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BĘDZIE FILM O IGNACYM ŁUKASIEWICZU?

„Nie każdy naród posiada 
człowieka, który stworzył 
nowy, największy przemysł na 
świecie i dał podstawy pod inne 
dziedziny. Polska i ten teren 
takiego człowieka ma i trzeba 
nim się chwalić i mówić o tym 
całemu światu...”- Tak mówił 3 
lutego br. w Galerii Sztuki Dwór 
Karwacjanów w Gorlicach pro-
ducent, reżyser, scenarzysta 
Marek Kraszewski, który przy-
mierza się do realizacji filmu o 
Ignacym Łukasiewiczu.
W spotkaniu z Markiem Krasze-
wskim i Lidią Bąk, drugim 
producentem, uczestniczyli: 
starosta Karol Górski, wicebur-
mistrz Gorlic Łukasz Bałajew-
icz, dyrektor Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w 
Gorlicach Zdzisław Tohl, his-
toryk i publicysta Andrzej 
Ćmiech oraz przedstawiciele 
wydziałów promocji Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach Ewa 

Żarnowska i Urzędu Miasta 
Gorlice Marcin Gugulski.
Uczestnicy zapoznali się ze sce-
nariuszem filmu pod roboczym 
tytułem „Ignacy Łukasiewicz”, 
którego autorem jest Marek 
Kraszewski. Przez 9 lat prow-
adził on dogłębne badania 
w różnych archiwach w kra-
ju i zagranicą, aby poznać 
życie i działalność Ignacego 
Łukasiewicza, by jak najuczci-
wiej przedstawić dramatyczne 
fakty z życia bohatera i pow-
stawania wynalazku, który 
zrewolucjonizował świat. Film 
ma opowiadać o początkach 
przemysłu naftowego, który 
narodził się w Polsce, także na 
ziemi gorlickiej, i stał się pod-
waliną rozwoju różnych gałę-
zi współczesnego przemysłu 
chemicznego, kosmetycznego, 
farmaceutycznego, motoryza-
cyjnego.
- Podejmujemy się realizacji 

pierwszego na świecie, fabu-
larnego filmu biograficznego 
o polskim twórcy światowego 
przemysłu naftowego Ignacym 
Łukasiewiczu – mówił podczas 
spotkania Marek Kraszewski. 
Będziemy w nim prezentować 
związki Łukasiewicza z Gorli-
cami i ziemią gorlicką, a były 
one bardzo istotne. To tutaj z 
aptekarza „przemienił się” w 
przedsiębiorcę. Tutaj prow-
adził doświadczenia – można 
powiedzieć, że tu dokonała 
się część naukowa. Także tut-
aj miały  miejsce ważne wy-
darzenia z życia osobistego 
Łukasiewicza. Jego biografia 
jest bardzo barwna, w wie-
lu momentach dramatyczna, 
pełna rozterek, zwątpień i 
tragicznych zdarzeń, a nawet 
niewyjaśnionych tajemnic. 
To wszystko chcielibyśmy po-
kazać w miarę możliwości w 
naszym filmie. Także to, że był 

to człowiek głęboko wierzący, 
patriota, o wielkiej mądrości, 
ceniący uczciwość i poświęce-
nie, wielki jałmużnik nazywany 
przez wielu „Ojcem Ignacym” 
– mówił M. Kraszewski.
Produkcją filmu ma kierować 
nestor kierowników produkcji, 
współtwórca Polskiej Szkoły 
Filmowej - Jerzy Rutowicz, 
a nadzór artystyczny nad fil-
mem sprawował będzie Marek 
Nowicki, współtwórca takich 
hitów filmowych jak „Chłopi”, 
„Widziadło” oraz innych. Fil-
mowe zdjęcia będą kręcone w 
miejscach blisko związanych z 
Ignacym Łukasiewiczem m.in.: 
w Gorlicach, Jaśle, Krośnie, 
Bóbrce, Chorkówce, Krakow-
ie, Lwowie, Wiedniu, Zręcinie. 
Film ma trwać 105 minut. 
 
źródło: Starostwo Powiatowe w Gorli-
cach

„Muzeum na kółkach” przyjedzie do Gorlic!
„Muzeum na kółkach” to 
podróżująca wystawa 
edukacyjna Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN, która 
opowiada o historii i tradycji 
polskich Żydów. W tym 
roku Gorlice zakwalifikowały 
się do udziału w projekcie jako 
jedno z sześciu miast z całej 
Polski! Muzeum odwiedzi nasze 
miasto w dniach 23-25 marca 
br., a jego wizycie towarzyszyły 
będą liczne wydarzenia, m.in. 
animacje i warsztaty. Serdec-
znie zapraszamy do odwiedze-
nia charakterystycznego paw-
ilonu wystawowego!  
Celem projektu jest szerzenie 
wiedzy o niemal 1000-letnim 
współistnieniu kultur polskiej i 
żydowskiej, a także wspieranie 
lokalnych inicjatyw dotyczą-

cych dialogu polsko-żydowsk-
iego i ochrony dziedzictwa 
żydowskiego. Muzeum to nie 
tylko ciekawa wystawa oraz 
wydarzenia towarzyszące, to 
także wspaniała okazja do 
spotkań i wspólnej dyskusji. 
Edukatorzy wystawy zachę-
cają do udziału wszystkich, 
niezależnie od wieku. Młodsi 
z pewnością dowiedzą się in-
teresujących rzeczy o kulturze 
żydowskiej oraz historii Gor-
lic, a starsi być może podzielą 
się swoimi wspomnieniami. 
W czasie trwania wystawy 
będzie można zobaczyć m.in. 
trójwymiarową mapę sztetla, 
kalendarium zawierające na-
jważniejsze wydarzenia z his-
torii Żydów polskich, a także 
interaktywną mapę Gorlic! 

Już dziś serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia „Muzeum na 
kółkach” zarówno osoby in-
dywidualne, grupy zorgan-
izowane, jak i młodzież szkolną 
wraz z nauczycielami. Wystawa 
edukacyjna, która zagości w 
Gorlicach to wyjątkowa okazja 
podkreślenia wielokulturowości 
naszego regionu. Może zostać 
wykorzystana jako propozyc-
ja lekcji historii, geografii czy 
wiedzy o kulturze. Więcej infor-
macji o programie wydarzenia 
juz wkrótce na stronie miasta! 
Projekt został wspar-
ty z funduszy norwes-
kich i EOG przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię. 
 
Foto. www.polin.pl



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  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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Szanowni Państwo 
Po raz kolejny nowy, lokalny tandem 
medialny w postaci portalu gorlice24.
pl oraz Regionalnej Telewizji Gorlic-
kiej postanowił uraczyć mieszkańców 
Gorlic sensacyjną informacją, doty-
czącą ciężkich nadużyć Burmistrza 
Rafała Kukli. 
Tym razem na celownik została wzię-
ta obsługa prawna Urzędu Miejskie-
go, opisana przez portal gorlice24, 
a na której temat RTVG gromadził 
materiały. 
Dlatego też, odpowiadając na posta-
wione mi publicznie pytania, pragnę 
przedstawić Państwu informacje, któ-
re - o dziwo - przez najobiektywniej-
szy ponoć portal w okolicy nie zostały 
przekazane. 
Chciałbym poniżej przedstawić, jak 
kształtowały się koszty obsługi praw-
nej w latach 2014 – 2016:
- 2014 r. trzech radców prawnych na 
1 i 3/4 etatu: 164.763,68 zł (wyna-
grodzenie wraz z pochodnymi),
- 2015 r. do 31 lipca 2015 r. trzech 
radców prawnych a od 1 sierpnia 
2015 r. dwie zewnętrzne kancelarie: 
131.456,55 zł. (85.152,75 zł oraz 
46.303,80 zł),
- 2016 r. obsługa przez dwie kan-
celarie zewnętrzne (do 15 września 
2016 r. po tym okresie jedna kancela-
ria zewnętrzna): 111.384,56 zł.,
Nadmieniam, że w budżecie na rok 
2017 na obsługę prawną zaplanowa-
no kwotę 108 tys. zł.
Zaznaczyć należy, że przy obsłudze 
prawnej świadczonej na podstawie 
umowy cywilnoprawnej z zewnętrzną 
kancelarią, Miasto nie ponosi kosztów 
pracowniczych, w tym delegacji, a co 
więcej ma możliwość częściowego 
odliczania naliczonego w fakturze po-
datku VAT. 
W tym stanie rzeczy od początku 
obecnej kadencji koszty obsługi praw-
nej Urzędu zostały realnie obniżone o 
kwotę 56 730,68 zł., przy czym wy-
pada zaznaczyć, że od stycznia 2017 
roku zakres czynności wykonywanych 
przez Urząd i poddanych nadzorowi 
obsługi prawnej został powiększony 
o sprawy lokalowe, którymi do tego 
czasu zajmował się GTBS Sp. z o.o. 
Obsługa prawna każdej jednostki i fir-
my wiąże się nie tylko z koniecznością 
dbania o prawidłowe z punktu widze-
nia prawnego działanie podmiotu, ale 
przede wszystkim z odpowiedzialno-
ścią za legalność decyzji podejmowa-
nych przez osoby nimi zarządzające. 
Dlatego też, wybór w zakresie obsłu-
gi prawnej nie może opierać się wy-
łącznie na kryterium najniższej ceny i 
żaden szanujący się podmiot nie pod-
chodzi do tego tematu w taki sposób. 
Każdy rozsądny człowiek wybierając 
prawnika do prowadzenia swojej pry-
watnej sprawy, kieruje się nie tylko 

ceną usługi, ale i oczekiwaną jej jako-
ścią. Takiego samego podejścia nale-
ży wymagać od osób zarządzających 
przedsiębiorstwami czy podmiotami 
publicznymi. 
Wyłącznie raz w ostatnich latach ob-
sługa prawna Urzędu została udzie-
lona w trybie przetargu nieograniczo-
nego i w zgodnej ocenie pracowników 
Urzędu, sposób jej wykonywania, 
pomimo znacznie wyższych kosztów 
niż obecnie, nie był zadowalający. 
Dlatego też wybór prawnika wiąże się 
przede wszystkim z oceną sposobu 
jego działania, które ma istotne prze-
łożenie na sposób funkcjonowania ca-
łej obsługiwanej jednostki. 
Niezależnie od powyższego, zwracam 
uwagę, że w związku z zawieszeniem 
w 2015 roku wykonywania zawo-
du przez radcę prawnego Grzegorza 
Przybyło (przejście do zawodu pro-
kuratora), praktycznie z dnia na dzień 
zaistniała konieczność reorganizacji 
obsługi prawnej Urzędu. Sytuacja 
ta ujawniła istotną kwestię. Gdyby 
bowiem doszło do sytuacji, w której 
nie byłoby możliwości natychmiasto-
wego zlecenia wykonywania obsługi 
prawnej, to mając na uwadze zakres 
obowiązków prawnika Urzędu, mogło-
by dojść do zablokowania możliwości 
legalnego realizowania ważnych dla 
Miasta i indywidualnych mieszkańców 
czynności, jak zawieranie umów, czy 
przygotowywanie uchwał. 
Dlatego też, podjęto decyzję o zakwa-
lifikowaniu zlecania obsługi prawnej 
do czynności związanych z bieżącym 
działaniem Urzędu, do których należy 
również choćby zlecanie prowadzenia 
obsługi budżetu Miasta Gorlice po-
przez prowadzenie rachunków ban-
kowych.
Faktem jest, że publikacja zarządzenia 
w sprawie wprowadzenia regulaminu 
udzielania zamówień publicznych na-
stąpiła z opóźnieniem, co wynikało 
z niedopatrzenia właściwych służb 
Urzędu, które zostało natychmiast 
usunięte. 
Wszystkie dokumenty związane z za-
warciem bieżącej umowy na obsługę 
prawną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, są dostępne w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach i są dostępne w 
trybie dostępu do informacji publicz-
nej. 
Zgodnie z § 31 ust. 9 pkt 1 Regula-
minu organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach, parafowania przez 
radcę prawnego lub adwokata pod 
względem formalno-prawnym wy-
magają projekty uchwał Rady oraz 
zarządzeń Burmistrza. Skoro więc w 
dniu 28.12.2016 roku jedynym radcą 
prawnym, obsługującym Urząd Miejski 
w Gorlicach był Sebastian Puchajda, 
to sprawdzenie pod względem for-
malnoprawnym projektu zarządzenia 

