaprzestano pro-
dukcji rolnej. Natomiast na wniosek 
posiadaczy trzech zespołów garaży 
składających się z 21 boksów zloka-
lizowanych przy ul. Stawiska, którzy 
wnioskowali o umożliwienie zbycia na 
ich rzecz prawa użytkowania wieczy-

stego dzierżawionych obecnie gruntów 
pod garażami – radni podjęli uchwałę, 
która umożliwia oddanie w wieczyste 
użytkowanie w drodze bezprzetargo-
wej tychże nieruchomości. Również 
w formie uchwał Rada Miasta wyrazi-
ła zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy działek pod tymczasowe 
garaże (3) oraz urządzenie autokomisu; 
sprzedaży w drodze przetargu nierucho-
mości gruntowej położonej przy ulicy 
Klimontowicza  o pow. 0,0110 ha dla 
poprawy warunków zagospodarowania 
posiadanych przez wnioskodawcę nie-
ruchomości. Jedna uchwała dotyczyła 
uchwalenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gorlice. W związku z wydłuże-
niem o jeden dzień (poniedziałek rano) 
kursowania pociągu na trasie Gorlice 
– Rzeszów Główny została zwiększona 
dofinansowana przez każdy z samorzą-
dów lokalnych, w tym Miasta Gorlice do 
kwot po 1 400 zł – dotychczas ta pomoc 
dla Województwa Małopolskiego wyno-
siła 1 100 zł. Stąd konieczność zmiany 
wcześniejszej uchwały Rady Miasta 
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla Województwa Małopolskiego.
Druga uchwała „pomocowa” dla Woje-
wództwa Małopolskiego w wysokości 

20 000 zł została udzielona na reali-
zację zadania pod nazwą „Przebudowa 
i rozbudowa ulicy Dukielskiej Drogi 
Wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – 
Dukla w miejscowości Gorlice odcinek 
010 w km 2+ 864,00 w zakresie posze-
rzenia jezdni, odwodnienia, budowy 
chodnika lewostronnego przy krawędzi 
jezdni Drogi Wojewódzkiej, budowy 
przejścia dla pieszych wraz z oświe-
tleniem, budowy lewostronnej zatoki 
autobusowej. Przedmiotem udzielonej 
pomocy rzeczowej dla Województwa 
Małopolskiego jest opracowanie doku-
mentacji projektowej. 
Na XXVII sesji Rada Miasta przyjęła 
uchwałą Program Wspierania Rodziny 
na terenie Miasta Gorlice z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2017 r.; przystąpienie do realizacji 
zadania dotyczącego wsparcia uczniów 
zdolnych ze szkół podstawowych i gim-
nazjów z terenu powiatu gorlickiego 
poprzez przystąpienie do projektów 
pn. „Małopolskie Talenty”, które będą 
realizowane w partnerstwie z Gliwic-
ką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości 
w Gliwicach w ramach Regionalnego 

27 października br. odbyła się XXVII sesja Rady Miasta. Radni rozpatrzyli i uchwalili 28 projektów 
uchwał w tym 12 dotyczących uchwalenia statutów dla 12 gorlickich Zarządów Osiedli.

Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020; 
wyrażenie zgody na przystąpienie i re-
alizację przez Miasto Gorlice Projektu 
Partnerskiego pn. „Budowa kompleksu 
rekreacyjnego wzmacniającego ofertę 
turystyczną powiatu gorlickiego”. Pro-
jekt byłby realizowany w partnerstwie 
z Gminą Sękowa, a jego celem byłaby 
rozbudowa otoczenia turystycznego 
istniejących tras narciarskich i nada-
nie im nowych funkcji turystycznych 
w miejscowości Małastów; wyznacze-
nie obszarów zdegradowanych i obsza-
rów rewitalizacji Miasta Gorlice (obszar 
Centrum, obszar Glinik); zgodę na za-
warcie porozumienia międzygminnego 
w sprawie powierzenia Gminie Biecz 
realizacji zadania publicznego Miasta 
Gorlice w zakresie pomocy społecznej, 
polegającego na prowadzeniu i za-
pewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia 
dziennego dla mieszkańców Miasta 
Gorlice.  Ponadto radni zapoznali się 
z Informacją Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16.08. do 15.09. 2016 
r.; wysłuchali odpowiedzi na interpelacje 
zgłoszone na XXVI sesji RM; złożyli in-
terpelacje, wnioski, zapytania; zapoznali 
się z informacją na temat oświadczeń 
majątkowych radnych za 2015 r.

NR 10 (274) 2016 r.
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czenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej 
części Miasta”. Na ul. Biechońskiego trwają 
prace związane z remontem nawierzchni, 
udrożnieniem i regulacją rowów przydroż-
nych. W ostatnich dniach wybrano wyko-
nawcę na prace związane z przebudową 
łącznika ulicy Paderewskiego z ulicą Ander-
sa w Gorlicach. 
Zakończyły się prace inwestycyjne zwią-
zane z przebudową Miejskiego Przed-
szkola Nr 1 w Gorlicach na potrzeby 
Miejskiego Żłobka, remontem nawierzch-

ni chodnika przy ul. Cmentarnej oraz 
budową nowego placu zabaw na Osiedlu 
Magdalena. 
30 września 2016 r., Miasto Gorlice zło-
żyło wniosek o dofinansowanie realizacji 
zadania pn. „Rozwój i renowacja tere-
nów zieleni Miasta Gorlice” w ramach II 
naboru ogłoszonego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Oś priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, współfinansowana ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020. 
Gorlice zajęły 1 miejsce w plebiscycie 
Gazety Krakowskiej „Wielkie Odkrywa-
nie Małopolski” w głównej kategorii – 
„Miejsce niezwykłe” zdobywając Nagrodę 
Marszałka Województwa Małopolskiego 
w wysokości 50 tysięcy złotych.
Od 1 października 2016 roku w strefach 
płatnego parkowania można korzystać 
z systemu mobilnych płatności. Pomy-

słodawcą wprowadzenia systemu był 
Radny Mateusz Koszyk, który ze swoją 
inicjatywą wyszedł podczas tegorocznej 
lutowej Sesji Rady Miasta.
Ponadto Miasto Gorlice zostało laure-
atem Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju 2016.
Gorliczanie zdecydowali na co wydać 900 
tysięcy złotych z Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Gorlice na 2017 r. Pod głosowa-
nie poddano 7 projektów ogólnomiej-
skich i 21 projektów osiedlowych.

Radni interpelują – Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XXII sesji Rady Miasta Gorlice

JOANNA BUBAK interpelowała 
w sprawie ogrodzenia wiatą kontene-
rów na terenach osiedli miejskich w ra-
mach środków związanych z gospodar-
ką odpadami. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację wyjaśniam, iż w sprawie 
ogrodzenia wiatą kontenerów na od-
pady znajdujących się na terenach 
osiedli w ramach środków związanych 
z gospodarką odpadami wyjaśniam, 
że obowiązująca ustawa nie daje 
możliwości wydatkowania środków 
na tego rodzaju urządzenia). Radna 
prosiła również o informację na temat 
ustaleń pomiędzy Miastem Gorlice, 
a Powiatem Gorlickim w sprawie usu-
nięcia niedociągnięć związanych z za-
kończonymi już pracami północnego 
obejścia Gorlic. (Odp.: W odniesieniu 
do spraw związanych z budową pół-
nocnego obejścia Gorlic wyjaśniam, 
że z informacji otrzymanych od inwe-
stora, tj. PZD wynika, że wady i usterki 
są sukcesywnie usuwane przez wyko-
nawcę robót. Roszczenia mieszkańców 
o odszkodowanie są natomiast przeka-
zywane do firmy Strabag. Część rosz-
czeń wykonawca uznaje za bezzasadne, 
w trzech przypadkach prowadzone są 
negocjacje w sprawie zawarcia ugody. 
Pozostałe kwestie zgłaszane na po-
przedniej Sesji RM zostały przekazane 
do zarządcy drogi). 
TOMASZ CHMURA złożył interpela-
cję w sprawie przeszkolenia oraz za-
kupienia dla Straży Miejskiej urządzeń 
pozwalających zdiagnozowanie skła-
du paliwa spalanego w kotłowniach 
domowych. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelacje wyjaśniam, iż w sprawie 
przeszkolenia i zakupienia dla Straży 
Miejskiej urządzeń pozwalających na 
zdiagnozowanie składu paliwa spala-
nego w kotłowniach domowych wyja-
śniam, że koszt jednostkowy takiego 
badania wynosi około 800 zł. Mając 
na uwadze powyższe Urząd Miejski 
w pierwszej kolejności stara się za-

chęcić mieszkańców do modernizacji 
systemów grzewczych. Ponadto Straż 
Miejska kontroluje posesje w stosunku 
do których zachodzi podejrzenie spa-
lania odpadów bądź substancji niedo-
zwolonych. Działania te mają charakter 
prewencyjny i odnoszą pożądany sku-
tek, przy jednoczesnym ograniczeniu 
kosztów postępowania. Kolejnym 
działaniem mającym na celu poprawę 
czystości powietrza jest udział Miasta 
Gorlice w projekcie LIFE, w ramach 
którego powołano m. in. stanowisko 
Eko-doradcy. Ponadto prowadzone są 
liczne działania edukacyjne). Druga 
interpelacja dotyczyła informacji na 
temat stanu porządkowego w części 
leśnej Parku Miejskiego im. Wojcie-
cha Biechońskiego. (Odp.: W kwestii 
stanu porządkowego części leśnej 
parku miejskiego wyjaśniam, że prace 
porządkowe są prowadzone regularnie, 
jednak z uwagi na ograniczone możli-
wości finansowe Miasta, z mniejszą 
częstotliwością niż w urządzonej części 
parku. Ponadto w przypadku powzięcia 
wiadomości o konieczności wykona-
nia dodatkowych prac porządkowych 
są one wykonywane niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia). 
MICHAŁ DIDUCH interpelował w spra-
wie przeanalizowania kosztów i możli-
wości realizacji szczepień ochronnych 
przeciwko grypie dla gorlickich senio-
rów. (Odp.: Odpowiadając na interpe-
lację w sprawie możliwości szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla gor-
lickich seniorów wyjaśniam, że koszt 
takiego działania dla wszystkich osób 
z tej grupy w skali roku wyniósłby około 
150 tys. zł. Ponadto wykonanie wnio-
skowanej akcji wymaga opracowania 
programu profilaktycznego oraz przy-
jęcia go przez Radę Miasta. W związku 
z powyższym w bieżącym roku nie ma 
możliwości wprowadzenia wnioskowa-
nego programu, natomiast w toku prac 
nad budżetem na 2017 rok przeanalizu-