w sprawie wprowadzenia regulaminu 
udzielania zamówień publicznych, 
należało do jego obowiązków, a zle-
canie tej czynności zewnętrznemu 
prawnikowi i ponoszenie z tego ty-
tułu kosztów nie znajdowało jakiego-
kolwiek uzasadnienia. 
Odnosząc się do wielkiego odkrycia, 
dotyczącego tego, że Pan Łukasz 
Bałajewicz pobierał od kancelarii Se-
bastiana Puchajdy i Agnieszki Złotek 
wynagrodzenie z tytułu umów cywil-
noprawnych w roku 2015, stwierdzić 
należy, że jest ono typowym przykła-
dem próby manipulacji. 
Pozostając na stanowisku Doradcy 
Burmistrza, Pan Łukasz Bałajewicz 
miał pełną swobodę w podejmowa-
niu dodatkowej działalności zarobko-
wej i realizował ją w pełni legalnie i 
w wyuczonym przez siebie zawodzie. 
Nic więc dziwnego, że na stronie in-
ternetowej kancelarii zamieszczona 
była informacja na temat Pana Ba-
łajewicza, jako osoby wchodzącej w 
skład zespołu.  
Jednocześnie, biorąc pod uwagę 
szeroki zakres obowiązków w Urzę-
dzie Miejskim w Gorlicach, umowy z 
kancelariami zostały rozwiązane w 
2015 roku, co logicznie skutkowało 
usunięciem jego danych ze strony 
kancelarii.  
Informacja o „zamkniętym przetar-
gu” na obsługę prawną w roku 2015 
stanowi swoiste novum, bowiem taki 
tryb udzielania zamówienia nie dość, 
że nie był stosowany, to w dodatku w 
odniesieniu do tego typu zamówień 
nie istnieje. W roku 2015 wystoso-
wano zapytania ofertowe w trybie 
udzielania zamówienia do kwoty 
30.000 Euro łącznie do 4 kancela-
rii, dokonując wyboru ofert radców 
prawnych Grzegorza Przybyło i Seba-
stiana Puchajdy. 
W świetle powyższego rewelacje 
zamieszczone przez portal gorlice24 
oraz RTVG stanowią wyłącznie kolej-
ny przejaw bezpardonowego ataku 
na Burmistrza Rafała Kuklę, ze stro-
ny mediów, które nie namaściły go 
na zajmowanym stanowisku i którym 
za takie namaszczenie Burmistrz nie 
widział konieczności odwdzięczać się 
w jakiejkolwiek formie. 
W przeciwieństwie bowiem do sy-
tuacji, które miały miejsce w la-
tach ubiegłych, a których szacow-
na redakcja portalu nie widziała 
konieczności analizować i podawać 
do publicznej wiadomości, wszelkie 
czynności związane z zapewnieniem 
obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w 
roku 2017 zostały przeprowadzone 
zgodnie z prawem i troską o racjo-
nalne wydatkowanie środków pu-
blicznych oraz przy zapewnieniu jak 
najlepszej jakości usług. 

Obsuga prawna  
w Urzędzie Miejskim w Gorlicach
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W niedzielę 26 lutego br. w 
sali teatralnej Gorlickiego Cen-
trum Kultury odbyły się obcho-
dy Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, których 
organizatorem była Poseł na 
Sejm RP Barbara Bartuś.
Podczas uroczystości za-
brzmiały pieśni patriotyczne w 
wykonaniu laureatów III Kon-
kursu Pieśni Patriotycznych. 
W tegorocznej edycji konkur-
su wzięła udział ponad setka 
dzieci i młodzieży z powiatu 
gorlickiego i nowosądeckiego.
Przed ogłoszeniem wyników 
konkursu, wykład o Żołnier-

Upamiętnili Żołnierzy 
Wyklętych

Odszedł na Wieczną Wartę - ostatni lotnik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Bieg „Tropem Wilczym”

3 stycznia br. zmarł w Krako-
wie ostatni lotnik Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, Se-
nior Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP w 
Krakowie, gen. Bryg. Ludwik 
Krempa. Miał sto lat. Nomi-
nację generalską otrzymał 25 
listopada 2016 roku w 8. Ba-
zie Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie z rąk Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. W spotka-
niu i uroczystości uczestniczyli 

członkowie Stowarzyszenia Se-
niorów Lotnictwa Wojskowego 
RP w Krakowie, wśród nich 
czterech mieszkańców powia-
tu gorlickiego – byli żołnierze i 
pasjonaci lotnictwa wojskowe-
go. Pamiątką wydarzenia jest 
wspólna z Prezydentem RP i 
Generałem fotografia – niezwy-
kła i niepowtarzalna. 9 stycznia 
br. z generalskimi honorami, z 
udziałem wiceministra MON 
Bartosza Kownackiego, poże-

Również w niedzielę (26 lute-
go), po raz pierwszy w Gorli-
cach, odbył się Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”. Bieg odbył się w 
wielu miejscach w kraju, z 
okazji przypadającego 1 mar-
ca Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.
Biegacze mogli sprawdzić 
swoje siły w Parku Miejskim 
na trzech dystansach - 1963 
m nawiązującym do roku, w 
którym zginął ostatni Żołnierz 
Wyklęty Józef Franczak „Lalek” 
oraz na 600 m (dla dzieci) i 
4500 m. Należy pamiętać, że 
bieg pamięci jest nie tylko wy-
siłkiem fizycznym, ale przede 
wszystkim wspaniałą lekcją 
historii.
Bezpośrednio po biegu, na 
hali sportowej OSiR odbyło się 
ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie nagród dla najlepszych 
zawodników w poszczególnych 
kategoriach. Nagrody zwycięz-
com wręczali Poseł na Sejm RP 
Elżbieta Borowska, Zastępca 
Burmistrza Miasta Gorlice Łu-

kasz Bałajewicz oraz Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Ma-
riusz Duszowicz.
Organizatorzy przygotowali 
w tym dniu szereg wydarzeń 
towarzyszących: inscenizację 
historyczną grupy rekonstruk-
cyjnej „Odbicie Więźniów UB”, 
strzelanie z broni pneumatycz-
nej do celu, grochówkę woj-
skową z kuchni polowej oraz 
projekcję filmu „Czas Leśnych 
Kurierów”.
Inicjatorką wydarzenia była 
Poseł na Sejm RP Elżbieta Bo-
rowska, a współorganizatorem 
Urząd Miejski w Gorlicach. W 
organizację Biegu włączyło się 
wiele osób i instytucji, m.in. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Gorlickie Centrum Kultury, 
Stowarzyszenie Miłośników 
Historii w Łabowej, Pogórzań-
skie Koło Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych, 
Liga Obrony Kraju w Gorlicach. 
Sponsorzy nagród: Urząd Miej-
ski w Gorlicach, Bank Spół-
dzielczy w Gorlicach, Uzdrowi-
sko Wysowa oraz Firma Fakro.

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice
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zach Wyklętych wygłosił Jaro-
sław Szarek, Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej.
Wydarzeniu towarzyszył także 
koncert Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Straży Granicznej w 
Nowym Sączu.
Uroczystości zostały poprze-
dzone Mszą Świętą odprawio-
ną w Bazylice Mniejszej w Gor-
licach w intencji Bohaterów 
Niezłomnych oraz Ojczyzny.
Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 
Gorlicach zostały objęte Patro-
natem Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy.

gnano gen. bryg. Lucjana 
Krempę na Cmentarzu Para-
fialnym w rodzinnym Sanoku. 
Odszedł na Wieczną Wartę. 
Uczestnikiem pożegnalnej 
uroczystości był Aleksander 
Gucwa – pasjonat histo-
rii lotnictwa wojskowego z 
Sękowej, jeden z gorlickich 
członków Stowarzyszenia 
Seniorów Lotnictwa Wojsko-
wego RP w Krakowie. 
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IV Zjazd Progresywnych Burmistrzów w Słupsku

Pociągiem z Gorlic do 
Krakowa 

W dniach 10 - 12 lutego br. 
Słupsk wraz z Ustką byli go-
spodarzami i organizatora-
mi  IV Zjazdu Progresywnych 
Burmistrzów, podczas któ-
rego włodarze miast z całej 
Polski mieli okazje wymienić 
się swoimi doświadczeniami. 

W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele takich miast 
jak Ostrów Wielkopolski, Wa-
dowice, Braniewo, Bartoszyce 
czy Starachowice. Nie zabrakło 
także Miasta Gorlice, reprezen-
towanego przez Zastępcę Bur-
mistrza – Łukasza Bałajewicza.

1 lutego br. w Krakowie odbyło 
się spotkanie samorządowców 
z Małopolski i Podkarpacia z 
Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego Jackiem Krupą 
na temat uruchomienia no-
wych połączeń kolejowych. W 
spotkaniu uczestniczyli Sta-
rosta Gorlicki Karol Górski, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Burmistrz Biecza Miro-
sław Wędrychowicz, Członek 
Zarządu Województwa Podkar-
packiego Lucjan Kuźniar, Sta-

rosta Jasielski Adam Pawluś, 
Burmistrz Jasła Ryszard Pa-
bian, Burmistrz Krynicy-Zdroju 
Dariusz Reśko, Radny Sejmiku 
Województwa Podkarpackie-
go Wojciech Zając i Adam Fi-
lar z KochamKolej.pl.  
Uczestnicy spotkania uzyska-
li od Marszałka Jacka Krupy 
deklarację, że połączenie ko-
lejowe na trasie Jasło – Biecz 
– Gorlice – Kraków zostanie 
uruchomione w październi-
ku 2017 roku. Połączenie ma 

być skierowane głównie do 
studentów, ponieważ pociąg 
będzie kursował w weekendy 
(piątek i niedziela).  
Podczas spotkania poruszo-
no także temat uruchomienia 
dodatkowego połączenia tury-
stycznego na trasie Jasło-Kry-

nica-Zdrój przez Gorlice.  
Szczegółowe opracowanie roz-
kładu jazdy będzie efektem 
konsultacji, które mają się od-
być na szczeblu Urzędów Mar-
szałkowskich Województw Ma-
łopolskiego i Podkarpackiego.

PROMESA NA REMONT UL. KRASIŃSKIEGO
23 lutego br. na sesji Rady Po-
wiatu Gorlickiego Burmistrz Ra-
fał Kukla odebrał z rąk Wojewo-
dy Małopolskiego Józefa Pilcha 
promesę na modernizację ulicy 
Krasińskiego w Gorlicach.
Przypomnijmy, że Miasto Gorli-
ce uzyskało dofinansowanie na 
przebudowę tej ulicy z Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 w wysokości  
1 103 044 zł. Wartość całej 
inwestycji to 2 801 609,82 zł i 
będzie to największa miejska 
inwestycja drogowa realizowa-

na w tym roku.
Zakres rzeczowo-finansowy re-
alizacji zadania obejmuje: bu-
dowę kanalizacji deszczowej, 
budowę kanalizacji sanitarnej, 
budowę oświetlenia, zabezpie-
czenie sieci teletechnicznej i 
elektrycznej, przebudowę skrzy-
żowania pomiędzy ul. Krasiń-
skiego i ul. Ogrodową, konstruk-
cję jezdni, chodników, ciągu 
pieszo-rowerowego, zjazdów, 
parkingów w pasie drogowym, 
nasadzenie zieleni oraz oznako-
wanie pionowe i poziome.

Podczas spotkania „Progre-
sywnych” gospodarze miast 
podsumowali dwa lata funk-
cjonowania swoich samorzą-
dów oraz przedstawili plany 
na przyszłość i dalszy rozwój 
miast. Jednym z głównych 
tematów, który pojawił się w 

dyskusji była wymiana do-
świadczeń i opinii związanych 
z rewitalizacją miast.
Forum Progresywnych Burmi-
strzów odbyło się przy wspar-
ciu finansowym Fundacji im. 
Friedricha Eberta.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UROCZYŚCIE OTWARTY

Gorliczanka Laureatką  
Stypendium College 2017/2018 

31. stycznia br. uroczyście 
otwarto Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bieczu z filią 
w Gorlicach. Na uroczystość 
przybyli między innymi I Wi-
cewojewoda Małopolski Józef 
Gawron, Starosta Gorlicki Karol 
Górski, Burmistrz Miasta Gorli-
ce Rafał Kukla, Zastępca Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz, Burmistrz Biecza 
Mirosław Wędrychowicz, Dy-
rektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Jacek Kowal-
czyk, Radni Miasta Gorlice, Dy-
rektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bieczu z filią 
w Gorlicach Jadwiga Białoń. 
Dom poświęcił Proboszcz 
Parafii Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Gliniku, ks. 
Marek Urban, a krótki pro-
gram artystyczny przygo-
towali podopieczni Dzien-
nego Ośrodka Wsparcia w 
Gorlicach z filią w Bobowej. 
Powstanie Środowiskowe-
go Domu Samopomocy było 
możliwe dzięki wspólnej ini-
cjatywie Starosty Gorlickiego, 
Burmistrza Gorlic, Burmistrza 
Biecza oraz przychylności 
Wojewody Małopolskiego.  
Zadanie zostało sfinansowane 
ze środków otrzymanych od 
Wojewody Małopolskiego. Bra-
kujące środki na dofinansowa-
nie zadania przekazały samo-
rządy: Miasto Gorlice: 40 000 
zł, Powiat Gorlicki: 40 000 zł, 
Gmina Biecz: 41 885 zł. Dodat-

kowo Powiat Gorlicki udostęp-
nił pomieszczenia na Dom Sa-
mopomocy w bursie w Bieczu i 
w internacie w Gorlicach oraz 
sfinansował budowę windy. 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy funkcjonuje od 16 
grudnia 2016 r. Siedziba domu 
mieści się w  Bieczu przy ulicy 
Parkowej 1 oraz w filii w Gor-
licach przy ulicy Wyszyńskiego 
18. Jest ośrodkiem przeznaczo-
nym dla mieszkańców Gminy 
Biecz i Miasta Gorlice, czynnym 
od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.00 do 16.00. 
Dom jest dziennym ośrod-
kiem wsparcia dla osób z 
upośledzeniem umysłowym 
oraz z zaburzeniami czynno-
ści psychicznych, prowadzo-
nym przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Pomocy Rodzinie 
”Nadzieja” w Bieczu. W za-
jęciach uczestniczy obecnie 
30 osób. Nowo powstała pla-
cówka świadczy usługi dla 
osób dorosłych, posiadają-
cych aktualne orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności, 
objętych leczeniem neurolo-
gicznym lub psychiatrycznym. 
Dom zapewnia usługi trans-
portowe polegające na do-
wożeniu na zajęcia z miejsca 
zamieszkania uczestników i 
odwożeniu ich po zajęciach do 
domu, wraz z opieką opieku-
na lub terapeuty. Uczestnicy 
mają możliwość spożywania 
posiłku przygotowanego w 
ramach treningu kulinarnego. 

Marzena Piecuch pochodzi z 
Gorlic, jej tata pracuje w Kuźni 
Glinik. Ma bardzo dobre wyniki 
w nauce, szczególnie w języku 
angielskim i naukach ścisłych. 
Czas pozaszkolny spędza na 
zajęciach dodatkowych. Jest 
członkinią kółka geograficz-
nego, biologicznego i che-
micznego. Jej pasją jest sport. 
Biega, uprawia gimnastykę i 
jeździ na rowerze. 
Spotkało ją wielkie wyróżnie-
nie. Została laureatką tego-
rocznej edycji programu Sty-
pendium College. We wrześniu 
br. rozpocznie naukę w jednej 
z najlepszych szkół w Wielkiej-
Brytanii – Ampleforth.  
To prestiżowa, niezależna 
szkoła z internatem w miej-
scowości Ampleforth w North 

Yorkshire w Anglii. Została za-
łożona przez benedyktyńskich 
mnichów na początku XIX w. 
Szkoła kształci młodzież w 
wieku od 13 do 18 lat. Ponad 
90 proc. absolwentów Col-
lege’u kontynuuje edukację 
wyższą i praktycznie każdy z 
nich dostaje się na prefero-
wane przez siebie uniwersy-
tety. Niemal 10 proc. uczniów 
dostaje się na uniwersytety 
Oxford i Cambridge.
Fundatorem stypendium jest 
Fundacja TDJ. Główne cele 
Fundacji to prowadzenie dzia-
łalności społecznej, edukacyj-
nej, oświatowej i charytatyw-
nej. Fundacja w szczególności 
pomaga dzieciom i młodzieży, 
poprzez zapewnienie uczą-
cym się warunków wszech-

stronnego rozwoju, a także 
wspiera w wychowaniu ro-
dziców i opiekunów.  
Uroczystość wręczenia sty-
pendium odbyła się w styczniu 
w siedzibie TDJ. Wyróżnienie 
wręczył laureatce Tomasz Do-
mogała, Przewodniczący Rady 
Fundacji TDJ. Stypendium Col-
lege to program Fundacji TDJ 
realizowany we współpracy z 
Ampleforth College. W ramach 
inicjatywy, dzieci pracowników 

Grupy TDJ z całej Polski mogą 
przez rok uczyć się w jed-
nej z najlepszych brytyjskich 
szkół średnich. Każdy uczest-
nik programu ma zapewnio-
ny nieodpłatnie rok nauki w 
szkole oraz utrzymanie. Celem 
Stypendium College jest uła-
twienie młodzieży osiągającej 
bardzo dobre wyniki w nauce 
dostępu do edukacji w najlep-
szych szkołach świata.

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice
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Bal u Królowej Zimy!
Na dworze zaczyna pachnieć wio-
sną. Śnieg stopniowo topnieje, 
a słońce zaczyna świecić dłużej. 
Zima niechętnie, acz w sposób 
nieunikniony zbiera swój śnieżny 
dobytek i ustępuje miejsca, swojej 
siostrze - Wiośnie. Jednak zanim 
zupełnie odda jej pole i zakończy 
swoją przeprowadzkę ,Zima po-
stanowiła jeszcze zawitać do nas! 
Przybyła do Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 3 im. św. Jana Kante-

go w Gorlicach w wielkim stylu 
wraz z karnawałową zabawą! 
Bal u Królowej Zimy odbył 
się 20.02. br.  na sali gimna-
stycznej gorlickiej „Trójki”, któ-
ra gościła zaproszone dzie-
ci z Glinika już po raz piąty.  
Zabawę hucznie otworzył pochód 
przebierańców, wśród których 
można było dostrzec wiele wró-
żek, księżniczek, spidermenów, 
kowbojów, rycerzy, piratów, in-

dian oraz wiele innych postaci z 
bajek. Jak zawsze odtańczono tra-
dycyjnego poloneza, który popro-
wadzony został w tym roku przez 
Królową Zimę i Pana Radosława 
Biernackiego, przewodniczącego 
Rady klasowej klasy III b. Na balu 
pojawił się również Pan Burmistrz 
Rafał Kukla z pozdrowieniami i ży-
czeniami dobrej zabawy.  
Wszyscy mali i duzi Goście Królo-
wej Zimy bawili się  do późnych 

godzin wieczornych przy dźwię-
kach muzyki zaprzyjaźnionego  
zespołu „Blues”. W czasie zabawy 
odbył się pokaz mody , konkurs 
tańca i wiele innych atrakcji. W 
przerwie wszystkie dzieci z naszej 
szkoły i przedszkola oraz zapro-
szeni goście mogli skosztować 
specjałów przygotowanych z tej 
okazji. Do zobaczenia Pani Zimo 
za rok!
Zdjęcia i tekst: MZS nr 3

W karnawale, w karnawale, przystrojone wszystkie sale...
21 lutego br. w Miejskim Przed-
szkolu Nr 1 odbył się Bal Karna-
wałowy. Także dzieci ze Żłobka 
Miejskiego bawiły się w tym 
dniu na swoim pierwszym w ży-
ciu balu.
Dzieci w kolorowych strojach 
przygotowanych przez rodzi-
ców przybyły do przedszkola z 
uśmiechami na twarzach. Prze-
brane były za bohaterów zna-
nych bajek, można było spotkać 

wróżki, księżniczki, kotki, mysz-
ki, smoki, świnki, policjantów,  
itp... nie sposób zliczyć i wymie-
nić tych wszystkich  postaci.
Wystrój sali wprowadził dzieci 
w radosny nastrój oraz zachęcał 
wszystkich do wesołej zabawy. 
Bal  prowadzili wodzirej Mo-
nika i didżej- wodzirej Tomek.  
Zachęcali wszystkich do tańca 
przygotowaną muzyką. Na sali 
podczas pląsów robiło się kolo-

rowo, wszyscy bawili się weso-
ło, uśmiech nie znikał z twarzy 
nawet mimo chwilowego zmę-
czenia.
Dzieci z Miejskiego Żłobka 
przebrane były za biedronecz-
ki, pszczółki, motylki, laleczki, 
myszki, kotki i pląsały w  rytmie 
piosenek tradycyjnych i zabaw 
kołowych.   Radość, uśmiech 
na ich małych buźkach  to naj-
lepsze  podziękowanie  swoim 

opiekunkom za wspaniałą za-
bawę.
Kiedy czas zabawy dobiegł koń-
ca, dzieci z żalem opuszczały 
salę balową. Bal umożliwił dzie-
ciom i wychowawcom spędze-
nie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wycho-
wankom, a to było głównym 
celem tego balu.
Źródło: Miejskie Przedszkole nr 1