jemy możliwość wprowadzenia progra-
mu oraz ewentualnie jego zakres).
LUCYNA JAMRO wnioskowała o pod-
jęcie działań mających na celu upo-
rządkowanie rozkładów jazdy przewoź-
ników prywatnych w obrębie Miasta 
Gorlice. (Odp.: Odpowiadając na inter-
pelację w przedmiocie uporządkowania 
przystanków autobusowych w zakresie 
rozkładów jazdy wyjaśniam, że zgod-
nie z ustawą o transporcie drogowym 
regularne zamieszczanie informacji 
o rozkładzie jazdy jest obowiązkiem 
przewoźnika. W związku z powyższym 
wystąpiono pisemnie do przewoźników 
korzystających z przystanków znajdu-
jących się na terenie Gorlic z prośbą 
o uzupełnienie rozkładów).
RYSZARD LUDWIN zwrócił się 
z prośbą o uwzględnienie w budżecie 
miasta na rok 2017 zadania, jakim 
jest przebudowa placu manewrowego 
przy garażach na osiedlu Kościuszki 
oraz przebudowy ciągu pieszo-jezdne-
go w kierunku kładki nad rzeką Ropą, 
będącego własnością Miasta Gorlice. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
w sprawie przebudowy placu ma-
newrowego przy garażach na osiedlu 
Kościuszki oraz przebudowie ciągu 
pieszo-jezdnego w kierunku kładki nad 
rzeką Ropą informuję, że wniosek ten 
będzie przedmiotem analizy przy kon-
struowaniu budżetu na 2017 rok). 
HALINA MARSZAŁEK interpelowała 
w sprawie usunięcia uszkodzeń znaj-
dujących się na końcu ulicy Granicz-
nej oraz wykoszenia traw i chwastów 
przy ulicy Wincentego Pola. (Odp.: 
Odpowiadając na interpelację w spra-
wie remontu uszkodzonej nawierzchni 
ul. Granicznej oraz koszenia poboczy 
na ul. W. Pola wyjaśniam, że prace te 
zostały zlecone Miejskiemu Zakładowi 
Usług Komunalnych). 
MAŁGORZATA MIĘKISZ-MULLER 
interpelowała w sprawie remontu chod-
nika przy budynku Norwida 4. (Odp.: 

Odpowiadając na interpelację w spra-
wie remontu chodnika przy budynku 
Norwida 4 wyjaśniam, że chodnik 
ten znajduje się na gruncie oddanym 
w wieczyste użytkowanie właścicie-
lom mieszkań w/w budynku. Miasto 
podejmowało próby przejęcia części 
nieruchomości jednak nie wszyscy 
użytkownicy wyrazili zgodę na wyga-
śnięcie prawa wieczystego użytkowa-
nia. W związku z powyższym remont 
może być realizowany wyłącznie przez 
właścicieli nieruchomości). 
MARIOLA MIGDAR poruszyła kwe-
stię transportu ściętego drzewa ulicami 
Blich i Nadbrzeżną. (Odp.: Odpowiada-
jąc na interpelację w sprawie transportu 
ściętego drzewa ulicą Blich wyjaśniam, 
że wystąpiłem do Policji oraz Straży 
Miejskiej z prośbą o zwiększenie czę-
stotliwości patroli mających na celu 
wyeliminowanie bądź ograniczenie 
przypadków naruszenia przepisów ru-
chu drogowego w ciągu ul. Blich).
AUGUSTYN MROZ wnioskował 
o usprawnienie ruchu drogowego 
w obrębie ronda „Koło Drukarni” i na 
przejściach rozdzielonych „wysepką” 
poprzez zapoznanie uczniów gorlickich 
szkół z przepisami ustawy Prawo o ru-
chu drogowym. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelacje wyjaśniam, że w spra-
wie zapoznania uczniów z przepisami 
ustawy Prawo o ruchu drogowym 
wystąpiłem do dyrektorów miejskich 
zespołów szkół oraz do Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach z prośbą, by 
na lekcjach znajdujących się do dyspo-
zycji wychowawcy uczniowie zapoznali 
się z przepisami ustawy oraz zasadami 
ruchu drogowego). Radny prosił rów-
nież o dokonanie remontu poręczy przy 
schodach łączących ulicę Słoneczną 
z ulicą Blich. (Odp.: Remont poręczy 
przy schodach prowadzących z ul. Blich 
na ul. Słoneczną został zlecony w ra-
mach bieżących środków na utrzymanie 
infrastruktury komunikacyjnej i będzie 



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

Kurier

Gorlicki

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

Październik 2016

Placówka Wsparcia Dziennego TPD 
od września br. uczestniczy w Progra-
mie Wsparcia Systemu Żywienia Dzie-
ci w Polsce pt. ,,Żółty Talerz”. Pro-
gramem objętych jest 50 świetlic 
z pięciu województw, w tym 6 placówek 
z Małopolski, wśród których, co jest 
ogromnym wyróżnieniem, znalazła się 
placówka TPD z Gorlic. Celem programu 
jest dofinansowanie dożywiania dzieci 
przez zapewnienie codziennego zdrowe-
go posiłku.  Programem objętych jest 
30 dzieci.  W ramach realizacji programu 
„Żółty Talerz” dzieciom zostały zapew-
nione regularne podwieczorki, w ramach 
których otrzymały: soki, owoce, jogurty, 

Po sukcesie pierwszych warsztatów, 
przyszedł pomysł na kolejne

ciasto drożdżowe, kanapki z miodem, 
musy i koktajle owocowe. Zgodnie 
z założeniami programu raz w miesiącu 
prowadzone są warsztaty edukacyjne 
dla dzieci i raz na dwa miesiące warsz-
taty edukacyjne dla dzieci  i rodziców. 
W miesiącu wrześniu odbyły się warsztaty 
dla dzieci promujące zdrowe odżywianie 
pt. „Śniadanie na dobry początek dnia”.  
Wychowawcy na talerzach przygotowali 
różnorodne: warzywa, owoce, sery, wę-
dlinę, pełnowartościowy chleb itd. Dzieci 
miały za zadanie na swój talerzyk wybrać 
dowolne produkty, a następnie każde 
wg własnego pomysłu komponowało 
swoją kanapkę. Dzieci z wielką ochotą 