„Pączki i faworki od babci Honorki”
„…Bo w karnawale najlepsze 
są pączki, które usmażą naszej 
babci rączki”
Karnawał  to czas, w którym 
bawimy się , tańczymy, chęt-
nie zajadamy różne smako-
łyki. Dobrze  wiedzą o tym 
najmłodsi, którzy wśród ła-
suchów wiodą przecież prym. 
Nasze przedszkolaki już z 
okazji Dnia Babci i Dziadzia 
rozpoczęły słodkie świętowa-
nie. „Pączki i faworki u babci 
Honorki” - to teatrzyk w wyko-

naniu dzieci, zaprezentowany 
dla zaproszonych gości. Spo-
tkania we wszystkich grupach 
wiekowych, przeplatane były 
życzeniami i piosenkami dla 
tych, którzy niejednokrotnie 
zapisują się w najpiękniejszych 
wspomnieniach z dzieciństwa. 
Babcia i Dziadziu mają prawie 
zawsze czas, ciepłe słowo  w 
prezencie, świetne pomysły .
„Pączki  – w głowie się prze-
wraca, przecież to jest ciężka 
praca!”- jak mówi tytułowa 

babcia Honorka. Proponujemy 
zatem pączki, które jakimś cu-
dem są zdrowe, a nawet od-
chudzające! Tak - istnieją ta-
kie. Już niebawem się pojawią 
– na drzewach! Tylko trzeba 
się po nie wybrać  na spacer – 
tak jak my z przedszkolakami, 
pójdziemy już niedługo szukać 
pączków - brzozy, lipy, róży – 
podobno są jadalne, pyszne  i 
bardzo wartościowe. Polecamy 
dorosłym.
Źródło: Miejskie Przedszkole nr 4
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„Nie zgub skarbu!” - parafialne zimowisko w Myczkowcach
„Nie zgub skarbu!” - pod ta-
kim hasłem, nawiązującym do 
ewangelicznych przypowieści 
o skarbie i perle (Mt 13,44-46), 
przebiegało od 29 stycznia do 2 
lutego br. parafialne zimowisko 
w Myczkowcach. Uczestniczy-
ło w nim 33 dzieci i młodzieży, 
opiekunowie oraz animatorzy. 
Wyjazd, zorganizowany przez 
parafię MB Nieustającej Pomo-
cy w Gorlicach, miał nie tylko 
rekreacyjny, ale również profi-
laktyczno-edukacyjny charakter. 
Na podstawie tekstów Ewangelii 
uczestnicy byli zaproszeni do od-
krycia prawdy, że ich życie (ewan-
geliczny skarb) ma wielką war-
tość, jest cenne i dlatego wymaga 
ze strony człowieka zaangażowa-

nia i odpowiedzialności. Kolejne 
dni służyły uświadomieniu zagro-
żeń, które niszczą ludzkie życie. 
Poprzez pracę w grupach, spo-
tkanie z przedstawicielami Policji 
oraz zajęcia profilaktyczne uczest-
nicy odkrywali potencjalne zagro-
żenia i szukali sposobów wyjścia 
z problemów. Zajmowano się 
m.in. uzależnieniami od alkoholu, 
narkotyków oraz sprzętu elektro-
nicznego, bezpieczeństwem w 
Internecie, odpowiedzialnym ko-
rzystaniem z mediów i bezpiecz-
nym poruszaniem się po drogach. 
Następny dzień był czasem poszu-
kiwania sposobów na nudę i mą-
dre zagospodarowanie czasu w 
swoim życiu. Zwieńczeniem pracy 
w grupach było napisanie „recep-

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice
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ty na nudę” - każdy z uczestników 
miał okazję poczuć się jak lekarz 
wypisujący receptę dla pacjenta, 
tym razem ze środkami pomaga-
jącymi przezwyciężyć nudę.  
Drugim elementem zimowiska był 
wymiar duchowy. Codzienna mo-
dlitwa, Eucharystia, były czasem 
odkrywania drugiej przypowieści 
– o poszukiwaczu pereł. Tym Po-
szukiwaczem jest Bóg, który widzi 
nas – każdego człowieka – jak 
cenną perłę, dla pozyskania któ-
rej, gotów jest oddać wszystko. To 
„oddanie wszystkiego” dokonało 
się przez Jezusa, podczas Jego 
śmierci i zmartwychwstania.  
Na zimowisku nie mogło zabrak-
nąć czasu na zabawę, rozrywkę 
i turystykę. Warsztaty przyrodni-

cze, jazda konna, odwiedziny w 
mini-zoo oraz spotkanie z prze-
wodnikiem bieszczadzkim były 
okazją, aby lepiej poznać świat 
przyrody. Całość dopełniła wy-
prawa ścieżką turystyczną z 
Myczkowiec do Zwierzynia wokół 
przełomu Sanu. Ważnym punktem 
programu były codzienne zabawy 
na śniegu, jazda na sankach, 
konkurs budowli śnieżnych, a 
wieczorem, gry i zabawy, w tym zi-
mowiskowy festiwal talentów.  
W imieniu organizatorów skła-
damy podziękowania dla Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach za wspar-
cie w organizacji zimowiska. 
 
Źródło: Parafia MB Nieustającej Pomocy w Gorlicach 

Udane Ferie  
z GCK

Gorlickie Centrum Kultury wraz 
ze świetlicami prowadzonymi 
przez instruktorów tej placówki 
w okresie ferii zimowych zor-
ganizowało wiele ciekawych 
imprez i zajęć kulturalnych, 
edukacyjnych i sportowych 
dla dzieci i młodzieży. Każdy z 
uczestników mógł wziąć udział 
w swoich ulubionych zabawach, 
odkryć w sobie nowe talenty.
W czasie zajęć muzycznych 
dzieci miały możliwość spraw-
dzić swoje zdolności wokalne 
śpiewając ulubione piosenki.
 Z myślą o dzieciach uzdolnio-

nych plastycznie zaplanowany 
został cykl warsztatów pla-
stycznych pn. „Przedpołudnie 
mistrzów”. 
Wielkim talentem wykazały się 
tworząc swoje portrety w odbi-
ciu lustrzanym. Było kolorowo i 
wesoło.
Ferie upłynęły również pod zna-
kiem tańca. Pod hasłem: „Zimo-
wa podróż z tańcem” odbywały 
się zajęcia rytmiczno-ruchowe 
oraz warsztaty taneczne. Zorga-
nizowano również międzyświe-
tlicowe bale karnawałowe.
Wielu uczestników zajęć świe-
tlicowych z niecierpliwością 
oczekiwało na zajęcia sportowe 
zorganizowane podczas tego-
rocznych ferii zimowych. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się 
turnieje w: tenisa stołowego, 
cymbergaja, i „piłkarzyki”. Zor-
ganizowany został feryjny klub 
gier planszowych i stolikowych. 
Dzieci chętnie uczestniczyły 
również wa konkursach wiedzy, 
kalamburach, rozwiązywały za-
gadki i łamigłówki. 
Organizowane były wyjścia na 
Krytą Pływalnię „Fala”, zajęcia 
na świeżym powietrzu – wyjście 
na lodowisko, gry i zabawy na 
śniegu, lepienie bałwana. Zor-
ganizowany został również wy-
jazd na narty biegowe na trasie 
Banica – Krzywa. Dużo radości 
sprawił dzieciom międzyświe-
tlicowy wyjazd na kulig do Re-
gietowa, w programie którego 

znalazły się: godzinna sanna, 
pieczenie kiełbasy oraz poga-
danka o tematyce antyalkoho-
lowej.
Dużym zainteresowaniem 
wśród „małych kinomanów” 
cieszyły się wyjścia na sean-
se filmowe do Kina „Kolory” w 
Gorlicach.
Ciekawą propozycją tegorocz-
nych ferii okazały się warsztaty 
robotyki. Uczestnicy zajęć mo-
gli wykazać się kreatywnością i 
zdolnościami w projektowaniu i 
konstruowaniu z klocków Lego 
prawdziwych robotów. Warszta-
ty zostały dofinansowane przez 
Burmistrza Miasta Gorlice.
 
Źródło: GCK
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„Jeździli z głową”
Podczas tegorocznych ferii zi-
mowych ponad 100 dzieci z 
gorlickich szkół podstawowych 
skorzystało podczas tegorocz-
nych ferii z programu nauki 
jazdy na nartach „Jeżdżę z 
głową”. Miasto Gorlice pozy-
skało z Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego dotację na 
realizację tego projektu.  
Każda szkoła podstawowa 
zorganizowała nabór dzieci 
z klas III-IV do dwóch grup 
10-osobowych, które realizo-
wały 18-godzinny program. 
Urząd Miejski zabezpieczył 
pełną realizację programu 
poprzez zatrudnienie wykwa-
lifikowanej kadry instruktorów, 
zapewnienie sprzętu narciar-
skiego oraz udostępnienie 
stoku i wyciągów narciarskich 

w Małastowie. Koszt progra-
mu wyniósł 41.400 zł, z czego 
15.700 zł stanowiła dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, 
a 25.700 zł to kwota z bu-
dżetu Miasta Gorlice.  
Celem programu było: nabycie 
podstawowych umiejętności 
i podstaw poprawnej nauki 
jazdy na nartach; edukacja w 
zakresie bezpiecznego korzy-
stania ze stoków narciarskich i 
nawyku jazdy w kasku; popra-
wa kondycji i ogólnej spraw-
ności fizycznej; profilaktyka 
zdrowotną, w szczególności 
wad postawy i skrzywień krę-
gosłupa; zachęcenia dzieci 
do aktywnych form spędza-
nia wolnego czasu.  
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„Zimowa kraina zabawy”  
już za nami
Ferie z TPD

Placówka Wsparcia Dziennego i 
Świetlica Osiedlowa Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Gorlicach, przy ul. 
Konopnickiej 17, zorganizowała dla 
dzieci ciekawą ofertę zajęć na feriach 
pt. ,,Zimowa kraina zabawy”. Pod-
czas dwutygodniowego wypoczynku 
zimowego chętne dzieci spotykały 
się przez dziesięć dni codziennie. 
Ferie rozpoczęły się ,,Radosnym ko-
lędowaniem”, w którym uczestniczyli 
zaproszeni goście, m.in.: burmistrz 
Rafał Kukla, kierownik Wydziału 
OKiSS Urzędu Miejskiego Aleksan-

der Augustyn, Maria Jamro - prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla nr 5 i 
radna Maria Ludwin - równocześnie 
kierownik Miejskiego Przedszkola nr 
3, a zakończyły się balem karnawa-
łowym.
W pozostałych dniach były zajęcia 
plastyczne, zakończone konkursem 
lepienia „śniegolepów”; wycieczka 
do Biblioteki Pedagogicznej w Gor-
licach, gdzie odbyła się projekcja 
filmu krótkometrażowego „Magiczne 
drzewo”, po czym dzieci wykonały 
wstępne projekty własnego schroni-

ska dla zwierząt. 
Ciekawe były zajęcia kulinarne 
„Jemy zdrowo i kolorowo”,  w cza-
sie których dzieci własnoręcznie 
przygotowały zdrową przekąskę 
nie wymagającą pieczenia; konkurs 
plastyczny organizowany przez Ko-
mendę Główną Policji w Warszawie, 
pt. „Stok nie jest dla bałwanów” 
oraz zajęcia  komputerowe i kon-
kurs czytelniczy; było też wyjście 
do kina „Kolory” na seans filmowy 
pt. „Nowe przygody Alladyna” i quiz 
geograficzny pt. „Australia z Martyną 
Wojciechowską”.
Dużym przeżyciem było wspólne 
spotkanie z dziećmi ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Sitni-
cy. Integracyjna impreza przebiega-