realizowany do końca bieżącego roku).
ALICJA NOWAK interpelowała 
w sprawie zakupu na osiedlu Pod Lo-
downią urządzeń do ćwiczeń na wol-
nym powietrzu. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelacje wyjaśniam, że w kwestii 
zakupu urządzeń do ćwiczeń na wol-
nym powietrzu na Osiedlu Pod Lo-
downią wyjaśniam, że wniosek będzie 
analizowany przy projekcie budżetu na 
2017 rok). Druga interpelacja dotyczyła 
montażu progów zwalniających na uli-
cy Broniewskiego. (Odp.: Montaż pro-
gów zwalniających na ul. Broniewskie-
go musi być poprzedzony wykonaniem 
projektu organizacji ruchu. Ponadto 
montaż progów powoduje niszczenie 
nawierzchni jezdni, a drgania wywo-
ływane eksploatacją powodują zwięk-
szenie natężenia hałasu. W związku 
z powyższym nowe progi zwalniające 
nie są montowane na terenie miasta). 
Kolejna interpelacja radnej związana 

NR 10 (274) 2016 r.

była z ustaleniem zmian dotyczących 
progów dochodowych w regulaminie 
przydziału mieszkań. (Odp.: W kwestii 
zmiany progów dochodowych upraw-
niających do ubiegania się o przydział 
mieszkania z zasobów komunalnych 
proponuję, by sprawę przeanalizować 
na posiedzeniu Komisji Spraw Spo-
łecznych, a wypracowane stanowisko 
zostało uwzględnione w ew. projekcie 
nowej uchwały). W ostatniej interpe-
lacji prosiła o informację dotyczącą 
konsekwencji, jakie zostaną wycią-
gnięte wobec dzierżawcy placu przy 
ulicy Ogrodowej, który nie wywiązał 
się z określonych w umowie przetar-
gowej zobowiązań. (Odp.: W sprawie 
niewywiązywania się przez użytkownika 
wieczystego nieruchomości przy ul. 
Ogrodowej ze zobowiązań wynikają-
cych z umowy notarialnej wyjaśniam, 
że termin zagospodarowania terenu 
upływa w grudniu br., zatem na chwilę 

obecną nie można wskazać, że warunki 
nie zostały zachowane).
ADAM PIECHOWICZ wnioskował 
o usunięcie lub przycinkę lip rosną-
cych przy ulicy Sienkiewicza w Gorli-
cach. (Odp.: Odpowiadając na interpelacj 
w sprawie usunięcia lub przycinki lip 
rosnących przy ul. Sienkiewicza w Gorli-
cach wyjaśniam, że stan zdrowotny drzew 
jest dobry, co zostało ustalone przez pra-
cownika Wydziału GK. W związku z tym 
mając na względzie zgłaszane obawy 
mieszkańców wystosowano prośbę do 
zarządcy drogi o ew. przycinkę).  
ROBERT RYNDAK prosił o uwzględ-
nienie w trakcie projektowania zachod-
niego obejścia Gorlic przejścia dla 
pieszych i prawostronnego chodnika 
wzdłuż ulicy Stróżowskiej, pomiędzy 
skrzyżowaniem Stróżowska/Letnia/We-
soła, a Delikatesami Centrum. (Odp.: 
Odpowiadając na interpelację w sprawie 
ujęcia w trakcie projektowania tzw. za-

chodniego obejścia Gorlic przejścia dla 
pieszych oraz prawostronnego chodnika 
wzdłuż ul. Stróżowskiej wyjaśniam, że 
przekazałem Pańskie wnioski do Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Krakowie). 
TOMASZ SZCZEPANIK interpelował 
w sprawie złego stanu technicznego 
koryta potoku Stróżowianka w Gorli-
cach. (Odp.: Odpowiadając na interpe-
lację wyjaśniam, że w sprawie bieżące-
go utrzymania oraz odmulenia koryta 
potoku Stróżowianka wystąpiłem do 
zarządcy cieku, tj. RZGW z prośbą 
o podjęcie stosownych działań). Druga 
interpelacja dotyczyła ujednolicenia 
adresów www placówek oświatowych. 
(Odp.: Wniosek w sprawie ujednolice-
nia adresów www placówek oświato-
wych jest jak najbardziej zasadny i zo-
stanie wdrożony do realizacji. Niemniej 
jednak ze względu na trwającą reformę 
oświaty zmiana ta nastąpi po zapozna-
niu się z ostatecznym kształtem placó-
wek oświatowych na terenie miasta).

Projekt „Żółty Talerz” i zaangażowaniem przystąpiły do two-
rzenia kolorowych i zdrowych kanapek.
W miesiącu październiku zostały prze-
prowadzone warsztaty edukacyjne pt. 
„Schowajmy  lato do słoików”. Dzieci wy-
konywały kolorowe owoce z kartonu oraz 
fiszki z hasłami, promującymi domowe 
przygotowywanie przetworów na zimę: 
zdrowo i kolorowo, nie marnuj żywno-
ści,  naturalne witaminy, wiemy co jemy. 
Wspólnie z rodzicami odbyły się warsz-
taty edukacyjne promujące zdrowe 
odżywianie pt. ,,Sporządzanie warstwo-
wego deseru - domowej granoli, czyli 
chrupiącego musli wg przepisu Magdy 
Gessler”. Z suchych składników tj: płat-
ków owsianych, migdałów, orzechów  
laskowych,  pestek dyni wymieszanych  
z miodem i olejem, w piekarniku powstała 
chrupiąca granola. Na stołach położono 

w miseczkach, podpieczoną granolę, oraz 
w kubeczkach i talerzykach różne sma-
kołyki m.in.: pokrojone banany, man-
darynki, brzoskwinie, rodzynki, żura-
winę. Każde dziecko i rodzic otrzymało 
jednorazowy mały przezroczysty talerzyk 
do przygotowania warstwowego deseru. 
Niektóre chętne dzieci ubijały ser ma-
scarpone, śmietanę, która posłużyła do 
przekładania odżywczych smakołyków. 
Po kilku minutach efekt końcowy był 
gotowy, dzieci skomponowały własny 
chrupiący deser. Nie było czasu na nudę.  
Stanisława Bąk, prezes Zarządu TPD 
wyraża szczególne podziękowanie wy-
chowawcom, Izabeli Ciemała – Pija-
nowskiej i Katarzynie Musz - za zaan-
gażowanie i kreatywność w realizacji 
założeń programowych ,,Żółty Talerz”.   