ła pod hasłem ,,Podajmy sobie ręce 
- zimowa giełda rozrywki”. 
W ramach podziękowania i podtrzy-
mywania dalszej współpracy dzieci z 
gorlickiej  placówki zostały zaproszo-
ne  w czerwcu na wspólne świętowa-
nie Międzynarodowego Dnia Dziecka 
do Sitnicy.
Z myślą o zbliżającym się balu kar-
nawałowym dzieci przygotowały 
karnawałowe maski, uczyły się sa-
modzielnego przygotowania drugie-
go śniadania, kanapek, zdrowego 
odżywiania.
Ferie zimowe zakończył bal kar-
nawałowy z prezentacją strojów, 
tańcami integracyjnymi oraz mnó-
stwem wesołej zabawy.  
Źródło: Placówka wsparcia dziennego TPD

Kolonia z Pápy w Gorlicach
Pápa jest jednym z kilku miast 
partnerskich Gorlic. W pierw-
szym tygodniu lutego w na-
szym mieście gościliśmy grupę 
uczniów wraz z  opiekunami z 
tej węgierskiej miejscowości. 
Goście aktywnie spędzili kilka 
dni w Gorlicach –  korzystając 
z krytej pływalni oraz ćwicząc 
umiejętności jazdy na nartach 
na stoku w Małastowie. Wzięli 
też udział w zorganizowanym 
w Regietowie kuligu.
Wymiana uczniowska to jedna 
z form zacieśniania współpra-

cy pomiędzy miastami part-
nerskimi. W sierpniu zeszłego 
roku odbyła się kolonia, pod-
czas której dzieci i młodzież 
z Gorlic odwiedziły miasto 
Pápa. Węgierscy uczniowie 
wraz z opiekunami intensyw-
nie spędzili czas w naszym 
mieście i regionie korzystając 
z dostępnego zaplecza sporto-
wego. Na pożegnanie wszyscy 
uczestnicy otrzymali drobne 
upominki przypominające o 
pobycie w Gorlicach.
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23 lutego br. odbyła się XXXII 
sesja zwyczajna Rady Miasta 
Gorlice. Po otwarciu i odczy-
taniu porządku obrad grupa 9 
radnych: Mariola Migdar, Ma-
ria Piecuch, Tomasz Chmura, 
Małgorzata Miękisz-Müller, Ry-
szard Ludwin, Michał Diduch, 
Jan Wojnarski, Augustyn Mróz, 
Adam Piechowicz, wraz z po-
parciem przewodniczącego 
Rady Miasta Krzysztofa Wroń-
skiego, złożyła wniosek o zmia-
nę porządku obrad oraz wpro-
wadzenie 3 uchwał dotyczących 
odwołania przewodniczących 
komisji Rady Miasta: Oświaty 
i Kultury, Spraw Społecznych 
oraz Rozwoju i Promocji. Zgod-
nie z ustawą o samorządzie 
gminnym, zmiana porządku 
obrad wymaga większości bez-
względnej. Ponieważ wynik gło-
sowania był 10 za, 9 przeciw, 
1 wstrzymujący, więc projektu 
uchwał nie wprowadzono do 
porządku obrad sesji. W kolej-
nych punktach porządku radni 
przyjęli informację o sporządze-
niu protokołu z XXX sesji Rady 
Miasta, zapoznali się z Informa-
cją Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16.01. do 
15.02. 2017 r., wysłuchali odpo-
wiedzi na interpelacje zgłoszo-
ne na XXX sesji RM oraz podjęli 
17 uchwał. Pierwsza z nich do-
tyczyła zmiany Budżetu Miasta 
Gorlice oraz Uchwały Budżeto-
wej Miasta Gorlice na 2017 rok. 
W wyniku przyjętych zmian 
plan wydatków budżetu miasta 
na 2017 rok ulega zwiększeniu 
ogółem o 369 580 zł. Wydatki 
bieżące ulegają zwiększeniu o 
349 580 zł, a wydatki majątko-
we o 20 000 zł.

Wydatki bieżące obejmują 
zmiany w dziale „Gospodarka 
komunalna i ochrona środowi-
ska”, gdzie 4 295 zł przeznacza 
się na zakup pojemników na 
surowce wtórne (opłata pro-
duktowa uzyskana w 2016 r.), a 
środki w kwocie 345 285 zł pla-
nuje się w części wykorzystać 
na wymianę pojemników do se-
gregacji odpadów komunalnych 
ze stalowych na plastikowe, na 
remonty pojemników oraz zor-
ganizowanie i funkcjonowanie 
selektywnego punktu zbierania 
odpadów komunalnych PSZOK. 
Środki pochodzą z nadwyżki 
wykonanych dochodów bu-
dżetu z opłat mieszkańców w 
stosunku do założonego pla-
nu oraz poniesionych niższych 
wydatków w 2016 r. Zgodnie 
z przepisami opłaty za gospo-
darowanie odpadami nie mogą 
być wykorzystane na cele nie-
związane z pokrywaniem kosz-
tów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi.
O 20 000 zł zostały zwiększone 
wydatki majątkowe, które pla-
nuje się przeznaczyć na zadania 
pn. „Latarnia nieobecnych jako 
sidur przechodniów”. Wniosko-
wana kwota zostanie przezna-
czona na opracowanie projektu 
budowlanego. Miasto Gorlice 
będzie zabiegało o środki ze-
wnętrzne z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w 
Warszawie i – w przypadku ich 
pozyskania – podejmie działa-
nia zmierzające do wykonania 
przedmiotowego obiektu. 
Uzasadnieniem wykonania 
obiektu – pomnika jest upa-
miętnienie społeczności ży-
dowskiej jaka zamieszkiwała 

Gorlice oraz zagłady tej spo-
łeczności w okresie II wojny 
światowej. Budowla będzie też 
służyć wyeksponowaniu zacho-
wanych płyt nagrobnych (ma-
cew). Pomnik planuje się zlo-
kalizować na działce pomiędzy 
potokiem Stróżowianka a głów-
nym wejściem na cmentarz 
żydowski w Gorlicach od stro-
ny ul. Stróżowskiej. Koncepcja 
przewiduje wykonanie ścian 
żelbetonowych fundamentowa-
nych na rzucie gwiazdy Dawida 
z czterema otworami wejścio-
wymi o szerokości 1 cm. Kon-
strukcja z surowego betonu. 
Wysokość monumentu ponad 
teren 4 m + 40 cm poszerze-
nia płytki wieńczącej. Macewy 
planuje się osadzić na ścianach 
zewnętrznych na kotwach mo-
cowanych do ściany. Obiekt 
planuje się jako prostą formę 
dla odwiedzających z możliwo-
ścią obejścia wokoło, wewnątrz 
i przechodzenia z wnętrza na 
zewnątrz przez cztery otwo-
ry. Koncepcja budowy zyskała 
pozytywną opinię właściwych 
władz rabinackich oraz Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Za-
bytków w Krakowie, oddział w 
Nowym Sączu.
Sześć przyjętych uchwał doty-
czyło uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Miasto 
Gorlice” (przy ulicy Kolejowej, 
ul. Korczaka, ul. Bieckiej, ul. 
Dukielskiej, ul. Rybickiego). 
Trzy podjęte uchwały umożli-
wiają nabycie na rzecz Miasta 
Gorlice nieruchomości grunto-
wych położonych w Gorlicach 
przy ul. Rzeźniczej (w części 
drogi wewnętrznej stanowią-
cej dojazd do zespołu garaży, 

z których jeden jest własnością 
miasta); ul. Kolejowej (na cel 
publiczny – drogę publiczną 
gminną ul. Kolejowej). Kolejna 
uchwała dotyczyła przyjęcia 
do realizacji „Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Gorlice – Aktualizacja”. Podjęto 
też uchwałę wyrażającą zgodę 
na przystąpienie i realizację 
przez Miasto Gorlice projektu 
pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej Miasta 
Gorlice”. Na XXXII sesji radni 
przyjęli sprawozdania z pracy 
Komisji Rady Miasta Gorlice za 
2016 rok; uchwalili plany pracy 
Komisji Rady Miasta Gorlice na 
rok 2017; rozpatrzyli dwie skar-
gi. Po zapoznaniu się ze sta-
nowiskiem Komisji Rewizyjnej 
uznali skargę złożoną na Pana 
Wiesława Miareckiego na Prze-
wodniczącego i Wiceprzewod-
niczącego Rady Miasta Gorlice 
za bezzasadną.
Natomiast druga skarga – na 
Burmistrza Miasta Gorlice w 
sprawie budowy zachodniej 
obwodnicy m. Gorlice – po za-
poznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej, na podsta-
wie art. 234 pkt 1 KPA przeka-
zuje się skargę do rozpatrzenia 
w toku postępowania admi-
nistracyjnego prowadzonego 
przez Burmistrza Miasta Gorlice 
w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowa-
niach realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Budowa obwodnicy Gorlic, 
znak GK.6220.30.2016. Uchwa-
łą Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice został zobowiązany do 
powiadomienia Skarżących o 
podjęciu tej uchwały.

Posiedzenie  
Młodzieżowej Rady Miasta

20 lutego br. odbyło się po-
siedzenie Młodzieżowej Rady 
Miasta.
Głównym tematem posie-
dzenia były – zaplanowane 
wcześniej – przygotowania 
do dyskoteki integracyjnej dla 
młodzieży z gorlickich szkół 
gimnazjalnych w dniu 23 lute-
go br. w MZS nr 1, na której 
zostały przekazane pieniądze 
na leczenie Pani Ewy Przyby-
ło. Młodzież z Młodzieżowej 
Rady Miasta w szkołach prze-

prowadza zbiórkę pieniężną na 
pomoc Pani Ewie, która jest w 
ciąży i choruje na raka.
W trakcie trwania obrad Pani 
Anna Cetnarowicz - prezes Za-
rządu Fundacji Beskidzka Zima 
- złożyła podziękowania człon-
kom Młodzieżowej Rady Miasta 
za pomoc wolontariacką oka-
zaną podczas organizowanej 
przez Fundację akcji charyta-
tywnej na rzecz Oddziału Dzie-
cięcego Szpitala im. Henryka 
Klimontowicza w Gorlicach.

W czasie posiedzenia Rada 
spotkała się także z dyrekto-
rem GCK – Januszem Ziębą, 
który omówił program zbliża-

jących się Dni Gorlic, a mło-
dzież przedstawiła swoje po-
mysły na współpracę z GCK.
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Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XXXI sesji Rady Miasta Gorlice

JOANNA BUBAK 
interpelowała w 
sprawie niekorzyst-
nego usytuowania 
wiaty przystanko-
wej przy budynku 

GCK oraz braku tablicy ogłosze-
niowej. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację wyjaśniam, że usy-
tuowanie wiaty przystankowej 
przed budynkiem Gorlickiego 
Centrum Kultury podyktowane 
jest przede wszystkim względa-
mi komunikacyjnymi związany-
mi z dostępem do budynku dla 
służb technicznych oraz ratun-
kowych. Obecna lokalizacja wia-
ty jest kompromisem pomiędzy 
zapewnieniem swobody dostę-
pu do budynku GCK, a ochroną 
oczekujących na autobusy przed 
warunkami atmosferycznymi, 
której dotychczas nie posiada-
li.W dniu 2.02.2017 roku przed 
budynkiem GCK został umiesz-
czony słup ogłoszeniowy rozwią-
zujący problem braku miejsca 
do zamieszczania ogłoszeń przez 
mieszkańców Gorlic. 

TOMASZ CHMU-
RA złożył inter-
pelację dotyczącą 
zakupu i zainsta-
lowania urządzeń 
mon i t o r u j ą c ych 

jakość powietrza w mieście. 
(Odp.: Odpowiadając na inter-
pelację w sprawie zakupu oraz 
zainstalowania urządzeń moni-
torujących jakość powietrza  na 
terenie Miasta wyjaśniam, że 
kwestia ta była rozpoznawana 
w ostatnim czasie przez Eko-
doradcę. Zaznaczyć należy, że 
większość dostępnych na rynku 
urządzeń opiera się na metodzie 
laserowej, a co za tym idzie w 
określonych warunkach atmos-
ferycznych (np. zwiększona wil-
gotność) nie można jednoznacz-
nie potwierdzić prawidłowości 
pomiarów. Obecnie Krakowski 
Alarm Smogowy przeprowadza 
testy różnego rodzaju urządzeń. 
Jeśli wyniki testów zostaną opu-
blikowane oraz wskażą czujniki, 
które precyzyjnie określają za-
wartość zanieczyszczeń w po-
wietrzu powrócimy do tematu 
zakupu oraz montażu tego typu 
urządzeń). 
Druga interpelacja dotyczyła 
promocji ośrodka narciarskiego 
w Małastowie. (Odp.: W zakre-
sie reklamy oraz promocji wy-

ciągu narciarskiego w Małasto-
wie, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przekazał Panu szczegółowe 
zestawienie sposobu docierania 
do potencjalnych klientów. Na-
tomiast w zakresie sprzedaży łą-
czonych pakietów na korzystanie 
z obiektów Ośrodka koniecznym 
jest wymiana oprogramowania. 
W związku z planowanym re-
montem wyciągu w Małastowie 
uzyskamy możliwość sprzedaży 
tego typu usług). 

RYSZARD LU-
DWIN interpelo-
wał o pilne podjęcie 
działań w zakresie 
przebudowy, odmu-
lenia oraz udrożnie-

nia potoku Figa. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację radnego 
w sprawie złego stanu koryta 
potoku Figa wyjaśniam, że w 
dniu 6 lutego 2017 roku zwróci-
łem się do zarządcy cieku, tj. 
RZGW z prośbą o podjęcie sto-
sownych działań). 

M A Ł G O R Z A T A 
MIĘKISZ-MÜL-
LER interpelowała 
w sprawie podjęcia 
działań zmierza-
jących do zapew-

nienia opieki całodobowej dla 
mieszkańców Miasta Gorlice 
korzystających z opieki Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
Filia w Gorlicach. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację radnej 
w sprawie rozszerzenia działal-
ności Środowiskowego Domu 
Samopomocy poprzez zapew-
nienie opieki całodobowej wyja-
śniam, że dyrekcja placówki przy 
wsparciu lokalnych samorządów 
podjęła starania związane z uru-
chomieniem 4 całodobowych 
miejsc).

MICHAŁ DIDUCH 
w swojej interpela-
cji wnioskował o 
zaprojektowanie i 
docelowe przenie-
sienie urządzeń re-

kreacyjnych i placu zabaw 
umieszczonych przy ulicy Parko-
wej na wysokości ławy wiodącej 
do parku, do Parku Miejskiego 
im. W. Biechońskiego. (Odp.: 
Odpowiadając na interpelację 
radnego w sprawie przeniesienia 
urządzeń rekreacyjnych oraz 
placu zabaw usytuowanych przy 
ul. Parkowej bezpośrednio do 
parku miejskiego wyjaśniam, że 

jak zapewne Pan Radny wie, za-
równo realizacja placu zabaw 
jak i budowa urządzeń rekre-
acyjnych były współfinansowane 
ze środków zewnętrznych. Ma-
jąc na względzie trwałość w/w 
projektów nie ma możliwości 
zmiany obecnych lokalizacji. Na 
marginesie dodać należy, że lo-
kalizacja placu zabaw została 
wskazana w poprzedniej kaden-
cji, kiedy burmistrzem był pan 
Witold Kochan, natomiast budo-
wa urządzeń rekreacyjnych w 
obecnej lokalizacji nastąpiła na 
wniosek mieszkańców złożony w 
ramach budżetu obywatelskie-
go. Wobec powyższego lokaliza-
cja siłowni była zaakceptowana 
przez społeczeństwo). 

ALICJA NOWAK 
w interpelacji zwró-
ciła się o wyjaśnie-
nie, jak to się stało, 
że w styczniu 2016 
roku jej inicjatywa 

budowy wiaty śmietnikowej przy 
ulicy Kościuszki była niemożliwa 
do realizacji ze względu na nie-
uregulowany stan prawny, a w 
grudniu 2016 roku na Sesji Bu-
dżetowej grupa radnych zdołała 
wprowadzić to zadanie do bu-
dżetu na 2017 rok. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację radnej 
uprzejmie wyjaśniam, iż w kwe-
stii usytuowania wiaty śmietni-
kowej przy ul. Kościuszki wska-
zać należy, że jedyną możliwą 
lokalizacją do realizacji inwesty-
cji na działce o numerze 1399/11 
jest miejsce obecnie składowa-
nych odpadów w kontenerach. 
Rozpatrując łącznie uwarunko-
wania związane z warunkami 
technicznymi dotyczącymi usy-
tuowania wiaty śmietnikowej 
oraz docelowe zagospodarowa-
nie przez Miasto budynku byłej 
kotłowni, nie ma możliwości za-
chowania odpowiednich odle-
głości określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.02.2012 roku, a tym sa-
mym realizacja tego zadania jest 
niemożliwa. Zwróciłem się do 
wnioskodawcy zadania, tj. Pana 
Przewodniczącego z prośbą o 
zajęcie stanowiska w przedmio-
towej sprawie).  
Równocześnie, nawiązując do 
sytuacji „nieuregulowany stan 
prawny” przypomniała, że po-
dobny argument był w poprzed-
niej kadencji, kiedy zabiegała o 

remont drogi prowadzącej od 
ul. Kościuszki do mostku na Ro-
pie. W związku z tym ponownie 
wniosła o remont tego odcinka. 
(Odp.: Zadanie związane z budo-
wą chodnika przy ul. Kościuszki 
jest w trakcie przygotowywania. 
Trwają procedury zmierzające 
do uregulowania stanu prawne-
go działki, a w dalszej kolejności 
realizowane będą zadania zgod-
nie z planem budżetu na 2017 
rok).
W kolejnej interpelacji zwróciła 
się o udział miasta w sfinanso-
waniu siłowni na świeżym po-
wietrzu na Osiedlu Pod Lodow-
nią. (Odp.: W obecnym budżecie 
w wydatkach majątkowych nie 
ma zadania polegającego na 
budowie placu z urządzeniem 
siłowni zewnętrznej na osiedlu 
Pod Lodownią. Proponuję, aby 
realizacja zadania została za-
wnioskowana przez właściciela 
terenu oraz inicjatora przedsię-
wzięcia).
W trzeciej interpelacji zwróciła 
się do władz miasta o uzasadnie-
nie decyzji o wycięciu kilkudzie-
sięciu drzew w centrum miasta, 
tj. na Cmentarzu Parafialnym. 
(Odp.: W zakresie wycinki drzew 
na Cmentarzu Parafialnym wyja-
śniam, że decyzje w tej sprawie 
wydawane były przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Krakowie Delegatura w 
Nowym Sączu. Burmistrz Mia-
sta Gorlice nie uczestniczył w 
postępowaniach prowadzonych 
przez w/w organ, jak również 
nie otrzymuje do wiadomości 
zezwoleń na usunięcie drzew 
wydawanych przez Konserwato-
ra Zabytków dla osób trzecich. 
Ze względu na powyższe nie jest 
nam znane uzasadnienie decyzji 
dotyczącej wycinki drzew).

ADAM PIECHO-
WICZ w interpela-
cji zwrócił się Bur-
mistrza Miasta z 
prośbą, by rozważył 
w swoich działa-

niach możliwość zainstalowania 
na terenie miasta punktów doła-
dowania baterii telefonów ko-
mórkowych. (Odp.: Odpowiada-
jąc na interpelację radnego w 
sprawie montażu ładowarek do 
urządzeń mobilnych na terenie 
Miasta wyjaśniam, że analizuje-
my możliwości techniczne insta-
lacji tego typu urządzeń na przy-
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stankach autobusowych oraz 
autobusach MZK, jak również w 
budynkach instytucji miejskich, 
tj. OSIR, GCK, MOPS, Miejska Bi-
blioteka Publiczna, Kryta Pływal-
nia, Pawilon Historii Miasta oraz 
w budynku Urzędu Miejskiego).
 