Agnieszka Piskorz
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4 i 11 października br. Stowarzyszenie 
Muzyka Świata AKORD zrealizowało 
w Gorlicach projekt profilaktyczny pt. 
„Zanim będzie za późno”.
I część projektu odbyła się 4 paździer-
nika br. w sali teatralnej Gorlickiego 
Centrum Kultury. W projekcie uczest-
niczyło około 400 uczniów z I, II i III 
klas gimnazjalnych z 5 szkół miejskich 
z terenu Gorlic.
Projekt w swojej pierwszej części skła-
dał  się z: elementów profilaktyczno 
– animacyjno – artystycznych obejmu-
jących wykład z prezentacją multime-
dialną specjalisty do spraw profilaktyki, 
części artystycznej z pokazem filmowo-
-fotograficznym, interaktywną dyskusję 
z uczestnikami, ćwiczenia z elementami 
wykładu profesjonalnego coacha i tre-
nera komunikacji interpersonalnej oraz 
elementy psychodramy.  
Głównym celem projektu było przeciw-
działanie pierwszym próbom podej-
mowania zachowań ryzykownych oraz 
ograniczenie czynników ryzyka używa-
nia alkoholu i narkotyków.

„Zanim będzie za późno”

Realizacja tego typu działań profilak-
tycznych stanowi uzupełnienie progra-
mów profilaktycznych cyklicznie pro-
wadzonych w szkołach miejskich przez 
przeszkolonych nauczycieli. W ramach 
szkolnych programów profilaktyki 
w gorlickich szkołach przeszkoleni 
nauczyciele prowadzą zajęcia z pro-
gramów „Spójrz Inaczej”, „Magiczne  
Kryształy”, „Unplugged”, „Trzy Koła” 
oraz „Przyjaciele Zippiego”, które są 
dofinansowane ze środków pochodzą-
cych z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu.
II cześć projektu odbyła się 11 paź-
dziernika br. w Miejskim Zespole Szkół  
Nr 5. Warsztaty prowadziła Anna Agata 
Jurczak – specjalista terapii uzależ-
nień, pracownik Poradni Psychologii 
Zdrowia i Trzeźwości w Nowym Sączu.
Program dofinansowany został  ze 
środków Miasta Gorlice w ramach re-
alizacji zadań publicznych z zakresu 
Miejskiego Programu Profilaktyki Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2016.

W dniach 11-14 października br. 
w Wysowej odbyło się, kolejne już
IV, Spotkanie Integracyjne Osób Niepeł-
nosprawnych z cyklu „Poznam, spróbu-
ję, zrobię”. Spotkanie to, pod hasłem 
„Woda – Wielka Tajemnica Życia”, pro-
mujące równocześnie walory naszego 
powiatu, poświęcone było  problematy-
ce prozdrowotnych zachowań z wykorzy-
staniem wody oraz ochronie jej zasobów 
w przyrodzie. W imprezie wzięło udział 
76 osób niepełnosprawnych oraz 
24 terapeutów z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej województwa małopolskiego. 
Projekt został zrealizowany przy wspar-
ciu finansowym ze środków PFRON 
będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego. Uczestnicy projektu 
goszczeni byli w zaprzyjaźnionym Cen-
trum Rehabilitacyjno – Leczniczym „Gli-
nik” w Wysowej Zdrój. Zwiedzili Zaporę 

i Elektrownię Wodną w Klimkówce, Roz-
lewnię Wód Mineralnych w Wysowej, 
Gospodarstwo Rybackie w Ropie, zajazd 
,,Pstrąg u Eda”. Mieli okazję degusto-
wać potrawy z ekologicznego pstrąga 
i różne rodzaje wysowskich wód mine-
ralnych. W Domu Rzemiosła w Wysowej 
przygotowywali pod okiem specjalistów, 
oryginalne i zdrowe dania oraz napoje. 
W ramach warsztatów kreatywnych 
„Rybka albo akwarium” powstały pięk-
ne prace plastyczne poświęcone wo-
dzie i mieszkańcom akwenów. Dzięki 
spotkaniom z pracownikami Stanicy 
WOPR w Klimkówce oraz Centrum 
Rekreacyjno – Leczniczego  osoby 
niepełnosprawne poszerzyły swoją 
wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa 
nad wodą oraz wykorzystania wody 
w zabiegach leczniczych i kosmetycz-
nych. Uczestnicy projektu zachwyceni 
pięknem Beskidu Niskiego, doceniając 
jego niepowtarzalne atuty, zadeklarowali 
udział w kolejnych tego typu projektach. 
Więcej informacji oraz zdjęcia 
z przebiegu imprezy, zamieszczo-
nych jest na stronie internetowej: 
wtzrodzina.jimdo.com – zaintereso-
nych zapraszamy do jej obejrzenia. 
„Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego”.
Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu  Na Rzecz Niepeł-
nosprawnych „Rodzina” w Gorlicach 