TOMASZ SZCZE-
PANIK wnioskował 
o zwołanie komisji 
organizacji ruchu z 
udziałem przedsta-
wicieli Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w sprawie 
propozycji możliwości wprowa-

dzenia usprawnień organizacji 
ruchu przy ulicy Mickiewicza, 
Legionów i Bieckiej. (Odp.: Od-
powiadając na interpelację rad-
nego w sprawie zwołania komisji 
organizacji ruchu celem analizy 
możliwości wprowadzenia 
usprawnień w rejonie skrzyżo-

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 stycznia 2017 roku do 15 lutego 2017 roku

17 stycznia 2017 roku
-72. rocznica wyzwolenia Gorlic 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
19 stycznia 2017 roku 
-Spotkanie z Wicewojewodą 
Małopolskim Piotrem Ćwik (Kra-
ków, R. Kukla) 
22 stycznia 2017 roku
-Wieczór kolęd Zarządu Osiedla 
Nr 10 „Skrzyńskich” (R. Kukla)
23 stycznia 2017 roku
-Spotkanie Noworoczne Gminy 
Sękowa (Małastów, Ł. Bałaje-
wicz) 
24 stycznia 2017 roku
-Spotkanie noworoczne Zarządu 
Osiedla Nr 11 „Łysogórskie” (R. 
Kukla)
26 stycznia 2017 roku
-Sesja Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej (Ł. Bałajewicz)
27 stycznia 2017 roku 
-Uroczystości upamiętniające 
ks. Bronisława Świeykowskiego  
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie z Komendantem 
PPSP oraz Komendantem OSP 
z powiatu gorlickiego (R. Kukla)
-Spotkanie z panem Markiem 
Janczakiem Wójtem Gminy Ła-
bowa (R. Kukla)
28 stycznia 2017 roku 
-Spotkanie Seniorów Parafii 
p.w. Św. Wawrzyńca Diakona i 
Męczennika w Zagórzanach (R. 
Kukla)

-Spotkanie karnawałowe Spół-
dzielni Krasińskiego (R. Kukla)
29 stycznia 2017 roku
-„Powiatowe Polowanie na Dra-
pieżniki” (R. Kukla)
30 stycznia 2017 roku
-Spotkanie noworoczne Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci (R. 
Kukla) 
-Ogólne zebranie mieszkańców 
Zarządu Osiedla nr 12 „Krasiń-
skiego” (Ł. Bałajewicz)
31 stycznia 2017 roku 
-Spotkanie z Gminną Radą Se-
niorów (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
-Uroczyste otwarcie Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Bieczu Filia w Gorlicach (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
1 luty 2017 roku 
-Spotkanie z Marszałkiem Wo-
jewództwa Małopolskiego Jac-
kiem Krupą w sprawie waka-
cyjnych przewozów kolejowych 
(Kraków, R. Kukla)
-Spotkanie z panem Jackiem 
Kowalczykiem Dyrektorem Wy-
działu Polityki Społecznej Mało-
polskiego Urzędu Wojewódzkie-
go ws. Środowiskowego Domu 
Samopomocy (Kraków, R. Ku-
kla)
4 luty 2017 roku
-Spotkanie noworoczne kuchni 
Caritas (R. Kukla)
-Spotkanie noworoczne Zarządu 

Osiedla Nr 6 „Zawodzie” (Ł. Ba-
łajewicz)
6 luty 2017 roku
-Forum Wójtów i Burmistrzów 
Małopolski (Lusławice, Ł. Bała-
jewicz) 
7 luty 2017 roku
-Zebranie mieszkańców Osiedla 
Nr 4 „Mariampol” (R. Kukla)
9 luty 2017 roku
-Spotkanie z Komendantem Po-
wiatowym Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicachmł. bryg. 
mgr inż. Krzysztofem Gładyszem
-Spotkanie ws. audytu energe-
tycznego oświetlenia ulicznego 
oraz możliwych rozwiązaniach 
technicznych na istniejących sie-
ciach oświetlenia ulicznego
11 luty 2017 roku
-Diecezjalne Mistrzostwa w Piłce 
Siatkowej Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży (R. Kukla)
10-12 luty 2017 roku
-IV Spotkanie Progresywnych 
Burmistrzów i Prezydentów 
(Słupsk, Ł Bałajewicz)
Głównym celem spotkania były 
panele dyskusyjne, podczas 
których zaproszeni goście mogli 
dyskutować, wymieniać poglądy 
i pomysły dotyczące realizacji 
polityki progresywnej, opartej o 
zasady solidarności społecznej 
i zrównoważonego rozwoju go-
spodarczego.

13 luty 2017 roku
-Spotkanie z Podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Dawidem Laskiem 
(Warszawa, R. Kukla)
-Wernisaż wystawy Wilfrieda De 
Meyer’a pt.”Zapraszamy do Pol-
ski” (Ł. Bałajewicz)
14 luty 2017 roku
-Sejmik spółdzielczy (R. Kukla)
-Spotkanie z Gminną Radą Se-
niorów (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
15 luty 2017 roku
-Spotkanie z dyrektorami miej-
skich zespołów szkół ws. infra-
struktury sportowej (Ł. Bałaje-
wicz)
Ponadto w miesiącu styczeń-lu-
ty 2017 roku odbyły się liczne 
narady robocze dotyczące za-
dań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji w bieżącym 
roku budżetowym. Przygotowa-
no wnioski dofinansowanie ze-
wnętrzne inwestycji związanych 
z zakupem niskoemisyjnego 
taboru autobusowego, dostoso-
waniem pomieszczeń Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 3 dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych wraz z 
przebudową przedszkola,  upo-
rządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej Miasta Gorlice oraz 
rozbudową ścieżek pieszo-ro-
werowych.

wania ulic Mickiewicza, Legio-
nów oraz Bieckiej informuję, że 
wystąpiłem do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie z 
prośbą o zorganizowanie spo-
tkania. O terminie i miejscu spo-
tkania zostanie Pan poinformo-
wany). 

Gorlicka Rada Seniorów 
14 lutego br. w Urzędzie Miej-
skim w Gorlicach, w obecno-
ści Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafała Kukli i Zastępcy Bur-
mistrza Łukasza Bałajewicza, 
odbyło się zebranie wybor-
cze Gorlickiej Rady Seniorów, 
w którym uczestniczyło 16 z 
20 członków rady. Przewod-
niczącym Rady Seniorów zo-
stał Tadeusz Nowak, zastępcą 
przewodniczącego Maria Zie-
lińska, a sekretarzem Edward 
Marek. Przypomnijmy, że 

Gorlicka Rada Seniorów ma 
służyć aktywizacji obywate-
li, zwiększeniu ich zaanga-
żowania w życie społeczne i 
kształtowanie postaw obywa-
telskich. Z drugiej strony, wła-
dze gmin mogą wykorzystać 
instytucje rad seniorów jako 
źródło informacji o oczekiwa-
niach i potrzebach oraz moż-
liwościach konkretnej grupy 
społecznej - osób starszych. 
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8 lutego br. Powiatowa Sta-
cja Sanitarno – Epidemiolo-
giczna w Gorlicach wydała 
decyzję o nieprzydatności 
wody do spożycia. Sanepid 
swoją decyzję podjął powo-
łując się na wyniki badania z 
dnia 6 lutego br. przeprowa-
dzonego przez laboratorium 
w Tarnowie, stwierdzające 
obecność bakterii clostridium 
perfringens. Biorąc pod uwa-
gę chronologię, chcielibyśmy 
przedstawić Państwu szcze-
góły i procedury dotyczące 
tego zdarzenia. 
8 lutego o godzinie 7:46 
Urząd Miejski w Gorlicach 
został telefonicznie poinfor-
mowany przez Sanepid o 
wykrytych bakteriach clostri-
dium perfringens w próbkach 
przebadanych przez labora-
torium w Tarnowie. W związ-
ku z tą informacją, już o go-

dzinie 8:02 został zwołany 
Sztab Kryzysowy, w którym 
uczestniczyli kierownicy i ko-
ordynatorzy wydziałów Urzę-
du Miejskiego, a także Prezes 
MPGK Sp. z o.o., Dyrektor Za-
kładu Uzdatniania Wody oraz 
kierownik gorlickiego labora-
torium. W zaistniałej sytuacji 
miejski sztab kryzysowy nie 
mógł podjąć żadnych działań 
bez oficjalnego komunikatu 
z Sanepidu. Wyczekiwana 
oficjalna decyzja Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego 
wpłynęła do Urzędu Miejskie-
go o godz. 9:30. W trybie na-
tychmiastowym Sztab podjął 
działania zgodnie z wytyczny-
mi, niezwłocznie uruchamia-
jąc niezbędne służby i infor-
mując kolejno wyznaczone 
jednostki. O potencjalnym 
skażeniu Burmistrz Miasta 
telefonicznie poinformował 

także prezesów Spółdzielni 
Mieszkaniowych, przekazu-
jąc tą informację w formie 
telefonicznej oraz  pisemnej. 
Według procedur Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Gorlicach nie wydał 
decyzji o zamknięciu ujęcia 
wody dla miasta. Na terenie 
Gorlic Straż Miejska rozpo-
częła zawiadamianie miesz-
kańców za pomocą komuni-
katów głosowych. Na stronie 
internetowej miasta pojawił 
się także komunikat ostrze-
gawczy. W wyznaczonych 
miejscach stanęły beczkowo-
zy, które z ościennych gmin 
dostarczały wodę zdatną do 
spożycia. 
Prowadzone przez Urząd 
Miejski działania, od począt-
ku nie miały na celu wywo-
łania paniki wśród mieszkań-
ców. Znane nam były wyniki 

Wernisaż wystawy 
Marcela Tribusa

Od 31 stycznia br. do 23 lute-
go br. można było podziwiać w 
Domu Polsko-Słowackim obra-
zy na płótnie i fotografie przed-
stawiające baśniowy wręcz 
Bardejov Marcela Tribusa.  
Dyrektor Centrum Kultury i Tur-
ystyki – Domu Polsko-Słowack-
iego w Bardejovie tym razem 
zawitał do Gorlic nie w związku 
z obowiązkami zawodowymi, 
ale jako artysta chcący zaprez-
entować swoją twórczość.  
„Życie fotografa jest łatwe, ty-
lko chodzi i fotografuje to, co 
ktoś inny wybudował lub od-
nowił” – tak żartobliwie mówił 

o swej pasji podczas wernisażu. 
Z właściwym sobie poczuciem 
humoru podziękował także 
organizatorom wystawy za to, 
że wreszcie ktoś zmusił go do 
uporządkowania chociaż części 
ogromnego zbioru zdjęć, jaki 
powstał podczas kilku ostat-
nich lat. Na otwarciu wystawy 
zjawiło się liczne grono goś-
ci z Polski i Słowacji, łącznie 
z najbliższą rodziną artysty, 
która-jak się okazało-ma swo-
je korzenie niedaleko Gorlic. 
 
Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorli-
cach

W SPRAWIE JAKOŚCI WODY...