„POZNAM, SPRÓBUJĘ, ZROBIĘ”
WODA – WIELKA TAJEMNICA ŻYCIA
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Zakończyła się siódma edycja konkur-
su „Grunt na Medal”. Zgłoszona przez 
Miasto Gorlice oferta inwestycyjna nie 
uzyskała co prawda statusu laureata, 
jednak znalazła się wśród pięciu naj-
lepszych ofert całego województwa! 
Dzięki temu zostanie zamieszczona 
w bazie Polskiej Agencji Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych i będzie 
teraz aktywnie promowana wśród inwe-
storów zagranicznych.
Udział w konkursie „Grunt na Medal” 
to kolejny krok, który Miasto Gorlice 
robi by zachęcić inwestorów i pokazać 
atrakcyjność inwestycyjną naszego 
regionu. Jednym z elementów regula-

„Grunt na Medal”
Gorlice w konkursie minu konkursu było stworzenie pre-

zentacji multimedialnej zgłoszonych 
terenów. W tym celu Urząd Miej-
ski przygotował film promu-
jący miasto i jego tereny 
inwestycyjne.
W tej edycji o tytuł 
najbardziej atrakcyjnej 
działki przeznaczonej 
pod projekt produkcyjny 
w każdym województwie, 
ale przede wszystkim o zainte-
resowanie inwestorów z całego świata, 
przez blisko pół roku, walczyły 142 
gminy, które zaprezentowały łącznie 

179 ofert.
Ogólnopolski Konkurs „Grunt na me-

dal”, powstał z inicjatywy Pol-
skiej Agencji Informacji 

i Inwestycji Zagranicz-
nych i jest organizowany 
od 2005 roku wspólnie 
z Urzędami Marszał-
kowskimi oraz Centra-

mi Obsługi Inwestora 
(oficjalnymi partnerami 

PAIiIZ w regionach). Honoro-
wy patronat nad konkursem sprawują 
Ministerstwo Rozwoju oraz Związek 
Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
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7 października br., w piątkowy wie-
czór,r do Gorlickiego Centrum Kul-
tury tłumnie przybyli widzowie, by 
wziąć udział w recitalu autorskim 

26 września br. w Muzeum Regional-
nym PTTK w Gorlicach odbył się wer-
nisaż wystawy fotograficznej pt. „Pra-
wosławie przez dziurkę”. To prezentacja 
40 zdjęć wykonanych przez ojca Sofro-
niusza (Mariusza Wilentę), mnicha 
z monasteru św. Onufrego Wielkiego 
w Jabłecznej, którego wyróżnia tematy-
ka oraz sposób wykonywania fotografii 
– aparatem otworkowym.  Współorga-
nizatorem wystawy i jej pomysłodawcą 
jest Diecezjalny Ośrodek Kultury Pra-
wosławnej „Elpis” w Gorlicach.  
Na wernisaż nie przybył osobiście Au-
tor. O jego dorobku i tematyce zdjęć 
opowiadali JE ks. Biskup Paisjusz 
Ordynariusz Diecezji Przemysko-Gor-
lickiej oraz ksiądz dziekan dr Roman 
Dubec. Natomiast o specyfice fotografii 
otworkowej mówił gorlicki fotografik 
Jacek Kosiba. W wernisażu uczestni-
czyli m.in. wicestarosta powiatu gorlic-
kiego Jerzy Nalepka, zastępca burmi-
strza miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, 
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych UM Aleksander 
Augustyn oraz ksiądz Roman Jagiełło 
proboszcz Parafii Polskokatolickiej 
w Łękach Dukielskich. Wystawa będzie 
czynna do 18 listopada br.

Źródło: PTTK/oddział Gorlice

Od 20 do 22 października br. w Regio-
nalnym Centrum Kultury Pogranicza 
w Krośnie odbywał się 12. INNY Ogólno-
polski Festiwal Teatrów Młodzieżowych. 
Wzięło w nim udział 14 amatorskich 
teatrów z województw: lubelskiego, ma-
zowieckiego, zachodniopomorskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego oraz 
teatr z Ukrainy, wyłonionych spośród 30 
nadesłanych zgłoszeń. Zespoły teatralne 
walczyły o statuetkę Otwartej Kurtyny.
W festiwalowych zmaganiach wzięła 
udział głównie młodzież szkół ponad-
gimnazjalnych, a także starszych klas 
gimnazjów, która prezentowała spekta-
kle autorskie, oparte na własnych sce-
nariuszach.
Miło nam poinformować, że do udziału 
w festiwalu zakwalifikował się również 
Teatr Eksperymentalny GCK „ERGO”, 
który zaprezentował zgromadzonej pu-
bliczności spektakl pt.: „PASS” w re-
żyserii  Jakuba Kruczka. Scenariusz do 
ww. sztuki ułożyli członkowie zespołu 
na bazie własnych obserwacji życia, 
stylów komunikacji i relacji międzyludz-

„Moja miłość” recital autorski Michała Bajora

„PRAWOSŁAWIE PRZEZ DZIURKĘ” 
dla Teatru Eksperymentalnego GCK „ERGO”

Michała Bajora. Piosenkarz  pod-
czas swojego pierwszego występu 
w Gorlicach zaprezentował zgro-
madzonej publiczności  najnowszy 
program pt. „Moja miłość” – prze-
boje zgromadzone na 19-tej płycie 
artysty, pod tym samym tytułem.
Usłyszeliśmy kilkanaście najpięk-
niejszych utworów o miłości, trwale 
zapisanych w historii polskiej mu-
zyki rozrywkowej, w pamięci i ser-
cach kilku pokoleń słuchaczy, w tym 
dwie premierowe piosenki napisane 

kich. W ten sposób powstała opowieść 
o miłości, namiętności, pragnieniach, 
zagubieniu i wewnętrznym niepoko-
ju. Opowieść skłaniająca do refleksji, 
przedstawiająca świat widziany oczami 
młodych ludzi. Sztuka została wystawio-
na w zmienionym składzie osobowym, 
grupę ERGO zasiliły członkinie powsta-
łej we wrześniu br. Grupy Teatralnej 
GCK „IGNIS”. Zespół teatralny ERGO 
wystąpił w składzie: Aleksandra Baran, 
Ewa Brudziewska, Gabriela Bodziony, 
Paulina Burkot, Eryk Dyląg, Natalia Gu-
zik, Mirella Jurkowska, Jacek Leśniak, 
Damian Majewski, Oliwia Przybyłowicz, 
Magdalena Rąpała, Wiktoria Stelmach, 
Sabina Świątek, Eryk Zawiślak, Adrian 
Zimowski.
Podczas festiwalu grupy teatralne wysta-
wiły m.in.: teatr cieni, monodram, teatr 
plastyki i ruchu, teatr oparty na dźwięku, 
świetle i ruchu – bez użycia słowa.
Jury przyznało nagrodę specjalną dla 
Teatru Eksperymentalnego GCK „ERGO” 
za stworzenie udanej propozycji widowi-
ska tanecznego oraz nagrodę finansową.
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NAGRODA SPECJALNA

specjalnie dla Michała Bajora przez 
mistrza słowa – Wojciecha Młynar-
skiego, nagrane na płycie w duetach 
z Alicją Majewską i Anną Wyszkoni.
„Zanurzeni” w mroku Sali Teatralnej 
GCK swoją uwagę skierowaliśmy na 
scenę skąd dobiegały nas dźwięki 
melodii i teksty znanych utworów 
min. takie jak: „Prześliczna wiolon-
czelistka”, „Odkryjemy miłość nie-
znaną”, „Ach życie kocham cię nad 
życie” przeplatane narracją i aneg-
dotami Michała Bajora. Wycisze-

ni, zasłuchani w charakterystyczne 
brzmienie głosu artysty doświad-
czaliśmy relaksu. Magia dźwię-
ku i słowa przynosiła ukojenie…
Podczas koncertu Michałowi Bajoro-
wi towarzyszyli muzycy: Tomasz Kre-
zymon (piano), Marcin Olak (gitara 
akustyczna), Konrad Kubicki (gitara 
basowa), Piotr Maślanka (perkusja).
Po koncercie artysta zaprosił wi-
dzów do Sali Kameralnej GCK, gdzie 
miłośnicy jego piosenek mieli moż-
liwość uzyskania jego autografu.

W MUZEUM REGIONALNYM
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Październik 2016

Wystawa malarstwa INSPIRACJE II

1 października br. Chór Dziecięcy Ako-
lada pod dyrekcją Anny Cisoń wziął 
udział w przesłuchaniach konkursowych 
VII Ogólnopolskiego Festiwalu Silesia 
Cantat w Głogowie, zdobywając aż trzy 
nagrody! Grand Prix Festiwalu, Złote 
Pasmo oraz wyróżnienie za najlepsze 
wykonanie utworu kompozytora polskie-
go –„Polubyła ja Stefana” łemkowska 
melodia ludowa, opr. Mirosław Bogoń.
Nasze „Złotka” zdobyły uznanie Jury 
oraz serca publiczności nie tylko pięk-
nym śpiewem, ale także znakomitą 
prezencję sceniczną, zaangażowaniem 
i ciekawym repertuarem. Dzieci wykona-
ły utwory: „Rozkołysz pieśnią Świat” W. 
Korcz, „Odejdź Jasiu od okienka” opr. 
M. Matuszewski, „Kayama” K. Jenkins 
z akompaniamentem fortepianu Krystyny 
Wal oraz „Polubyła ja Stefana” opr. M. 
Bogoń - o wykonanie właśnie tej kom-
pozycji poproszono podczas koncertu 
laureatów w głogowskiej Kolegiacie.
Tak znakomite osiągnięcie jest niewąt-

Grand Prix dla Chóru Dziecięcego 
Akolada z PSM w Gorlicach

Zapraszamy do Pawilonu Historii 
Miasta Gorlice oraz Domu Polsko-
-Słowackiego im. Dušana Jurkoviča 
w Gorlicach na wystawę malarstwa 

pliwie powodem do dumy dla gorlickiej 
Szkoły Muzycznej, rodziców dzieci śpie-
wających w chórze oraz miasta i regionu.
Gratulujemy   i  życzymy kolejnych  sukcesów!  
Skład chóru: Karol Cetnarowski, Natalia 
Dubec, Weronika Juruś, Jakub Kołoty-
ło, Anna Korbicz, Emilia Korbicz, Emilia 
Kordzikowska, Magdalena Koszyk,  We-
ronika Tarko, Zuzanna Malisz, Ernest 
Orlewski, Jolanta Pijanowska, Aleksandra 
Poznańska, Anna Róż, MariaRybczyk, 
Katarzyna Stelmach, Anna Sulimska, 
Anna Szkaradek, Magdalena Tacyn, 
Julia Tapek, Alicja Maciejczyk, Natalia 
Haleczko,  Maria Zagórska, Karolina Za-
górska, Marceli Jędrzejowska, Gabriela 
Korneusz, Mikołaj Majda, Gabriela Ju-
ruś, Gabriela Wal, Katarzyna Stępień, 
Martyna Orlof, Sylwia Zwierz, Sylwia 
Kret, Wiktoria Trybus, Olga Więcek, 
Emilia Zych, Weronika Deć, Laura Wła-
dyka, Marcelina Hojdak, Weronika Karp. 

Źródło: PSM w Gorlicach

„Inspiracje II”. 
„Inspiracje II” to specjalna wystawa 
malarstwa Programu „Derby Arty-
styczne - Śląsk & Małopolska i wo-
jewództwa ościenne”. Swoje prace 
prezentuje 18 artystów wybranych 
z trzech edycji Programu, w tym 
sześciu artystów gościnnie.
Międzyregionalny Program pn. 
„Derby Artystyczne” to projekt 
społeczny, którego celem jest upo-
wszechnianie malarstwa i grafiki 
m.in. poprzez bezpośrednią prezen-
tację wystaw również poza galeriami 
wystawienniczymi oraz integracja 
środowisk artystycznych z różnych 
regionów Polski, głównie południo-
wej. W 2016 roku realizowana jest III 
edycja Programu. Wystawa czynna 
do 16 listopada br.

X GORLICKA JESIEŃ MUZYCZNA

W dniach 20-21 października br. od-
bywała się w Dworze Karwacjanów X 
Gorlicka Jesień Muzyczna organizowa-
na przez Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów, wspólnie z Polskim To-
warzystwem Muzyki Kameralnej, Biu-
rem Koncertowym Haliny Promińskiej, 
Starostwem Powiatowym w Gorlicach 
i Urzędem Miejskim w Gorlicach. 20 
października wystąpili: Christian Dano-
wicz – skrzypce (Argentyna) oraz Anna 
Rutkowska-Schock – fortepian. W pro-
gramie koncertu zaprezentowali Sonatę 
na skrzypce i fortepian Manuela Ugarte, 

Pampeanę Nr 2 Alberto Ginastera, Źró-
dło Aretuzy Karola Szymanowskiego 
oraz Henryka Wiśniewskiego Pieśń Pol-
ską, Walc-Scherzo, Fantazja faustowska. 
W drugim dniu, 21 października odbył 
się koncert Kwartetu Camerata w skła-
dzie: Włodzimierz Promiński – skrzyp-
ce, Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce, 
Piotr Reichert – altówka oraz Roman 
Hoffman – wiolonczela, wzbogacony 
artystą fortepianowym Krzysztofem 
Herdzinem. W programie był Wolfgang 
Amadeusz Mozart, Juliusz Zarębski oraz 
jazzowe inspiracje Krzysztofa Herdzina. 
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Gorliccy zawodnicy crossmintona 
(dawna nazwa speedbadminton) Piotr 
Gawlak i Jerzy Knot zakończyli tego-
roczny sezon rozgrywkowy udziałem 
w dwóch turniejach, w których udo-
wodnili, ze należą do najlepszych 
zawodników w kategorii +50 w Polsce 
i w Europie.
Pod koniec września wzięli udział 

Gorlickie sukcesy w crossmintonie

w międzynarodowym turnieju cros-
smintona w Lipanach (Słowacja), 
z udziałem zawodników z Czech, Li-
twy, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwe-
cji, Ukrainy i Węgier. Tutaj Piotr Gaw-
lak był bezkonkurencyjny wygrywając 
wszystkie pojedynki po fazie grupowej 
2:0, a Jerzy Knot zajął trzecie miejsce 
ulegając w półfinale reprezentantowi 

GORLICE NA PODIUM W MAŁOPOLSCE  

Miasto Gorlice aktywnie włączyło się 
w organizację tegorocznego VIII Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich - XXII edycji Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin. 
Odbywającemu się corocznie na tere-
nie całego kraju wydarzeniu przyświe-
ca idea promowania zdrowego trybu 
życia, aktywności ruchowej i rodzinnej 
integracji. Turniej Miast i Gmin  to 
największa impreza sportu masowego 
w Polsce, w której mogą uczestniczyć 
wszyscy – niezależnie od wieku.

Miasto Gorlice co roku bierze udział 
w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, 
proponując rozmaite dyscypliny spor-
tu, w których każdy może wziąć udział. 
Głównymi kryteriami oceny podczas 
wydarzenia były: stosunek łącznej 
liczby osób startujących w imprezach 
do ogólnej liczby mieszkańców w %, 
iloczyn liczby zorganizowanych imprez 
turniejowych i liczby dni, w których im-
prezy te zostały przeprowadzone oraz 
łączna liczba startujących w Testach 
Coopera.

W tegorocznej edycji imprezy uczest-
niczyło 35 gmin z Małopolski. W tej 
edycji zajęliśmy wysokie III miejsce 
w klasyfikacji wojewódzkiej i VI w ogól-
nopolskiej. 
W tym roku zwycięzcą  w obu kate-
goriach została Dąbrowa Tarnowska, 
która 19 października br. zorganizowała 
także uroczyste podsumowanie wyda-
rzenia. Oficjalne otwarcie uroczystości 
rozpoczęło się wystąpieniem Marszałka 
Województwa Małopolskiego – Jacka 
Krupy, po którym odbyła się dekoracja 

SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

zwycięzców, prezentacja wyników, wy-
stąpienia gości oraz część artystyczna. 
Zwycięzcom puchary i nagrody wręczył 
Jacek Krupa, który sam został odzna-
czony „Za zasługi dla Małopolskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej”. 

Czech Romanowi Jurasowi.
22 października br. w Kórniku koło 
Poznania odbyły się VIII Indywidualne 
Mistrzostwa Polski w Crossmintonie. 
Dwójka naszych graczy startująca w ka-
tegorii +50 powtórzyła wyniki z Lipan. 
Piotr Gawlak po zwycięstwie 2:1 w pół-
finale z Jerzym Knot, pokonał w finale 
Jerzego Maliszewskiego z Wrocławia 

zdobywając tytuł Mistrza Polski.
W 2017 roku organizowane będą 
Mistrzostwa Świata, w których nasi 
zawodnicy planują wziąć udział i po 
raz pierwszy zdobyć medale. Przypo-
mnijmy, że Jerzy Knot w 2013 roku 
zdobył na mistrzostwach 5 miejsce, 
a Piotr Gawlak powtórzył ten wynik 
w 2015 roku.