Złap Smoga w Gorlicach
Dostępna jest już aplikacja 
mobilna Złap Smoga w Gor-
licach. Program firmy iteo.
co powstał z inicjatywy Eko-
-doradcy Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach – Kamili Pakuły 
- w celu spełnienia obowiąz-
ków wynikających z Programu 
ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego, oraz 
Fundacji Beskidzka Zima, która 
mając na celu dobro społeczne 
i ochronę środowiska, podjęła 
się współtworzenia zintegro-
wanego systemu zgłaszania 

interwencji do służb miejskich 
oraz pracowników Urzędu 
Miejskiego w zakresie kontroli 
palenisk domowych na terenie 
Miasta Gorlice.
Użytkownik wysyła anonimo-
we zgłoszenie podając adres, 
uzupełnia o fotografię wyko-
naną przy pomocy urządzenia 
mobilnego, a także opis. Usłu-
ga wyposażona jest w system 
podpowiadania prawidłowych 
nazw ulic, zintegrowany z  cy-
frowym planem miasta.
Zgłoszenia kierowane są bez-

pośrednio do Administratora, 
gdzie są weryfikowane. Po 
weryfikacji zgłoszeń, podejmo-
wane są interwencje pracow-
ników Urzędu Miejskiego oraz 
Straży Miejskiej posiadających 
upoważnienia w zakresie kon-
troli spalania odpadów w pale-
niskach domowych na terenie 
Miasta Gorlice.
Aplikacja dostępna jest na 
urządzeniach z systemem An-
droid w Sklepie Google Play 
pod nazwą Złap Smoga oraz 
na urządzeniach systemem 
iOS w AppStore  pod nazwą 
Smog.

badania wody przeprowa-
dzonego przez laboratorium 
zakładowe MPGK , które nie 
wykazały żadnych nieprawi-
dłowości. Zaznaczyć należy, 
że próbki te zostały pobra-
ne równolegle z próbkami 
do badań przeprowadzanych 
przez laboratorium w Tarno-
wie. Informację, że bakterii 
nie ma i nie było potwierdzi-
ły również analizy z innych 
laboratoriów - w Krakowie, 
Pszczynie, a także Nowym 
Sączu. 
Wobec powyższych roz-
bieżnych informacji trud-
no zrozumieć wynik badań 
przeprowadzonych przez 
laboratorium w Tarnowie, 
stwierdzające obecność bak-
terii clostridium perfringens. 
Dołożymy wszelkich starań, 
żeby wyjaśnić zaistniałą sy-
tuację.
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13 lutego br. w Muzeum Regio-
nalnym PTTK w Gorlicach odbył 
się wernisaż wystawy czasowej 
„Zapraszamy do Polski” Plakaty 
z okresu PRL-u zachęcające do 
odwiedzenia Polski. Autor wy-
stawy, Wilfried de Meyer już 
po raz piąty prezentuje w tym 

muzeum swoje kolejne zbiory. 
Tę ciekawą i niezwykłą postać 
Belga, marynarza, który po 
latach pływania po morzach i 
ocenach dopłynął do portu w 
Polsce, zacumował, zakotwi-
czył, a na koniec – za sprawą 
gorliczanki – osiadł na gorlic-

kim brzegu – przybliżył wszyst-
kim uczestnikom otwarcia wy-
stawy prezes PTTK, oddział w 
Gorlicach, Roman Trojanowicz. 
Głos zabrali również zapro-
szeni goście – wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Roman 
Dziubina oraz zastępca burmi-

strza Gorlic Łukasz Bałajewicz, 
który, gratulując Autorowi pasji 
kolekcjonerskiej, życząc kolej-
nych pomysłów i wystaw, przy-
pomniał, że Wilfried de Meyer 
został przez władze miasta 
zauważony i uhonorowany na-
grodą w dziedzinie kultury. 
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ZAPRASZAMY DO POLSKI! - PLAKATY Z OKRESU PRL-u 

W tym roku Mistrzowski Kurs 
Muzyczny trwał od 3 do 11 
lutego br. Rozpoczął się 5 lu-
tego w Dworze Karwacjanów 
Koncertem Inauguracyjnym, 
w którym Kwartet Camerata 
(Włodzimierz Promiński, An-
drzej Kordykiewicz, Piotr Re-
ichert i Roman Hoffman) za-
grali muzykę Pendereckiego i 
Schonberga. Dzień później, w 
godzinach popołudniowych, 

odbył się w Wysowej, w 
Sanktuarium Uzdrowiskowym 
„Biawena”, koncert dla ku-
racjuszy – Kwartet Galicyjski 
oraz Soliści. Muzykę z reper-
tuaru Mozarta grali Martyna 
Bulzak, Joanna Kiełbasa, Ewa 
Borcz, Beata Cholewa oraz – 
na fortepianie – Halina Pro-
mińska. W tym samym dniu, 
w godzinach popołudniowych, 
w Dworze Karwacjanów odbył 

się koncert „Solo w duecie”. 
Melomani słuchali bogatego 
repertuaru – Grieg, Debussy, 
Wieniawski, Bach, Beethoven 
– w wykonaniu Małgorzaty 
Zwierzchowskiej, Marcjanny 
Derentowicz, Joanny Pomy-
kały i Elżbiety Jaroszewskiej-
-Kordykiewicz – fortepian. 7 i 
8 lutego w Dworze Karwacja-
nów odbywały się dopołudnio-
we Koncerty edukacyjne dla 

młodzieży, zaś po południu, w 
Muzeum Ziemi Bieckiej Kwar-
tet Galicyjski zachwycał mu-
zyką Mozarta i Schuberta. W 
przedostatnim dniu odbył się 
w Dworze Karwacjanów Kon-
cert uczestników, a 10 lutego 
w starych murach siedziby 
Dersława odbył się porywają-
cy, pełen emocji Classic Ses-
sion.

XXIV MISTRZOWSKIE KURSY MUZYCZNE 

10 lutego br. w Dworze Karwa-
cjanów w Gorlicach odbyła się 
17-ta gala wręczenia nagro-
dy Mosty Starosty dla zasłu-
żonych twórców kultury oraz 
7-ma edycja nagrody „Przęsło” 
dla młodych, zdolnych i dobrze 
rokujących twórców. Nagrody 
honorują wybitnych i początku-
jących artystów oraz działaczy 
kultury żyjących i tworzących 
na Ziemi Gorlickiej, ale także 
tych, którzy czują się z tą ziemią 
szczególnie związani. Główną 
nagrodę, Most Starosty 2017 
otrzymał z rąk starosty Karola 
Górskiego, realizator Kromer 
Festival w Bieczu, muzykolog, 

menadżer, promotor i dyrek-
tor artystyczny wielu festiwali 
muzycznych, wpływowa osoba 
w polskim środowisku muzycz-
nym - Filip Berkowicz. Pięć rów-
norzędnych wyróżnień otrzy-
mali: Anna Cisoń – za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie chóra-
listyki; Andrzej Dziubaczka – za 
osiągnięcia w twórczej inter-
pretacji muzyki underground i 
zaangażowanie w jej promocję; 
Jan Krynicki – za mecenat i pro-
mocję kultury łemkowskiej; An-
toni Mrozek – za zagazowanie 
w animację lokalnych działań 
na rzecz kultury; Andrzej Welc 
– za zaangażowanie w dzieło 

ratowania zabytków gorlickiego 
cmentarza parafialnego. Kapi-
tuła dokonała też wyboru lau-
reata nagrody „Przęsło” 2017. 
Został nim Łukasz Dyczko, 
zwycięzca Konkursu Eurowizji 
dla Młodych Muzyków, rodem 
z Kobylanki, laureat Dersława. 

MOST STAROSTY I PRZĘSŁO 2017 PRZYZNANE
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Miasto Gorlice chórami słynie
Grand Prix dla chóru dziecięcego „Akolada” z Gorlic!
29 stycznia br. chór Zespołu 
Państwowych Szkół Muzy-
cznych w Gorlicach wziął ud-
ział w XXVI Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Myślenicach, zdobywając 
najwyższą lokatę oraz na-
grodę Kardynała Stanisława 
Dziwisza. W przesłuchaniach 
konkursowych, trwających dwa 
dni, wzięło udział 18 chórów z 

całej Polski, m.in. z  Warszawy, 
Krakowa czy Opola. Nasz chór 
zaprezentowała cztery utwory: 
„Hola, hola pasterze z pola” 
opr. M. Raczyński, „Wolcum 
Yohl” B. Britten, „Dobryj wec-
zir Tobi”, opr. M. Bogoń oraz 
„Pospieszcie pastuszki z pios-
neczki” - była to obowiązkowa  
kolęda dla chórów pretendu-
jących do głównej nagrody, 

a jej opracowanie specjalnie 
dla chóru „Acolada” przygot-
ował Mirosław Bogoń.  
Konkursowy skład chóru 
tworzyło 40 uczniów gor-
lickiej Szkoły Muzycznej. 
Zespół prowadzi Anna Cisoń, 
nauczycielka tejże szkoły, ab-
solwentka Akademii Muzy-
cznej w Bydgoszczy. Nie jest 
to pierwszy tak duży sukces 

chóru, bo kilka miesięcy temu 
chór zd+obył Grand Prix Ogól-
nopolskiego Festiwalu Sile-
sia Cantat Głogów 2016 oraz 
Złote Pasmo i nagrodę za 
najlepsze wykonanie utworu 
polskiego kompozytora.  
Gratulujemy i życzymy kole-
jnych sukcesów! 
Źródło: Anna Cisoń
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Nagroda Grand Prix dla chóru 
GCK „Belfersingers”

21 stycznia br. w Centrum 
Kultury i Sportu w Miechowie 
odbył się XVI Miechowski Prze-
gląd Pieśni Chóralnej Kolęd i 
Pastorałek.
Celem Przeglądu jest konfron-
tacja dorobku artystycznego 
i umiejętności wykonawczych 
działających społecznie chórów 
i zespołów wokalnych oraz 
pobudzenie działalności kul-
turalnej i twórczej środowisk 
muzycznych.
W przeglądzie wzięło udział 
12 chórów, a wśród nich Chór 
Kameralny GCK „Belfersingers”, 
który pod batutą Edyty Sędzik 

zaprezentował kolędy: „Z nar-
odzenia Pana” (utwór obowiąz-
kowy), „Hej w Dzień Narodze-
nia”, „Kołysanka Jezuskowa”, 
„Mizerna cicha”, „Jezusek 
malusieńki”, „Kolęda góralska” 
i – jak czytamy na stronie – 
www.dziennikpolski24.pl/re-
gion - „Śpiewający nauczyciele 
pokazali wielką klasę”.
Jury w składzie: Marcin Dur-
man, Walery Dubrowskij, 
Jolanta Sojka i Alina Majewicz 
przyznało chórowi z Gorlic Na-
grodę Grand Prix Przeglądu.
 
Źródło : GCK
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BILARD W RAMACH GWS
29 stycznia 2017 r. w Klubie 
Bilardowym „Ósemka” roze-
grano drugą konkurencję VI 
edycji Gorlickiego Wieloboju 
Sportowego - pool bilard. W 
zawodach wystartowało 30 
zawodników, w tym 6 pań, 11 
zawodników w kategorii 18-35, 
8 w kat. 36-50 i 5 w kat. +50. 
W kategorii kobiet i kate-
gorii mężczyzn +50 zawody 
rozegrano systemem każdy z 
każdym do dwóch wygranych 
partii, a w pozostałych katego-

riach systemem brazylijskim. 
W kategorii kobiet zwyciężyła 
Monika Honkowicz, wśród 
najmłodszych panów naj-
lepszy był Krzysztof Mosoń, 
w kategorii 36-50 pierwsze 
miejsce zajął Tomasz Sekuła, 
w kategorii +50 najlepszym 
okazał się Jerzy Knot.  
Szczegółowe wyniki pool bi-
larda i klasyfikacji VI Gorlick-
iego Wieloboju Sportowego są 
dostępne na Facebooku.
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Ferie na sportowo
Wielobój sportowo-rekreacyjny 

na lodzie
Podczas akcji Ferie 2017 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach zorganizował na lo-
dowisku GOR-TOR Wielobój 
sportowo-rekreacyjny na lodzie 
dla dzieci. W ciągu pięciu dni 
rywalizacji, w dwóch grupach 
wiekowych dziewcząt i chłop-
ców można było się zmierzyć 
w konkurencjach sprawn-
ościowych na czas. Każda 

konkurencja była punktowa-
na według regulaminu, a po 
ostatnich zawodach w dniu 9 
lutego br. podsumowano wyni-
ki i wyłoniono zwycięzców. Za 
miejsca 1-3 zawodnicy otrzy-
mali nagrody rzeczowe i dyplo-
my, natomiast pozostali dyplo-
my uczestnictwa. 
 
Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach


