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N
owy wojewoda spotkał się 
z burmistrzami i wójtami, 
szefami służb, inspekcji 
i straży oraz radnymi Rady 
Powiatu Gorlickiego. Wśród 

uczestników spotkania był burmistrz 
Rafał Kukla, poseł na Sejm RP Barbara 
Bartuś i radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Paweł Śliwa. Głównymi 
tematami spotkania były sprawy zwią-
zane z przebudową lokalnych dróg po-
wiatowych i gminnych, likwidacją skut-
ków klęsk żywiołowych oraz  realizacją 
koncepcji budowy drogi szybkiego ru-
chu Kielce-Tarnów-Gorlice-Jasło-Bar-
winek. Rozmawiano także o wyzwa-
niach stojących przed Małopolską oraz 
samorządami i administracją rządową. 

W trakcie spotkania wojewoda Józef 
Pilch przekazał informacje o progra-
mie 500+ wspierającym rodziny oraz 
o przygotowywanych programach dla 
6-latków i dla młodych małżeństw. 
Podkreślił, że w dyspozycji wojewody 
są już pieniądze „500+”, dlatego gminy 
powinny już wychodzić do rodzin, prze-
kazywać druki wniosków, aby sprawnie 
od początku kwietnia ten program 
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23 lutego br. burmistrz Rafał Kukla 
przekazał na ręce pracowników Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach – Krystyny Po-
wierskiej oraz Magdaleny Ludwin, bilet 
na wyjazd studyjny do Brukseli ufun-
dowany przez posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego, Czesława Siekierskiego. 
Obie Panie zaangażowane były w reali-
zację dwóch przedsięwzięć inwestycyj-
nych Miasta Gorlice – budowę układu 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI W GORLICACH

BILET DO BRUKSELI
NAGRODA OD EUROPOSŁA 

ruszył. Podjął także temat organizacji 
Światowych Dni Młodzieży, zwracając 
uwagę, że do Małopolski prawie na 2 
tygodnie przyjedzie ok. 2,5-3 mln mło-
dych ludzi z całego świata na spotkanie 
z papieżem Franciszkiem oraz inne uro-
czystości. Jest to ogromne wyzwanie 
dla wszystkich samorządów, dla poli-
cji, straży, służb medycznych. Będzie 
to także doskonała okazja do promocji 
oraz możliwość doposażenia służb 
w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo.

Starosta Karol Górski podziękował 
wojewodzie za dofinansowanie moder-
nizacji ul. Michalusa w Gorlicach oraz 
za wprowadzone zmiany w zasadach 
likwidacji skutków klęsk żywiołowych 
z lat ubiegłych na drogach. Prosił 
o wsparcie dla przebudowy dróg po-
wiatowych i gminnych oraz ogromnej 
ilości mostów i przepustów. Apelował 
również o równoległe finansowanie na-
prawy dróg i regulacji przylegających 
do nich cieków wodnych. Wójtowie, 
burmistrzowie, radni zwracali uwagę 
na konieczność likwidacji wykluczenia 
komunikacyjnego powiatu gorlickiego 
i włączenie do planów rządowych bu-

komunikacyjnego wraz z infrastrukturą 
techniczną na terenie strefy gospodar-
czej przy ul. Bieckiej w Gorlicach etap 
I i II. Warto przypomnieć, że oba pro-
jekty w dniu 30 stycznia br. otrzymały 
z rąk Marszałka Województwa Małopol-
skiego Jacka Krupy nagrodę specjalną 
dla najlepszych projektów z zakresu 
przedsiębiorczości, realizowanych ze 
środków unijnych w Małopolsce.

dowy drogi szybkiego ruchu Kielce-
-Tarnów-Gorlice-Jasło-Barwinek, co 
byłoby impulsem do rozwoju gospo-
darczego powiatu. Widzieli potrzebę 
przywrócenia pasażerskich połączeń 
kolejowych na linii Stróże – Jasło. 
Zwrócili też uwagę na poważne proble-
my z osuwiskami, np. w Bielance, Bart-
nem, Bednarce, które niszczą drogi, 
a wysokie koszty ich stabilizacji prze-
kraczają możliwości samorządów. Waż-
nym poruszonym przez samorządowców 
problemem była współpraca z RZGW 
w zakresie regulacji rzek i potoków pły-
nących obok dróg np. w Bielance, gdzie 
z jednej strony rzeka, a z drugiej osuwi-
sko niszczą drogę powiatową i w każdej 
chwili może stać się nieprzejezdna, 
a są tamtędy przewożone m.in. dzieci 
do szkoły. Burmistrzowie i wójtowie 
dostrzegli też potrzebę włączenia szkół 
do współpracy przy realizacji programu 
500+, pytali o możliwości budowy lądo-
wisk dla helikopterów w każdej gminie, 
aby pomoc była jak najszybsza i sku-
teczniejsza, apelowali o przywrócenie 
przez TAURON Punktu Obsługi Klienta 
w Gorlicach w pełnym całotygodniowym 
wymiarze, a nie tylko we wtorki.

Do wszystkich tych spraw odniósł się 
wojewoda Józef Pilch, który powiedział 
m.in.: 
„Wywodzę się z samorządu i jestem 
blisko samorządu i wiem co on znaczy. 
Byłem także przedsiębiorcą i te tematy 
są mi znane. Wy jako samorządowcy 
służycie obywatelom. Wojewoda służy 
i wam i obywatelom. Będę się starał  
was słuchać, waszych dobrych pomy-
słów, bo najlepiej wiecie co dla lokal-
nej społeczności jest najważniejsze. 
Dla mnie i dla podległych mi urzędów 
najważniejsze jest prawo obywateli 
i przestrzeganie tego prawo, aby nie 
było łamane. Mam rozhulać gospodar-
kę w Małopolsce i takie zadania mają 
inni wojewodowie, dlatego rywalizacja 
w tym względzie będzie bardzo mocna, 
ale wspólnie pracując możemy sprawić, 
że będzie to dobry czas dla Małopolski. 
Będziemy dużo pracować w terenie 
i docierać w różne miejsca Małopol-
ski – tam gdzie są problemy. Będziemy 
usuwać złe rozwiązania i wprowadzać 
nowe zasady dotyczące np. projektów. 
Dziękuję Państwu za możliwość spo-
tkania się i zapraszam do współpracy.”

17 lutego br. w Starostwie Powiatowym gościł wojewoda Małopolski Józef Pilch

Luty 2016
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Informujemy, że w Gorlicach funkcjo-
nują dwa Biura Poselskie posłanek 
z Ziemi Gorlickiej - Elżbiety Borowskiej 
(Kukiz’15) i Barbary Bartuś (PiS). Biuro 
Poselskie posłanki na Sejm RP Elżbiety 
Borowskiej mieści się w lokalu przy ul. 
Piekarskiej 1 w Gorlicach i jest otwarte 
w każdy poniedziałek, środę oraz czwar-
tek w godzinach od 9.00 do 15.00. Nato-
miast Biuro Poselskie posłanki na Sejm 
RP Barbary Bartuś mieści się nadal w lo-
kalu przy ul. Świeykowskiego 3/3 i jest 
czynne w poniedziałki w godzinach od 
9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 15.00.

G
orlicka debata wpisuje się 
w ogólnopolski cykl debat 
o systemie oświaty, który 
zapowiedziała minister Za-
lewska.

Tematem rozmów był stan polskiej 
oświaty oraz proponowane przez mi-
nisterstwo zmiany w szkolnictwie. 
Dyskutowano między innymi o obo-
wiązku szkolnym dla siedmiolatków, 

Urząd Miejski w Gorlicach
tel. 18 355 12 63 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

burmistrz Rafał Kukla
Z-ca burmistrza Łukasz Bałajewicz
Sekretarz Katarzyna Walczy
Skarbnik Krystyna Tokarska

Sekretariat burmistrza
tel. 18 355 12 11

Wydział Organizacyjny
Katarzyna Walczy – Kierownik

Wydział Księgowości 
Finansowo-podatkowej 
Janina Łopata – Kierownik

Wydział Inwestycji 
i Rozwoju
Janusz Fugiel – Kierownik

Wydział Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych
Aleksander Augustyn – Kierownik

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Mienia
Teresa Wrona - Kierownik 

Urząd Stanu Cywilnego 
i Spraw Obywatelskich
Danuta Zakrzewska – Kierownik

biuro Informacji i promocji
Marcin Gugulski – Koordynator

biuro Audytu i Kontroli

biuro planowania
i Realizacji budżetu

biuro Kadr i bHp

Straż Miejska
ul. Słoneczna 11, tel. 18 354 07 23 
Wojciech Pietrusza – Komendant

Godziny przyjęć stron 
burmistrz: 
poniedziałek – 13.00 – 16.00

Z-ca burmistrza: 
środa – 14.00 – 15.00

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

BIURA POSELSKIE W GORLICACH

UCZEŃ. RODZIC. NAUCZYCIEL – DOBRA ZMIANA
DEBATA O OŚWIACIE Z MINISTER ANNĄ ZALEWSKĄ
4 lutego br. w Gorlickim Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne z minister 
edukacji narodowej Anną Zalewską pod nazwą „Uczeń, Rodzic, Nauczyciel – dobra zmiana”.

zniesieniu gimnazjów, powrocie do 
ośmioklasowej szkoły podstawowej, 
zmianie podręczników i podstawy pro-
gramowej.
– Tak szerokiej debaty jeszcze w Polsce 
nie było. Zanim przystąpimy do zmian 
systemu edukacji, chcemy wspólnie 
z obywatelami je przedyskutować i za-
planować – powiedziała minister Anna 
Zalewska.

Poinformowała też, że pod koniec 
lutego zostanie uruchomiona strona 
internetowa poświęcona debatom. 
Znajdą się na niej informacje doty-
czące pracy ekspertów oraz spotkań 
organizowanych w różnych częściach 
kraju. Za pośrednictwem strony będzie 
można przesyłać swoje uwagi, wnioski 
i spostrzeżenia dotyczące najważniej-
szych tematów związanych z edukacją 
w Polsce.

Minister Zalewska przybyła do Gorlic na 
zaproszenie posłanki Barbary Bartuś.
Urząd Miejski w Gorlicach podczas 
debaty reprezentował burmistrz Rafał 
Kukla wraz z kierownikiem Wydziału 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksandrem Augustynem. W kon-
sultacjach udział wzięli również radni 
Rady Miasta Gorlice oraz dyrektorzy 
i nauczyciele gorlickich szkół.

Znany i ceniony dziennikarz telewizyjny 
i podróżnik Wojciech Nowakowski re-
alizuje nowy projekt„PLjestOK”.

PLjestOK to projekt stworzony dla mi-
łośników krajoznawczych wędrówek po 
Polsce. W ramach projektu powstanie 
seria odcinków pt. „Gadki Włóczykija”. 
Wojciech Nowakowski wciela się tu 
w rolę gawędziarza, przywołuje histo-
ryczne postaci i wydarzenia, zwiedzamy 

Gorlice
są OK!

z nim miasta i miasteczka, poznajemy 
zabytki ojczystej kultury. Do tej pory 
powstały trzy odcinki z serii „Gadki 
Włóczykija”.

Z radością informujemy, że trzeci od-
cinek  programu „Gadki Włóczykija” 

poświęcony został Gorlicom i Igna-
cemu Łukasiewiczowi. Zachęcamy do 
obejrzenia odcinka pt. „W Gorlicach 
się zaświeciło!”. Wykorzystane zostały 
tutaj materiały filmowe, które pochodzą 
z bogatego archiwum Wojtka Nowa-
kowskiego.
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Fot. Profil projektu „PL jest OK!” na FB
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22 lutego br., w związku z niedawnym 
spektakularnym zwycięstwem Gorlic 
w Turnieju Miast 2015, w Urzędzie 
Miejskim gościli przedstawiciele ser-
wisu internetowego Onet.pl. W trak-
cie spotkania burmistrz Rafał Kukla 
otrzymał pamiątkową statuetkę po-
twierdzającą naszą wspólną wygraną. 
Omówiono również szczegóły realizacji 
kampanii promocyjnej miasta (nagrody 
w Turnieju) o łącznej wartości 250 tys. 
złotych. Za tę kwotę reklama gorlickich 
atrakcji wyświetli się około 6 milio-
nów razy na komputerach czytelników 
Onet.pl. Przedstawiciele Onet.pl za-
proponowali taki kształt kampanii, aby 
dotarła ona do jak najszerszego grona 
osób potencjalnie zainteresowanych 
atrakcjami Gorlic i Ziemi Gorlickiej. 
Reklama naszego miasta nie będzie 
więc zamieszczona na stronie głównej 
serwisu, z której korzystają głównie 
osoby poszukujące bieżących informa-
cji, ale na podstronach tematycznych, 
kierowanych do miłośników turystyki, 
podróży, odkrywania historycznych 
ciekawostek oraz aktywnego spędza-
nia wolnego czasu. Takie rozwiązanie 
pozwoli również na odpowiednie roz-
planowanie kosztów kampanii – za-
mieszczenie reklamy naszego miasta  
na stronie głównej serwisu spowodo-
wałoby wyczerpanie jej budżetu w za-

27 lutego br. gorlicki Rynek był stu-
diem ogólnopolskiego popularnego 
radia RMF FM. Od godziny 8-mej 
nadawane były fakty tej radiostacji. 
O  mieście „światła z ziemi” i Ignacym 
Łukasiewiczu mówiła kustosz Muzeum 
Regionalnego PTTK Katarzyna Liana. 
Na płycie Rynku powstało obozowisko 
frontowe, odtwarzające realia, w jakich 
żołnierze trzech armii przygotowywali 
się do Bitwy pod Gorlicami. O bitwie, 

RMF FM W GORLICACH

GORLICE x 6 MILIONÓW

ledwie kilka dni. Zgodnie z sugestiami 
specjalistów w roku 2016 na łamach 
Onet.pl, obok ogólnej promocji mia-
sta i powiatu, prowadzić będziemy 
kampanie adresowane do konkretnych 
grup odbiorców, a związane z najważ-
niejszymi wydarzeniami kulturalnymi, 
sportowymi i rekreacyjnymi. Rekla-
mowane będą: Dni Gorlic (Obchody 
101. Rocznicy Bitwy pod Gorlicami, 
Miasteczko Frontowe Trzech Wielkich 
Armii, Jarmark Regionalny, koncer-
ty), Weekend Naftowy (z roku na rok 
wzrasta zainteresowanie imprezą wśród 
pasjonatów biegania i jazdy na rolkach 
z całej Polski), Ambient (jeden z naj-
większych w Europie festiwali muzyki 
elektronicznej), Wyścig Górski Magura 
Małastowska, Gorlice-Małastów 2016 
oraz 25 Gorlicki Bieg Sylwestrowy (sta-
le rosnąca liczba uczestników z Polski 
i zagranicy). Rozważane jest również 
wykorzystanie kanałów informacyjnych 
oferowanych przez Onet.pl do innych 
celów, jak np. promocja oferty inwesty-
cyjnej Miasta Gorlice. Burmistrz Rafał 
Kukla w rozmowie z przedstawicielami 
serwisu Onet.pl podkreślił wielkie za-
angażowanie mieszkańców i sympaty-
ków Gorlic w walce o zwycięstwo w tur-
nieju, a otrzymaną statuetkę dedykuje 
wszystkim, którzy oddali swój głos na 
Gorlice.

w kolejnych relacjach, opowiadali 
rekonstruktorzy RGH „Gorlice 1915”, 
o kolebce przemysłu naftowego dzielił 
się ze słuchaczami radia RMF FM Ka-
zimierz Dudek, prezes Stowarzyszenia 
Przemysłu Naftowego przy skansenie 
„Magdalena”. O szlakach turystycz-
nych opowiadał Andrzej Piecuch, 
a o gorlickich smakach Danuta Szpyr-
ka. A z obozowego paleniska kusił 
wszystkich zapach pieczonej kiełbasy.

POKŁOSIE TURNIEJU MIAST 2015

22 lutego br. w Gorlicach przebywał ze-
spół programu Dzień Dobry TVN w celu 
przygotowania materiału o życiu i pracy 
dr. Franciszka Rachla, jednego z najstar-
szych, wciąż czynnych zawodowo chirur-
gów w Polsce, dla gorliczan postaci nie-
zwykłej, zaangażowanej od dziesiątków 
lat w życie społeczne i kulturalne Gorlic, 

30 stycznia br. w Centrum Sztuki 
Mościce w Tarnowie odbyła się Gala 
„Fundusze z kulturą 2016” organizo-
wana przez Województwo Małopolskie. 
W trakcie uroczystości wręczono na-
grody specjalne dla najlepszych pro-
jektów z zakresu przedsiębiorczości, 
realizowanych ze środków unijnych 
w Małopolsce. Wśród wyróżnionych 
przedsięwzięć znalazły się dwa pro-

DZIEŃ DOBRY TVN W GORLICACH

GALA W TARNOWIE
GORLICE WŚRÓD NAJLEPSZYCH

społecznika, człowieka z sercem i wy-
obraźnią, który wkrótce ukończy 80 lat, 
z których 55 oddał miastu i jego miesz-
kańców. 2 marca br. materiał zrealizo-
wany w Gorlicach – szpitalu i Muzeum 
Regionalnym – emitowany był w go-
dzinach dopołudniowych w programie 
Dzień Dobry TVN.

jekty Miasta Gorlice: „Budowa układu 
komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej na terenie strefy gospodarczej 
przy ul. Bieckiej w Gorlicach – etap II” 
oraz „Budowa układu komunikacyjne-
go na terenie strefy gospodarczej przy 
ul. Bieckiej w Gorlicach”. Z rąk Wice-
marszałka Stanisława Sorysa nagrodę 
w imieniu Miasta Gorlice odebrał za-
stępca burmistrza Łukasz Bałajewicz.

Luty 2016
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2 lutego br. burmistrz Gorlic Rafał Ku-
kla spotkał z delegacją słowackiego 
miasta Vranov nad Topľou na czele 
z burmistrzem miasta Jánem Raga-
n’em. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież zastępca burmistrza Łukasz Bała-
jewicz, dyrektor Gorlickiego Centrum 
Kultury Janusz Zięba, a także urzędnicy 
miasta Vranov odpowiedzialni za kultu-
rę i fundusze unijne.
Rozmawiano o szerokiej wymianie kul-
turalnej pomiędzy naszymi miastami, 
jak również o wsparciu dla realizacji 

Od 13 marca br. między Rzeszowem 
i Gorlicami będzie kursował nowo-
czesny szynobus. To efekt wspólnych 
starań burmistrza Gorlic Rafała Kukli, 
starosty gorlickiego Karola Górskiego 
oraz burmistrza Biecza Mirosława Wę-
drychowicza. Zgodę na uruchomienie 
połączenia wyraził Marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Jacek Krupa. 
Wcześniej propozycja zyskała akcepta-
cję władz Województwa Podkarpackie-
go. Miasto Gorlice nie będzie musiało 

DELEGACJA

GORLICE – RZESZÓW – GORLICE

przedsięwzięć w ramach programu 
„Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020”. Jest to pierwszy program 
współpracy transgranicznej planowa-
ny do realizacji na polskich granicach 
w latach 2014-2020, który uzyskał 
akceptację Komisji Europejskiej. Od-
powiada on na kluczowe wyzwania pol-
sko-słowackiego pogranicza i będzie 
wspierał projekty w zakresie ochrony 
i promocji dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, rozwoju transportu oraz 
poprawy jakości edukacji.

ponosić część kosztów funkcjonowania 
połączenia, ponieważ całość środków 
przekazana zostanie z kasy samo-
rządów Województw Małopolskiego 
i Podkarpackiego. Pociąg kursował 
będzie w piątek na trasie Rzeszów – 
Gorlice, oraz w niedzielę z Gorlic do 
Rzeszowa. Zapewni on szybki, komfor-
towy i bezpieczny dojazd mieszkańcom 
Ziemi Gorlickiej i Jasielskiej uczącym 
się, studiującym i pracującym w stolicy 
Województwa Podkarpackiego.

SZYNOBUSEM PO WIEDZę

GOŚCIE Z UKRAINY

SŁOWACKIEGO VRANOVA W RATUSZU

29 stycznia br. w Dworze Karwacjanów 
w Gorlicach odbyła się gala wręczenia 
nagród Mosty Starosty oraz Przęsła. 
To już 16-ta edycja, której intencją 
jest uhonorowanie wybitnych twórców 
i działaczy kultury żyjących i tworzą-
cych w powiecie gorlickim lub żyjących 
poza Ziemią Gorlicką, ale promujących 
ją w Polsce i świecie oraz ochrania-
jących jej dorobek kulturalny. W tym 
roku kapituła uhonorowała tą presti-
żową nagrodą, statuetką Most Starosty 

MOSTY STAROSTY 2016

2016, prof. Jerzego Adama Gracjana 
Vetulaniego „za niecodzienną umiejęt-
ność popularyzacji osiągnięć nauki dla 
szerokiego kręgu odbiorców”. Laure-
atem nagrody Przęsło 2016 został Sza-
lowski Zespół Wokalny „za szczególne 
zaangażowanie, osiągnięcia i umiejęt-
ne łączenie pasji śpiewania z promocją 
kultury”. W uroczystej gali uczestniczył 
zastępca burmistrza Łukasz Bałajewicz, 
przewodniczący rady miasta Krzysztof 
Wroński i radni.

W dniach 18-21 lutego br. w ramach 
współpracy z Małopolską Fundacją Przy-
jaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej „Bra-
terstwo”, Miasto Gorlice gościło grupę 
dzieci i młodzieży z Winnicy na Ukrainie.
Wizyta gości z Ukrainy miała związek 
z Festiwalem „Muzyczna Zima”. Podczas 
koncertów w Gorlickim Centrum Kultury, 
Państwowej Szkole Muzycznej w Gor-

FESTIWAL „MUZYCZNA ZIMA”
W GORLICACH

licach i Bazylice Mniejszej w Gorlicach 
usłyszeć można było perły muzyki kla-
sycznej w wykonaniu adeptów szkoły mu-
zycznej, m.in. utwory: Mozarta, Brahmsa, 
Mendelsona, Schumanna, Rachmanino-
va i wiele innych. Gościem specjalnym 
była prof. Irina Shvets (sopran) – czoło-
wa artystka Ukrainy, na co dzień związana 
z Filharmonią w Winnicy.
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6 lutego br. w Sękowskim Dworze odbył 
się jubileuszowy XV Charytatywny Bal 
Noworoczny organizowany przez Para-
fię św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. 
Dochód z tej imprezy przeznaczony jest 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych – 
podopiecznych Domu Rehabilitacyjno-
-Opiekuńczego Caritas oraz Kuchni dla 
Ubogich. Twórca i główny organizator 
tego Balu Charytatywnego, ks. Jerzy 
Gondek, proboszcz parafii na Zawo-
dziu, a równocześnie Dyrektor Cari-
tasu w Gorlicach, od pierwszego balu 

4 lutego br. w Miejskim Zespole Szkół 
nr 6 w Gorlicach odbyła się międzysz-
kolna dyskoteka zorganizowana przez 
Młodzieżową Radę Miasta. Młodzież 
bawiła się znakomicie w rytm tanecz-
nych, karnawałowych przebojów. Dys-
koteka jest organizowana cyklicznie 
co rok i ma na celu integrację uczniów 
z wszystkich gorlickich szkół gimna-
zjalnych. W tym roku współorganizato-
rem dyskoteki był MZS nr 6, natomiast 
w przyszłym roku zabawa planowana 
jest w MZS nr 1.
Podczas dyskoteki miał miejsce finał 
akcji charytatywnej zainicjowanej nie-
dawno przez Młodzieżową Radę Mia-
sta, która podczas sesji w dniu 15.01. 
br. zdecydowała, aby przystąpić do ak-

W 
uroczystej gali w Domu 
P o l s k o - S ł o w a c k i m 
spotkali się wolonta-
riusze, darczyńcy oraz 
wszyscy zaangażowani 

w realizację tej inicjatywy na terenie 
powiatu gorlickiego. Miasto Gorlice 
reprezentował burmistrz Rafał Kukla, 
natomiast Starostwo Powiatowe wice-
starosta Jerzy Nalepka.
„Szlachetna Paczka” to projekt, w któ-
rym darczyńcy przygotowują paczki dla 
rodzin potrzebujących pomocy. W tym 
roku w akcji wzięło udział 12 wolonta-
riuszy, którzy działali pod kierunkiem 
koordynatora, Małgorzaty Markowicz. 
Dzięki ich pracy i zaangażowaniu udało 
się pomóc 32 rodzinom. Z zebranych 
datków zakupiono m.in. artykuły żyw-
nościowe, środki czystości, odzież 
i obuwie, przybory szkolne, upominki 
dla najmłodszych, a także sprzęt AGD 
i meble.
Jedną z paczek sfinansowali pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
wraz z burmistrzem Rafałem Kuklą. 
Podobnie jak w roku ubiegłym centrum 
logistyczne akcji „Szlachetna Paczka” 

BAL CHARYTATYWNY CARITAS

CHARYTATYWNA DYSKOTEKA

GALA SZLACHETNEJ PACZKI 

przekonał się, że są ludzie, którym nie 
jest obojętny los drugiego człowieka, 
potrafią otworzyć swoje serca i wes-
przeć ten piękny, szlachetny cel na 
rzecz potrzebujących. Tak było również 
na tegorocznym Balu Charytatywnym 
wspieranym patronatem honorowym 
przez posłanka na Sejm RP Barbarę 
Bartuś, przewodniczącego Rady Powia-
tu Marka Bugnę , starostę gorlickiego 
Karola Górskiego, burmistrza Gorlic 
Rafała Kuklę i przewodniczącego Rady 
Miasta Krzysztofa Wrońskiego.

cji charytatywnej - pomocy w leczeniu 
i rehabilitacji chorego chłopca Maksia 
Szymańskiego. Zbiórka została prze-
prowadzona w Miejskich Zespołach 
Szkół w dniach 1-4 lutego br. Łącznie 
zgromadzono 2 364,91 zł, a na szcze-
gólną pochwalę zasługują uczniowie 
MZS nr 6, którzy zebrali 1 080 zł.

Na dyskotekę przybyła Magdalena 
Szymańska - mama Maksia, która ode-
brała zgromadzoną kwotę pieniędzy, 
dziękując Młodzieżowej Radzie Miasta 
za pomoc w sfinansowaniu rehabilita-
cji dla syna. Podziękowania wszystkim 
złożyła również wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Gorlice Mariola Migdar - 
opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta.

mieściło się w Pawilonie Historii Mia-
sta na gorlickim Rynku, w dniach od 11 
do 13 grudnia.
Była to już piętnasta edycja akcji „Szla-
chetna Paczka” w naszym kraju, a piąta 
w Gorlicach. Po raz pierwszy została 
ona zorganizowana w Krakowie w 2000 
roku. Wtedy grupa studentów duszpa-
sterstwa akademickiego prowadzona 
przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa 
Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowa-
ła 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt 
SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter 
ogólnopolski i jak żadna inna akcja 
charytatywna w Polsce łączy działania 
tysięcy osób.
Burmistrz Rafał Kukla podziękował 
wolontariuszom i darczyńcom, którzy 
wsparli akcję i wspomogli potrzebujące 
rodziny, również z terenu Miasta Gor-
lice. Warto podkreślić, iż dzięki ofiar-
ności wielu ludzi do rodzin z naszego 
terenu trafiły paczki o łącznej wartości 
blisko 120 tys. zł.
Szczególne podziękowania Burmistrz 
skierował na ręce Małgorzaty Markowicz 
- lidera rejonu, koordynatora i dobrego 
ducha gorlickiej Szlachetnej Paczki.

27 lutego br. odbyły się Gorlickie 
Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.
Po Mszy św. trydenckiej w kościele 
pw. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Gorlicach – Gliniku, w auli 
Państwowej Szkole Muzycznej w Gor-
licach wysłuchano wykładu kpt. Kon-
stantego Kopfa – kombatanta Naro-
dowych Sił Zbrojnych. Po wykładzie 
odbył się marsz ku pamięci Żołnierzy 
Wyklętych na trasie Rynek – ul. 3-go 
Maja – Pomnik Bohaterów Ziemi 
Gorlickiej. Z okazji piątej rocznicy 
ustanowienia Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” Prezy-
dent RP Andrzej Duda podjął decyzję 

DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
o objęciu Patronatem Narodowym 
tegorocznych obchodów ku czci boha-
terów powstania antykomunistycznego. 
Prezydent pragnie w ten sposób oddać 
hołd uczestnikom podziemia niepod-
ległościowego z lat 1944-1963 oraz 
zachęcić Polaków do upamiętnienia ich 
działań.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” to święto państwowe, przy-
padające w dniu 1 marca – w rocznicę 
męczeńskiej śmierci siedmiu przywód-
ców Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. Zostało ono ustanowione dzięki 
inicjatywie ustawodawczej podjętej 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego.

5 lutego br. podsumowana została piąta 
edycja Szlachetnej Paczki w Gorlicach.
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Program Rodzina 500 plus to 500 
zł miesięcznie na drugie i kolejne 
dziecko, bez dodatkowych wa-
runków. Rodziny o niskich docho-
dach otrzymają wsparcie także dla 
pierwszego lub jedynego dziecka 
przy spełnieniu kryterium 800 zł 
netto lub 1200 zł w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziec-
ka niepełnosprawnego. To nawet 
6.000 zł netto rocznego wsparcia 
dla dziecka.

świadczenie 500 zł to wsparcie długofa-
lowe. Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemo-
we wsparcie polskich rodzin. Zgodnie 
z projektem, z pomocy skorzystają rodzi-
ce oraz opiekunowie dzieci do 18. roku 
życia. Rodzina z dwojgiem niepełnolet-
nich dzieci będzie mogła otrzymać 500 
zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie 
od dochodu. W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł netto na osobę 
wsparcie otrzyma rodzina także na 
pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym kryterium dochodowe jest wyż-
sze i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe 
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają 
także rodziny zastępcze oraz rodzin-
ne domy dziecka na każde dziecko, na 
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez wzglę-
du na stan cywilny rodziców. Otrzymają 
je zatem zarówno rodziny, w których ro-
dzice są w związku małżeńskim jak i ro-
dziny niepełne oraz rodzice pozostający 
w nieformalnych związkach. W przypad-
ku rodziców rozwiedzionych wsparcie 
otrzyma ten rodzic, który faktycznie 
sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku niefor-
malnym i mają dzieci z poprzednich 
związków oraz wychowują co najmniej 
jedno wspólne dziecko, to wówczas 
świadczenie wychowawcze na pierwsze 
dziecko będzie uzależnione od kryterium 
dochodowego, a na pozostałe dzieci bez 
względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., 
które pozostaje na utrzymaniu rodziców, 
jest uwzględniane przy obliczaniu do-
chodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu 
jego młodszy brat lub siostra może na-
dal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód 
na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł 
w przypadku wychowywania w rodzinie 
dziecka niepełnosprawnego).

PROGRAM
Rodzina 500

Kto będzie wypłacał świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie re-
alizowane w gminach, a w sprawach, 
w których zastosowanie będą miały 
unijne przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, świad-
czenie realizować będą marszałkowie 
województw. Wybór optymalnych roz-
wiązań organizacyjnych w gminach, 
które zapewnią prawidłową i terminową 
realizację świadczenia wychowawczego, 
należeć będzie do wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Analogicznie do 
funkcjonujących od wielu lat rozwiązań 
organizacyjnych dotyczących świadczeń 
rodzinnych, świadczenie wychowawcze 
będzie mogło być realizowane w danej 
gminie, zarówno w urzędzie gminy/mia-
sta lub w wyodrębnionej komórce orga-
nizacyjnej w ośrodku pomocy społecz-
nej lub innej jednostce organizacyjnej 
w danej gminie np. w funkcjonujących 
już w wielu miastach w Polsce specjal-
nych centrach utworzonych do realizacji 
świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trze-
ba składać raz do roku. Będzie można 
to zrobić przez internet lub osobi-
ście w gminie. Osoby ubiegające się 
o wsparcie na pierwsze dziecko, będą 
dokumentowały sytuację dochodową 
dołączając  do wniosku odpowiednie 
oświadczenie o dochodach. Gdy rodzi-
na będzie ubiegać się o świadczenie 
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie 
będzie konieczności dokumentowania 
sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziec-
ko uzależnione będzie od kryterium do-
chodowego i w takim przypadku co roku 
trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia 
tego progu. We wniosku trzeba podać 
dane osoby starającej się o świadcze-
nie, dane drugiego z rodziców oraz dane 
dzieci wraz z dodatkowymi zaświadcze-
niami i oświadczeniami jeśli takie będą 
w indywidualnej sprawie niezbędne. 
Jednocześnie gmina sama będzie pozy-
skiwała podstawowe dane o dochodach, 
więc nie trzeba będzie już dołączać tych 
informacji. Świadczenie wychowawcze, 
tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, 
będzie wypłacane w sposób dogodny dla 
rodziców, czyli przede wszystkim przele-
wem na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 
kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu 
programu. 

Jeśli wniosek zostanie złożony 
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, ro-
dzice dostaną wyrównanie wstecz 
od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć 
kolejek i zapewni płynność wypłat. Do 
programu będzie można dołączyć w do-
wolnym momencie. W kolejnych mie-
siącach świadczenie będzie wypłacane 
od miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek. Co do zasady, dla osób korzy-
stających z programu okres rozliczenio-
wy będzie trwał od 1 października do 30 
września następnego roku kalendarzo-
wego. Istotne jest, że pierwszy okres na 
jaki będzie przyznane prawo do świad-
czenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie 
się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  
do 30 września 2017 roku. Dzięki temu 
rodzice nie będą musieli składać dwóch 
wniosków w 2016 roku, kiedy program 
wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawne-
go kryterium dochodowe na pierwsze 
dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne 
jest, że  w składzie rodziny brane będą 
pod uwagę pozostające na utrzymaniu 
dzieci do ukończenia 25 roku życia. Do-
datkowo, wliczane też będą dzieci, które 
ukończyły 25. rok życia, legitymujące 
się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku 
z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjal-
ny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla 
opiekuna.

Ile będzie można dostać?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca 
kryterium dochodowe otrzyma miesięcz-
nie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę 
są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzy-
ma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia 

przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej za-
możne rodziny z dwojgiem dzieci otrzy-
mają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie 
miała możliwość podwyższenia wysoko-
ści wsparcia i kryterium dochodowego 
w zależności m.in. od poziomu inflacji. 
Świadczenie nie jest opodatkowane – 
rodzice otrzymają 500 zł, od których 
nie będą musieli odprowadzać podatku 
ani żadnych składek. Dotyczy to także 
rodziców prowadzących działalność go-
spodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie 
będzie liczone do dochodu przy ustala-
niu prawa do świadczeń z innych syste-
mów wsparcia, dotyczy to w szczegól-
ności świadczeń z pomocy społecznej, 
funduszu alimentacyjnego, świadczeń 
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych 
Zmiana ta została dokonana na etapie 
uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie 
wychowawcze nie będzie przysługiwać, 
jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 
świadczenie o podobnym charakterze. 
Jeśli rodzic przebywa w innym państwie 
UE i złoży tam wniosek o świadczenia 
rodzinne, tamtejszy organ informuje 
o tym fakcie właściwego marszałka wo-
jewództwa w Polsce. Ten zaś przekaże te 
informacje do właściwej gminy. Jest to 
mechanizm, który od wejścia Polski do 
UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już 
w systemie świadczeń rodzinnych i eli-
minuje sytuacje jednoczesnego pobiera-
nia świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

18 lutego br. w Ratuszu burmistrz Rafał 
Kukla wręczył nagrodę za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
w 2015 roku.
Nagrodę otrzymał Andrzej Dziubaczka, 
który jest założycielem i członkiem 
kapel Sheda i Recesja, współorgani-
zatorem imprez gorlickiej sceny nieza-
leżnej.
Pan Andrzej nagrodę odebrał dopie-
ro w lutym, ponieważ nie mógł być 

NAGRODA
BURMISTRZA

obecny 8 stycznia br. na Spotkaniu 
Noworocznym, podczas którego bur-
mistrz Rafał Kukla oraz przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice Krzysztof Wroński 
wręczyli nagrody za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury w 2015 roku.

24 lutego br. w Wieliczce Wojewoda Małopolski Józef Pilch spotkał się z przedstawi-
cielami gmin małopolskich w związku z wdrożeniem Programu Rodzina 500 plus. Mia-
sto Gorlice reprezentował zastępca burmistrza Łukasz Bałajewicz. Szczegóły wdrażania 
oraz realizacji Programu w Gorlicach przedstawimy szczegółowo w najbliższym czasie.
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Decyzją Zarządu Województwa Mało-
polskiego o 4 miliony złotych zwięk-
szono dofinansowanie Województwa 
Małopolskiego na realizację zadania 
pn: „Budowa północnego obejścia Gor-
lic wraz z dostępem do gorlickiej strefy 
gospodarczej”. Na dzień dzisiejszy 
dofinansowanie zadania środkami UE 
w ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 wynosi blisko 78% (na 
starcie projektu było 51%), czyli 28,6 
mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 
39,7 mln zł. Ciężar sfinansowania 
wkładu własnego do inwestycji wzięły 
na siebie solidarnie samorządy: Powia-
tu Gorlickiego i Miasta Gorlice. Jedno-

DOFINANSOWANIE ROŚNIE!
głośne decyzje w tej sprawie zapadły 
na sesjach Rady Powiatu Gorlickiego 
i Rady Miasta Gorlice 25 czerwca 2015 
roku.
Przypominamy, że już w chwili podpi-
sywania umowy marszałek Stanisław 
Sorys zapewniał w imieniu Zarządu, 
że oszczędności, które jeszcze pojawią 
się w ramach MRPO będą przekazane 
na zwiększenie dofinansowania tego 
projektu.
Starosta gorlicki Karol Górski i bur-
mistrz Gorlic Rafał Kukla czynią dalsze 
starania mające na celu kolejne zwięk-
szenie dofinansowania, co w ocenie 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
jest wciąż realne.

KOLEJNE 4 MILIONY ZŁ NA PÓŁNOCNE OBEJŚCIE GORLIC!

18 lutego br. w Urzędzie Miejskim 
w Gorlicach odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Policji z radnymi Rady 
Miasta Gorlice. Jak poinformował ko-
mendant Michał Gawlik, mapy zagro-
żeń powstają w całym kraju z inicjatywy 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Mają być odzwiercie-
dleniem nie tylko policyjnych statystyk, 
ale także opinii osób, które zamieszkują 
poszczególne obszary kraju oraz wska-
zać miejsca, gdzie lokalna społeczność 
czuje zagrożenie bezpieczeństwa. Na 
podstawie opracowanych map doce-
lowo planowane będzie rozmieszczenie 
struktur terenowych policji, kierowanie 
sił i środków w miejsca, gdzie koniecz-
ne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. 
Policjanci chcą dotrzeć do samorzą-
dowców, organizacji pozarządowych 
i mieszkańców. 

Charakterystycznym jest, że w dużych 
miastach poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców jest o wiele większe niż 
w mniejszych miejscowościach (80% 
mieszkańców dużych miast czuje się 
bezpiecznie, natomiast w mniejszych 
miejscowościach tylko 63%, chociaż 
w mniejszych miejscowościach real-
ne zagrożenie jest o wiele mniejsze). 
Również przekaz medialny nie zawsze 

O BEZPIECZEŃSTWIE W GORLICACH

jest adekwatny do rzeczywistości. Dla 
społeczności naszego miasta uciążli-
we są przypadki spożywania alkoholu, 
co przełożyło się w 2015 roku na 600 
mandatów karnych.
W trakcie spotkania radni Rady Miasta 
poruszali następujące problemy zwią-
zane z bezpieczeństwem w mieście 
Gorlice, m.in.: monitoring – sugerując 
zwiększenie ilości kamer w miejscach 
szczególnie narażonych na wystąpienie 
zdarzenia; sprzedaż narkotyków; spo-
wolnienie ruchu na rondzie pod dru-
karnią – przejścia są zbyt blisko ronda, 
można założyć sygnalizację świetlną, 
jednak w pierwszej kolejności należy 
pouczyć pieszych jak sprawnie poru-
szać się wykorzystując wysepki, uczyć 
dzieci korzystania z tego typu przejść; 
czas reakcji policji na informacje o zda-
rzeniu – obecnie czas reakcji Policji od 
zgłoszenia do przybycia na miejsce zda-
rzenia jest monitorowany; patrole piesze 
– będą patrole piesze głównie w godzi-
nach popołudniowych, obejmą również 
miejsca, gdzie odbywa się wyłudzanie 
pieniędzy od mieszkańców. Komendant 
Policji Michał Gawlik dziękując za liczny 
i aktywny udział radnych w spotkaniu, 
podziękował za wsparcie Miasta w zaku-
pie samochodu służbowego.

Joanna Bubak

Powstaje „mapa zagrożeń”

15 lutego br. Klub Seniora zaprosił 
na spotkanie z seniorami przedstawi-
ciela Powiatowej Państwowej Policji, 
dzielnicowego Marka Nabożnego. 
Opowiadał seniorom o czyhających 
na ludzi starszych różnych zagro-
żeniach, ostrzegał, mówił jak się 
w takich przypadkach zachować, 

O BEZPIECZEŃSTWIE Z SENIORAMI
gdzie dzwonić, szukać pomocy. Przy-
pomniał też o konieczności noszenia 
odblasków na rękawach po zmroku, 
odpowiadał na pytania seniorów, 
którzy twierdzili, że takie spotkania są 
nie tylko ciekawe, ale bardzo wszyst-
kim potrzebne.

Maria Jamro

Od 1 marca br. komunikacja miejska roz-
szerzyła obszar funkcjonowania o ulicę 
Sikorskiego, obejmującą nowo otwarte 
północne obejście Gorlic.
Linia nr 14 Kochanowskiego – Osiedle 
Górne – Kochanowskiego została wydłu-
żona od przystanku Osiedle Górne o 2,5 
km do ronda w Stróżówce.
Na wydłużonym odcinku usytuowane zo-
stały przystanki: Gorlice ul. Wspólna oraz 

MZK NA PÓŁNOCNYM OBEJŚCIU GORLIC

Stróżówka Rozdzielnia.
Rozkład jazdy z przystanku Stróżówka 
Rozdzielnia do Gorlic przez Osiedle Gór-
ne obejmuje 11 kursów w dni powszednie 
z nauką szkolną, 9 kursów w soboty i 7 
kursów w dni świąteczne. Dzięki wydłu-
żonej linii mieszkańcy ulic Sikorskiego, 
Wspólnej oraz częściowo Stróżówki uzy-
skują możliwość dogodnego dojazdu do 
centrum miasta, Zawodzia oraz szpitala.

Urząd Miejski w Gorlicach od ubie-
głego roku uczestniczył w projekcie 
realizowanym przez Fundację Biuro 
Inicjatyw Społecznych w Krakowie pt. 
„Model współpracy - współpraca na 
medal. Wdrażanie standardów współ-
pracy JST - NGO w Małopolsce”.
Dzięki udziałowi w projekcie możliwe 
było zorganizowanie i przeprowadzenie 
w naszym mieście w 2015 r. szeregu 
szkoleń i seminariów dla organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych.
W związku z dużym zainteresowaniem 
jakim cieszyło się szkolenie „Projekt 
w pięciu krokach - czyli metodologia 
konstruowania i pisania projektów do 
FIO - Małopolska Lokalnie” w roku bie-
żącym również zadbano, aby przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych oraz 
grup nieformalnych mogli poszerzyć 
swoją wiedzę z tego zakresu.
Szkolenie z przedstawicielami Fundacji 
Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, 
która jest operatorem FIO Małopolska 

Lokalnie w naszym subregionie odbyło 
się w dniu 02.02.2016 r. w Domu Pol-
sko-Słowackim. Jesteśmy przekonani, 
iż dzięki organizacji takich spotkań 
podobnie jak w roku ubiegłym uda 
się organizacjom z naszego terenu 
pozyskać dodatkowe środki na swoją 
działalność i realizację planowanych 
przedsięwzięć.
Warto zauważyć, iż w roku 2015, z blisko 
30 wniosków złożonych do wyżej wy-
mienionego programu z terenu naszego 
powiatu 10 zostało zakwalifikowanych 
do dofinansowania i otrzymało wsparcie 
swoich inicjatyw. Jest to o tyle dobra 
wiadomość, iż konkurencja w roku 2015 
nie była mała - do programu złożono 
blisko 200 wniosków z czego tylko 44 
otrzymało dofinansowanie. 
Wszystkim grupom, które znalazły się 
w tym gronie jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy, bo oznacza to, iż blisko 50 tys. 
zł trafiło do naszego miasta i powiatu na 
realizację wygranych projektów.

Szkolenie FIO 
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25 lutego br. odbyła się XVIII sesja 
Rady Miasta. Radni podjęli 23 uchwa-
ły. Siedem z nich dotyczyło uchwalenia 
zmiany lub przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Gorlice-Miasto”. 
Dwie uchwały umożliwiają nabycie na 
rzecz Miasta Gorlice prawa własności 
nieruchomości gruntowej – jednej 
położonej przy ul. Granicznej, zajętej 
pod skarpę drogi wewnętrznej wy-
konanej i umocnionej przez Miasto 
celem zapewnienia przejezdności dla 
okolicznych mieszkańców; drugiej – 
położonej przy ul. Nadbrzeżnej zajętej 
pod ścianę oporową, zabezpieczającą 
korpus drogowy, wymagającej remon-
tu, który będzie możliwy po uzyskaniu 
przez Miasto prawa własności. Kolej-
ne dwie uchwały dotyczyły udzielenia 
przez Miasto Gorlice pomocy finanso-
wej dla Powiatu Gorlickiego – 3 000 
zł na zabezpieczenie przeciwpożarowe 
budynku Dwory Karwacjanów w Gor-
licach oraz dla Gminy Gorlice kwoty 
3 357 zł (50%) na realizację zakupu 
i montażu wiaty przystankowej w Ropi-
cy Polskiej. Radni wyrazili też zgodę na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego z najemcami lokalu przy 
ul. Mickiewicza oraz kolejnej umowy 
dzierżawy z pięcioma dzierżawcami. 
Rada Miasta dokonała również zmiany 
uchwały z 2010 r. w sprawie ustalenia 
minimalnych stawek czynszu z tytułu 
dzierżawy i najmu nieruchomości sta-
nowiących przedmiot własności lub 
prawa użytkowania wieczystego Gminy 
Miejskiej Gorlice. Uchwała przyznaje 
uprawnienia do maksymalnie 50% ulgi 
w opłacie czynszu dzierżawnego grun-
tów przeznaczonych pod garaże oso-
bom ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz 
rodzinom i opiekunom prawnym osób 
z w/w niepełnosprawnością. 
Uchwałą przyjęto program opieki nad 
zwierzętami oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Miasta 
Gorlice w 2016 r. oraz przystąpiono do 
realizacji zadania pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budyn-
ków użyteczności publicznej na tere-
nie Ziemi Gorlickiej” – modernizacja 
energetyczna 12 budynków na terenie 
Gorlic i budynek starej maszynowni 

lodowiska „GORTOR”, budynek szatni 
na stadionie OSiR, budynek gospodar-
czy przy MZS NR 4, budynek Urzędu 
Miejskiego – segment A, budynek UM 
– segment B, budynek MZS Nr 5, bu-
dynek pomocniczy MZS Nr 5, budynek 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 
przy ul. Jagiełły. Budynek przychodni 
przy ul. Jagiełły 10, budynek przychod-
ni przy ul. Słonecznej 11, budynek przy 
ul. Rynek 11, budynek Miejskiego Za-
kładu Usług Komunalnych. Warunkiem 
realizacji zadania jest uzyskanie dofi-
nansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Radni dokonali także zmian w  uchwale 
w sprawie zarządzenia poboru opła-
ty skarbowej w drodze inkasa (Urząd 
Skarbowy, Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miejski) oraz uchwale w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Gorlice. Rada Miasta dokonała 
na sesji zmiany Budżetu Miasta oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 
2016 r., zwiększając dochody majątko-
we o kwotę 122 976 zł i zwiększając do-

Stłuczone przez wandali szyby na miej-
skich przystankach nie będą już szpe-
cić wizerunku naszego miasta.
Urząd Miejski w Gorlicach postano-
wił sukcesywnie zastąpić stosowane 
dotychczas szklane wypełnienie kon-
strukcji wiat przystankowych nowym, 
estetycznym, a jednocześnie bardzo 
trwałym materiałem ze stopu metalu. 
Rozwiązanie takie pozwoli zarówno 
ochronić oczekujących na autobus 
przed czynnikami atmosferyczny-
mi, jak i zaoszczędzić pieniądze nas 
wszystkich wydawane na uzupełnianie 
ubytków powstałych po „wyczynach” 
wandali.
Rozwiązanie takie ma jeszcze jeden za-

BEZPIECZNY I PROMUJąCY sadniczy plus – zyskujemy atrakcyjne 
miejsce do promowania naszego mia-
sta. Na ścianach nowych przystanków 
pojawią się bowiem elementy nawią-
zujące do bogatej i ciekawej historii 
Gorlic: wizerunek lampy naftowej z in-
formacją o pierwszej w świecie ulicznej 
lampie zapalonej w naszym mieście 
oraz moździerz kaliber 305 mm (tzw. 
„Chuda Emma”), popularny w ikono-
grafii symbol Bitwy pod Gorlicami. 
Z uwagi na fakt, że wiaty przystanko-
we zlokalizowane są przy najbardziej 
uczęszczanych ciągach komunikacyj-
nych, przekaz promocyjny naszego 
miasta dotrze do kilkunastu-kilkudzie-
sięciu tysięcy osób dziennie.

Nowy przystanek przy szpitalnej

w sprawie inwestycji

chody majątkowe o kwotę 554 796 zł.
O 1 839 zł zwiększono pomoc finan-
sową dla Województwa Małopolskiego 
na opracowanie dodatkowego zachod-
niego wariantu obwodnicy Gorlic; 120 
000 zł przeznacza się na przygotowanie 
zadania „Budowa cmentarza komunal-
nego przy ul. Dukielskiej w zakresie 
kompleksowej dokumentacji projek-
towej; o 80 000 zł zwiększono Gmin-
ny Program Rewitalizacji dla Miasta 
Gorlice; 40 000 zł wydatkowane będzie 
na przygotowanie zadania inwestycyj-
nego polegającego na dostosowaniu 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. 
Jagiełły na potrzeby Miejskiego Żłob-
ka w Gorlicach (o Programie „Maluch 
piszemy na stronie 12).
Dwie podjęte na XVIII sesji Rady Mia-
sta uchwały dotyczyły włączenia Miej-
skiego Przedszkola Nr 4 przy ulicy 
Broniewskiego do Miejskiego Zespołu 
Szkól Nr 1 przy ul. Pięknej oraz włącze-
nie Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy 
ul. Krakowskiej do Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 5 przy ul. Krakowskiej (szcze-
góły uzasadnienia również na stronie 
12).

W roku 2016 w ramach uchwalonego 
budżetu miasta do realizacji jest 67 za-
dań inwestycyjnych. Różny jest stopień 
złożoności tych przedsięwzięć jak rów-
nież stan ich przygotowania 
i zaawansowania. Mając na uwadze 
fakt dużego znaczenia oceny zadań 
z punktu widzenia technicznego, użyt-
kowego, funkcjonalnego, uzyskania 

CYKLICZNE SPOTKANIA
jak najlepszych efektów, jak również 
z punktu widzenia kosztów i potencjal-
nych zewnętrznych źródeł finansowania 
– wszystkie zadania poddane są ocenie 
w gronie osób reprezentatywnych, tj. 
przedstawiciel inwestora, użytkowni-
ka, radnych, wnioskodawców budżetu 
obywatelskiego na czele z z-cą bur-
mistrza miasta. Na spotkaniach tych 

XVIII SESJA RADY MIASTA GORLICE

przedstawiany jest program zadań 
w oparciu o dokumentację projektową, 
opis przedmiotu zamówienia lub wy-
tyczne programu. W/w członkowie ze-
społu mają możliwość zapoznania się 
ze strukturą zadań, ich oceny, analizy 
i wnoszeniu ewentualnych uwag, wnio-
sków spostrzeżeń i sugestii.
Dzięki tym operacjom wprowadzono 

dodatkowe analizy i weryfikacje zakre-
sów, programów i struktury inwestycji. 
Pozwoli to z pewnością ograniczyć 
problemy na etapie wykonawstwa, jak 
również przedstawić realne oczekiwa-
ne efekty robót. Istotnym zagadnie-
niem analizowanym każdorazowo przy 
każdym zadaniu jest harmonogram 
dalszych działań w tym harmonogram 
robót budowlanych.
Analiza i ocena zadań inwestycyjnych 
miasta rozpoczęto w II dekadzie lutego 
natomiast zgodnie z planem zakończe-
nie tego procesu nastąpi w II dekadzie 
marca br.

Luty 2016
Fo

t. 
M

ar
ci

n 
G

ug
ul

sk
i



k u r i e r  g o r l i c k i

Kurier

Gorlicki

10 www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice Nr 2 (266) 2016 r.

JOANNA bUbAK wnioskowała o wymia-
nę barierek zabezpieczających pojazdy 
dla niepełnosprawnych przy ul. Sikor-
skiego oraz przywrócenie przejścia dla 
pieszych w okolicy ZS Nr 1. (Odp.: Od-
powiadając na interpelacje wyjaśniam, 
że wnioski dotyczące wykonania barie-
rek przy schodach na ul. Sikorskiego 
oraz utworzenia przejścia dla pieszych 
przy ul. Wyszyńskiego (w obrębie Ze-
społu Szkół Nr 1) zostały przekazane do 
zarządcy dróg powiatowych z prośbą 
o ich rozpatrzenie i realizację zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami). Wnio-
skowała również w sprawie odśnieża-
nia odcinka ul. Wspólnej położonego 
na terenie gminy Gorlice. (Odp.: Aby 
uniknąć problemów z odśnieżaniem ul. 
Wspólnej położonej w części na terenie 
Miasta oraz w części na terenie Gminy 
Gorlice, zasadnym jest zlecenie zimo-
wego utrzymania drogi jednemu wyko-
nawcy. W związku z tym zwróciłem się 
do Wójta z prośbą o rozważenie moż-
liwości zawarcia umowy z Miejskim 
Zakładem Usług Komunalnych). 

MICHAŁ DIDUCH interpelował w sprawie 
dokonania analizy liczby pustych loka-
li usługowych położonych na terenie 
miasta Gorlice, a także w sprawie ob-
niżenia stawki najmu m2 dla pustych 
lokali usługowych (Odp.: Odpowiada-
jąc na interpelację związaną z ilością 
pustych lokali usługowych położonych 
na terenie Miasta Gorlice na wstę-
pie pragnę wyjaśnić, że nie wszystkie 
budynki położone przy ul. 3-go Maja 
oraz Rynku stanowią własność Miasta. 
Co więcej, większość nieruchomości 
jest własnością prywatną i Burmistrz 
nie ma wpływu na politykę czynszową 
prowadzoną przez właścicieli. Miasto 
Gorlice dysponuje czterema lokalami 
usługowymi, wobec których toczy się 
postępowanie zmierzające do wynaj-
mu lokali. Ponadto wobec pięciu lokali 
prowadzone były postępowania prze-
targowe, jednakże z uwagi na brak ofert 
nie zostały wynajęte. stawki wyjściowe 
do przetargów są ustalane na podsta-
wie średniej stawki czynszu netto z lo-
kali użytkowych mieszczących się przy 
tej samej ulicy, przy której mieści się 
wynajmowany lokal. W przypadku bez-
skuteczności I-go przetargu ogłaszany 
jest przetarg ze stawką obniżoną od 
5-15%. Gdy II-gi przetarg jest bezsku-
teczny, wolny lokal kierowany jest do 
najmu w drodze rokowań z obniżoną 

stawką. Pragnę również wyjaśnić, że 
zatwierdzając stawkę czynszu każdora-
zowo analizuję jej wysokość i dochody 
jakie mogą zostać pozyskane z tego 
tytułu dla Miasta). Radny wniosko-
wał też w sprawie zagospodarowania 
terenu przy ul. Wąskiej w Gorlicach. 
(Odp.:W kwestii zagospodarowania te-
renu przy ul. Wąskiej w Gorlicach Mia-
sto Gorlice wraz z Lokalną Organizacją 
Turystyczną „Beskid Zielony”, Stowa-
rzyszeniem Euroregion Karpacki Pol-
ska oraz Muzeum Regionalnym PTTK 
w Gorlicach opracowuje projekt pod 
roboczą nazwą „Rewitalizacja obiektu 
w Gorlicach przy ul. Wąskiej”. Elemen-
tem powyższej koncepcji jest m. in. 
utworzenie Muzeum Bitwy Gorlickiej 
zlokalizowanego na terenie będącym 
przedmiotem interpelacji Pana Radne-
go. Projekt zakłada wybudowanie dwu-
kondygnacyjnego budynku, spójnego 
z architekturą ul. Wąskiej, połączenie 
piwnic budynku z podpiwniczeniem 
sąsiadującego z nim Muzeum, stwo-
rzenie multimedialnej makiety Bitwy 
Gorlickiej, budowę dioramy wojennej 
oraz wykorzystanie fragmentu piwnic 
do realistycznej prezentacji warunków, 
w jakich znajdowali się mieszkańcy 
Gorlic, w momencie przejścia frontu. 
Opracowywany projekt zakłada finan-
sowanie zaplanowanych inwestycji 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu 
współpracy transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja). 

RYSZARD LUDWIN zwrócił się z wnio-
skiem dotyczącym koncepcji budowy 
nowej drogi szybkiego ruchu łączącej 
Barwinek z węzłem autostradowym A4 
w Tarnowie. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację w sprawie koncepcji bu-
dowy drogi szybkiego ruchu łączącej 
Barwinek z węzłem autostradowym A4 
w Tarnowie wyjaśniam, że w 2011 roku 
zostało podpisane Porozumienie in-
tencyjne Województwa Małopolskiego 
i zainteresowanych budową drogi po-
wiatów i gmin województwa małopol-
skiego. W ramach pomocy Technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego powiat 
jasielski zlecił opracowanie wielowa-
riantowej drogi na terenie woj. podkar-
packiego, będącej jednym z elementów 
koncepcji przebiegu drogi relacji Kiel-
ce-Barwinek. Ważnym akcentem jest 
też stanowisko zainteresowanych jed-

nostek samorządu woj. małopolskiego, 
świętokrzyskiego i podkarpackiego. 
Ponadto w maju 2013 roku Staro-
sta gorlicki zaprezentował koncepcję 
budowy drogi na Sejmowej Komisji 
Infrastruktury, a w roku ubiegłym  spo-
tkał się w tej sprawie z wiceprezesem 
Rady Ministrów Jarosławem Gowinem. 
Biorąc pod uwagę deklaracje obecnych 
władz, zadanie to jest przygotowywane 
z myślą realizacji w obecnej perspekty-
wie finansowej Unii Europejskiej, tj. do 
roku 2022. Niezależnie od tego trwają 
prace nad koncepcją modernizacji 
drogi wojewódzkiej Nr 977 na odcinku 
Tarnów-Gorlice przy udziale m.in. m. 
Gorlice).

LUCYNA JAMRO interpelowała w spra-
wie przebudowy skrzyżowania ul. Biec-
kiej z ul. Chopina. (Odp.: Odpowia-
dając na interpelacje wyjaśniam, iż 
w sprawie przebudowy skrzyżowania 
ul. Bieckiej z ul. Chopina zwróciłem 
się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Krakowie z prośbą 
o analizę możliwości i uwarunkowań 
dotyczących wnioskowanego zadania 
oraz zajęcie stanowiska w kwestii jego 
realizacji). Druga interpelacja dotyczyła 
uzupełnienia znaków informacyjnych 
na drodze krajowej nr 28. (Odp.: Spra-
wa uzupełnienia znaków informacyj-
nych była przedmiotem komisji w dniu 
19.02. br., podczas której ustalono 
wstępne założenia do przygotowania 
nowej organizacji ruchu).

MARIOLA MIGDAR interpelowała w spra-
wie dodatkowego przejścia dla pie-
szych w ciągu ul. Hm. M. Rydarowskiej. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
w sprawie dodatkowego przejścia dla 
pieszych w ciągu ul. Rydarowskiej in-
formuję, iż przedsięwzięcie to wymaga 
analizy z punktu widzenia inżynierii 
i organizacji ruchu, a następnie oceny 
ekonomiczno-użytkowej. Temat bę-
dzie przedmiotem komisji organizacji 
ruchu, podczas której będzie można 
ocenić możliwość wykonania przejścia 
w aspekcie trwałości projektu, gwaran-
cji wykonawcy drogi, oceny efektywno-
ści oraz ewentualnych kosztów).

AUGUSTYN MRóZ złożył interpelację 
w sprawie możliwości wyznaczenia 
ścieżki rowerowej w ciągu chodnika 
przy ul. Bieckiej. (Odp.: Odpowiadając 

na interpelację w sprawie możliwości 
wyznaczenia ścieżki pieszo-rowerowej 
w ciągu ul. Bieckiej wyjaśniam, iż zo-
stanie przeprowadzona analiza funkcjo-
nalno-techniczna możliwości realizacji 
zadania. Mając na uwadze realizowaną 
w bieżącym roku inwestycję przebu-
dowy ul. Michalusa wraz ze ścieżką 
pieszo-rowerową zasadnym byłoby 
stworzenie dogodnego i bezpiecznego 
ciągu pieszo-rowerowego w kierunku 
centrum miasta).

ALICJA NOWAk interpelowała w sprawie 
sfinansowania przez miasto budowy 
zamkniętego, estetycznego i bezpiecz-
nego pod względem ekologicznym 
składowiska na odpady przy ulicy 
Kościuszki w Gorlicach. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelacje wyjaśniam, 
że w sprawie budowy składowiska na 
odpady przy ul. Kościuszki w Gorli-
cach w dniu  22.02.2016 roku odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami SM 
„Pod Lodownią”, SM „Osiedle Mło-
dych” oraz GTBS Sp. z o.o. podczas 
którego ustalono, że w pierwszej ko-
lejności zostanie uregulowana kwestia 
formalna dot. dysponowania gruntem. 
W dalszej kolejności strony przystą-
pią do realizacji ogrodzenia wokół 
pojemników z elementami zieleni). 
W drugiej interpelacji prosiła o infor-
mację w sprawie zadania pn. „Kaska-
da kolektorów słonecznych dla Krytej 
Pływalni w Gorlicach”. (Odp.: Sprawa 
związana z realizacją zadania pn. „Ka-
skada kolektorów słonecznych dla kry-
tej pływalni w Gorlicach” rozpatrywana 
jest w I instancji przez Sąd Okręgowy 
w Krakowie Wydział IX Gospodarczy. 
Obecnie sprawa jest na etapie opinio-
wania przez biegłych, którzy w dniu 
7.03.2016 roku mają przeprowadzić 
wizję lokalną wraz z próbnym urucho-
mieniem instalacji. Jedynym kosztem 
poniesionym do dnia dzisiejszego jest 
kwota 8.000 zł za przeprowadzenie uru-
chomienia instalacji. Jednocześnie in-
formuję, że ze względów procesowych 
instalacja nie może być użytkowana). 
Radna złożyła również interpelację 
w sprawie funkcjonowania specjalnej 
strefy ekonomicznej zlokalizowanej na 
terenie m. Gorlice. (Odp.: W sprawie 
funkcjonowania Strefy Aktywności Go-
spodarczej informuję, że w 2001 roku 
utworzona została w Gorlicach podstre-
fa SSE „EURO-PARK MIELEC”. Obszar 
ten obejmował nieruchomości poło-

Odpowiedzi na interpelacje z XVII sesji Rady Miasta Gorlice
Radni interpelują – Burmistrz odpowiada
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16 stycznia
- 71. rocznica wyzwolenia Gorlic 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
17 stycznia
- Spotkanie świąteczno-noworoczne 
zespołu Serencza połączone z premierą 
teledysku (R. Kukla) 
18 stycznia 
- Spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci oraz zarządem SM Krasińskiego 
w sprawie utworzenia świetlic w zaso-
bach lokalowych Spółdzielni (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z przedstawicielami hur-
towni spożywczej CZEMPION ws. pla-
nów inwestycyjnych firmy na terenie 
Gorlic (R. Kukla) 
19 stycznia
- Spotkanie z przedstawicielem firmy 
REKORD SI ws. możliwości rozszerze-
nia systemu informatycznego Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach w ramach pro-
gramu „e-administracja” 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
- 71. rocznica wyzwolenia Bardejova 
(Bardejov, Ł. Bałajewicz)
20 stycznia
- Spotkanie z Prezesem Kolegium 
Sędziów Piłki Nożnej Piotrem Firlit 
w sprawie organizacji Turnieju Piłki 
Nożnej Sędziów na obiektach OSiR 
(R. Kukla)
- Spotkanie z Komendantem OHP 
w Gorlicach panem Wojciechem Brą-
giel (R. Kukla)
21 stycznia
- Spotkanie w Bardejovie ws. bieżącej 
współpracy miast partnerskich (Barde-

jov, Ł. Bałajewicz)   
24 stycznia
- Wieczór kolęd ZO Nr 10 „Skrzyń-
skich” (R. Kukla)
25 stycznia
- Spotkanie opłatkowe Fundacji Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym w Stró-
żach z udziałem Wojewody Małopol-
skiego Józefa Pilcha 
(Stróże, R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
- Wernisaż w Muzeum Regionalnym 
PTTK w Gorlicach z okazji 60 rocznicy 
śmierci ks. Bronisława Świeykowskie-
go (Ł. Bałajewicz)
27 stycznia 
- Spotkanie ze Starostą Gorlickim Ka-
rolem Górskim, Sekretarzem Powiatu 
Krzysztofem Augustynem oraz dyrek-
torem szpitala Marianem Świerzem ws. 
budowy hospicjum na terenie szpitala 
(R. Kukla)
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
(R. Kukla)
- Zebranie mieszkańców ZO Nr 3 „Kro-
mera” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
28 stycznia
- 60. rocznica śmierci ks. Bronisława 
Świeykowskiego (R.Kukla, Ł. Bałaje-
wicz)
- Zebranie mieszkańców ZO Nr 1 „Sta-
rówka” (Ł. Bałajewicz)
29 stycznia  
- Seminarium pn. „Centra usług 
wspólnych jako forma realizacji zadań 
jednostek samorządu terytorialnego” 
(Kraków, Ł. Bałajewicz) 
- Gala wręczenia nagród Mosty Staro-
sty (Ł. Bałajewicz) 

30 stycznia 
- IX Zjazd Zjednoczenia Łemków 
(Ł. Bałajewicz)
- Gala „Fundusze z kulturą” połączona 
z wręczeniem nagród za wykorzystanie 
środków europejskich – Gorlice otrzy-
mały wyróżnienie za realizację Stref 
Aktywności Gospodarczej Etap I oraz II  
(Tarnów, Ł. Bałajewicz)
31 stycznia
- Spotkanie noworoczne Fundacji 
„Wyjdź z domu” (Ł. Bałajewicz)
2 luty
- Spotkanie z delegacją miasta Vra-
nov n. Topolcu ws. współpracy miast 
w ramach projektów transgranicznych 
INTERREG Polska-Słowacja (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
- Akademia poświęcona pamięci ks. 
Bronisława Świeykowskiego w MZS Nr 
5 (R. Kukla)
3 luty 
- Wizja na terenie byłej kotłowni przy ul. 
Kościuszki ws. możliwości zagospoda-
rowania nieruchomości 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Zabawa karnawałowa dla dzieci ZO Nr 
11 „Łysogórskie” (R. Kukla)
- Zebranie mieszkańców ZO Nr 9 „Osie-
dle Górne” (R. Kukla)
4 luty 
- Spotkanie z Minister Edukacji Naro-
dowej Anną Zalewską w ramach kon-
sultacji społecznych „Uczeń, rodzic, 
nauczyciel – dobra zmiana” (R. Kukla)
5 luty 
- Spotkanie z kombatantami w związku 
z zaprzestaniem działalności związku 

(R. Kukla)
- V Gorlicka Gala Szlachetnej Paczki 
(R. Kukla)
6 luty 
- Spotkanie stowarzyszenia POKOLE-
NIA (R. Kukla)
- Zabawa karnawałowa ZO Nr 5 „Kra-
sińskiego” (Ł. Bałajewicz)
- XV Bal Charytatywny Caritas Gorlice 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
8 luty 
- Spotkanie robocze z Marszałkiem 
Jackiem Krupą ws. projektu LIFE 
(Kraków, R. Kukla)
- Forum Wójtów i Burmistrzów Mało-
polski (Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie z dyrektorami miejskich 
jednostek ws. przekazania nieruchomo-
ści w trwały zarząd (Ł. Bałajewicz) 
9 luty
- Przegląd talentów w I LO im. Marcina 
Kromera w Gorlicach (R. Kukla)
10 luty
- spotkanie z Marszałkiem Jackiem 
Krupą ws. połączeń kolejowych Gorli-
ce-Rzeszów (Nowy Sącz, R. Kukla)
12 luty
- spotkanie ze stowarzyszeniem „Rodzi-
na” ws. pomocy Miasta Gorlice w zaku-
pie nowego samochodu dla podopiecz-
nych (Ł. Bałajewicz)
15 luty
- spotkanie z przedstawicielami Ochot-
niczych Hufców Pracy ws. organizacji 
targów pracy w Gorlicach oraz turnieju 
piłki nożnej OHP (Ł. Bałajewicz) 
- spotkanie ws. realizacji projektu e-ad-
ministracja (Moszczenica, Ł. Bałajewicz)

żone w przemysłowej dzielnicy Glinik 
i stanowił w większości własność m. 
Gorlice. Obszar przedmiotowej Strefy 
na dzień dzisiejszy obejmuje pow. ok. 
21 ha, z czego własnością przedsię-
biorców jest ok. 18,5 ha. Pozostałe 
tereny zajęte są pod układ komuni-
kacyjny oraz tereny, które ze względu 
na swoje położenie nie mogą zostać 
samodzielnie zagospodarowane. Na 
chwilę obecną w obrębie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej ulokowanych 
jest 11 przedsiębiorstw, z których 
większość uruchomiła działalność. 
Miasto nie dysponuje już wolnymi do 
zagospodarowania terenami wcho-
dzącymi w skład w/w Strefy. Ponadto 
informuję, że powyższa SSE wchodzi 
w skład utworzonej uchwałą Rady Mia-

sta Gorlice nr 451/XXXVII/2013 z 16 
października 2013 r. Strefy Aktywności 
Gospodarczej, która obejmuje swym 
zasięgiem grunty o łącznej powierzchni 
około 60 ha (SAG I i SAG II). Obszar ten 
w większości stanowi własność prywat-
ną i według ustaleń działa tam ok. 33 
przedsiębiorstwa, a stan zatrudnienia 
na 31 grudzień 2014 wynosił ok. 1200 
osób. Miasto Gorlice jest właścicielem 
6 działek wchodzących w skład SAG II 
o łącznej pow. 6,0832 ha. Utworzenie 
SAG nastąpiło w dzielnicy przemysło-
wej, ale na terenie stwarzającym dodat-
kowe trudności, zwłaszcza do plano-
wania zabudowy. Część terenów, które 
w planie były przeznaczone pod trwałe 
użytki zielone należało przeznaczyć pod 
działalność produkcyjną. Reasumując 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku

SERWIS Z RATUSZA

teren objęty SAG wymagał szeregu 
czynności, które umożliwiłyby jego 
pełniejsze zagospodarowanie przez 
potencjalnych inwestorów. W tym celu 
wszczęto postępowanie mające na celu 
zaoferowanie terenów potencjalnym 
nabywcom oraz działania zmierzające 
do zwiększenia możliwości inwestycyj-
nych tego terenu i pozyskania inwesto-
rów, którzy ulokują tam swoje firmy).

ADAM pIECHOWICZ w imieniu miesz-
kańców ul. Jezierskiego, zwrócił się 
z prośbą o wykonanie i umieszczenie 
nowego oznakowania w/w ulicy. (Odp.: 
Odpowiadając na interpelację w spra-
wie oznakowania ul. Jezierskiego infor-
muję, że wnioskowane tabliczki zostały 
wykonane i zamontowane). 

TOMASZ SZCZEpANIK zwrócił się z za-
pytaniem o możliwość wdrożenia pi-
lotażowego programu dotyczącego 
wykorzystywania energii geotermalnej. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
w sprawie możliwości wykorzystania 
energii geotermalnej wyjaśniam, iż 
zagadnienie to jest przedmiotem bie-
żącej analizy Urzędu. We współpracy 
ze Starostwem Powiatowym oraz Gmi-
ną Sękowa zostało w ostatnich latach 
stworzone opracowanie możliwości 
pozyskania energii termalnej, jednak ze 
względu na zmieniające się uwarunko-
wania technologiczne oraz możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji, konieczne jest 
jego uaktualnienie. O dalszych postę-
pach będę informować na bieżąco).
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O
d pewnego czasu władze 
naszego miasta obserwu-
ją rosnące zainteresowanie 
mieszkańców – zwłaszcza 
młodych rodziców, miejscami 

opieki nad dziećmi do lat 3, czyli potocz-
nie żłobkami. Miasto Gorlice na dzień 
dzisiejszy nie oferuje możliwości opieki 
nad swoimi najmniejszymi mieszkańca-
mi. W Gorlicach funkcjonuje tylko jedna 
placówka realizująca opiekę nad dziećmi 
w wieku do lat 3 – jest to prywatny żłobek 
prowadzony przez osobę fizyczną oferu-
jący możliwość opieki nad 19 dziećmi. 
Dlatego też widząc potrzebę utworzenia 
tego rodzaju jednostki, Miasto Gorli-
ce odpowiedziało na ogłoszony przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 i złożyło 
w dniu 1 lutego br. ofertę konkursową 
dotyczącą utworzenia w Gorlicach Miej-
skiego Żłobka.
Celem Programu „Maluch” jest realiza-
cja polityki rodzinnej rządu odnoszącej 
się do wspierania rodziny w działaniach 
opiekuńczych nad małymi dziećmi po-
przez – między innymi: stworzenie wa-
runków dla rozwoju zróżnicowanych 
instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla 
dzieci w wieku do lat 3, poprawę stan-
dardów funkcjonowania instytucji opieki 
nad małymi dziećmi, wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu 
instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla 
małych dzieci, zgodnie z potrzebami 
lokalnej społeczności oraz zapewnienie 
dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w insty-
tucji opieki do czasu osiągnięcia pozio-
mu rozwoju i umiejętności niezbędnych 
do edukacji przedszkolnej. W ramach 
modułu 1, na którego realizację Mini-
sterstwo przeznaczyło 60 mln zł, Miasto 
Gorlice wystąpiło o dotację w kwocie 748 
800 zł z przeznaczeniem na utworzenie 
w roku 2016 na bazie części pomieszczeń 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 (ul. Jagiełły 
9) żłobka na 24 dzieci i zapewnienie jego 
funkcjonowania do końca bieżącego roku. 
Dofinansowanie może wynieść maksy-
malnie 80% kosztów kwalifikowalnych 
zadania, w tym nie więcej niż 30 000 zł na 
utworzenie jednego miejsca żłobkowego 
oraz nie więcej niż 400 zł miesięcznie na 
utrzymanie jednego miejsca w okresie do 
końca 2016 roku. Wkład własny miasta 

N
a XVIII sesji Rady Miasta Gor-
lice przyjęto projekty uchwał 
o włączeniu Miejskiego Przed-
szkola Nr 4 w struktury orga-
nizacyjne Miejskiego Zespołu 

Szkół Nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola 
Nr 5 do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pro-
jektu uchwały o włączeniu Miejskiego 
Przedszkola Nr 5 do Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 5 działanie to umożliwi spraw-
niejsze i efektywniejsze zarządzanie pla-
cówkami. Spowoduje ponadto obniżenie 
kosztów funkcjonowania tych jednostek 
oświatowych poprzez zorganizowanie 
wspólnej obsługi, zapewnienie jednolite-
go kierownictwa oraz bardziej optymalne 
wykorzystanie kadry pedagogicznej. Ideą 
włączenia Przedszkola do Zespołu Szkół 
jest również ułatwienie administrowania 
mieniem i zatrudniania pracowników. Po-
łączenie obu placówek stworzy także lep-
sze warunki do racjonalnego zarządzania. 
Przy jednym Zespole istnieje zdecydowa-
nie większa możliwość monitorowania 
rozwoju psychofizycznego dziecka, jego 
umiejętności i kompetencji aż w czterech 
cyklach kształcenia. Funkcjonowanie 
w ramach zespołu przedszkola i szkoły 
podstawowej umożliwi łagodne przejście 
od metodyki przedszkolnej do szkolnej, 
zapewni wnikliwą diagnozę dojrzałości 
dziecka, ułatwi przepływ informacji od 
nauczyciela edukacji przedszkolnej do 
wychowawcy klasy I, umożliwi dostęp 
do specjalistów (pracujących w szkole) 
wspierających indywidualne potrzeby 
i rozwój dziecka, w tym logopedy, psy-
chologa, pedagoga, a także nauczycieli 
np. plastyki, muzyki, języków obcych czy 
wychowania fizycznego. 

Po włączeniu Przedszkola Nr 5 do Ze-
społu Szkół Nr 5 zarządcą obu obiektów 
będzie jeden dyrektor, który poprzez 
połączony budżet uzyska zwiększoną 
elastyczność finansową, będzie odpo-
wiedzialny za dokonywanie wspólnych 
zakupów, w tym pomocy dydaktycznych, 
środków czystości, w kompleksowy spo-
sób zadba o stan techniczny budynków. 
Równie istotna jest możliwość wspólnej 
realizacji zadań przez pracowników admi-
nistracji i obsługi, co niewątpliwie obniży 
koszty bieżące zespolonych jednostek, 
a ponadto będzie zgodne z zasadami ce-
lowego, rzetelnego i efektywnego wydat-
kowania środków publicznych.

Włączonym w struktury Zespołu Szkół 
Przedszkolem kierował będzie kierownik 
powołany przez dyrektora Zespołu Szkół 
, który odpowiedzialny będzie za sprawy 

„MALUCH” W GORLICACH!

ZMIANY ORGANIZACYJNE

w projekcie wynosi 187 200 zł, a koszt 
kwalifikowany realizacji zadania to 936 
000 zł. W zamian za wsparcie finansowe 
z Ministerstwa beneficjent zobowiązuje 
się do zapewnienia funkcjonowania nowo 
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
do 31 grudnia 2018 roku. Władze Gorlic 
widząc społeczną potrzebę utworzenia 
żłobka, deklarują jego funkcjonowa-
nia tak długo, jak będzie to społecznie 
i ekonomicznie uzasadnione. W latach 
następnych – jeżeli program resortowy 
„Maluch” będzie kontynuowany, miasto 
będzie występowało o dotacje na funk-
cjonowanie utworzonych w 2016 roku 
miejsc żłobkowych.
W obecnych, ciężkich dla wielu gorlic-
kich rodzin czasach kryzysu finanso-
wego, uruchomienie przez samorząd 
opieki żłobkowej to wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom młodych rodziców – moż-
liwość skorzystania z publicznego żłobka 
to szansa na dobrą opiekę dla dziecka 
za rozsądne pieniądze, na które rodzinę 
stać. To także możliwość powrotu do 
pracy młodych matek po urlopie macie-
rzyńskim, a co za tym idzie - poczucie 
bezpieczeństwa o utrzymanie rodziny, 
jak również zmniejszenie bezrobocia. Pu-
bliczny żłobek jest także szansą na powrót 
na rynek pracy kobiet, które z powodu 
braku oferty opieki żłobkowej w mieście 
w latach poprzednich, musiały zrezygno-
wać z pracy zawodowej, by opiekować się 
swoimi małymi dziećmi. Utworzenie sa-
morządowego żłobka w Gorlicach będzie 
czytelnym sygnałem dla młodych miesz-
kańców miasta, że warto związać przy-
szłość swojej rodziny z naszym miastem, 
bo daje ono perspektywy dla dobrego 
funkcjonowania rodzin i z troską myśli 
o swoich obywatelach.
Z OSTATNIEJ CHWILI 
– DECYZJA ZAPADŁA
BĘDZIE ŻŁOBEK W GORLICACH!
W ramach Resortowego programu roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi do lat 
3 „MALUCH” – edycja 2016 Miasto Gor-
lice otrzyma dofinansowanie w kwocie 
blisko 460 tys. zł., co przy zaangażowaniu 
środków własnych stanowiących 20% 
pozwoli na uruchomienie spełniającego 
wszelkie standardy i wymogi Miejskie-
go Żłobka na bazie części pomieszczeń 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 (ul. Jagiełły 
9) na 24 dzieci i zapewnienie jego funk-
cjonowania do końca bieżącego roku.

edukacji, opieki i wychowania dzieci. 
Kierownik Przedszkola pełnił będzie tak-
że nadzór pedagogiczny nad zatrudnio-
nymi w przedszkolu nauczycielami. Tak 
więc z punktu widzenia obecnego stanu 
zmiana będzie dotyczyć tak naprawdę no-
menklatury, stanowiska kierowniczego w  
przedszkolu. Dotychczasowe stanowisko 
dyrektora przedszkola zmieni się na kie-
rownika przedszkola.

Włączenie Miejskiego Przedszkola Nr 5 
w Miejski Zespół Szkół Nr 5 nie zakłóci 
w żaden sposób realizacji programu dy-
daktyczno-wychowawczo-opiekuńczego 
żadnej z placówek. W pełniejszy sposób 
zostaną wykorzystane baza i pomoce dy-
daktyczne. Z perspektywy dzieci i uczniów 
i ich rodziców, zajęcia odbywać się będą 
tak jak dotychczas, w tych samych miej-
scach oraz na znanych i akceptowanych 
dotychczas warunkach.

Szkoły i przedszkole działać będą jako 
niemal niezależne jednostki. Połącze-
nie nie narusza bowiem odrębności rad 
pedagogicznych, rad rodziców i samo-
rządów uczniowskich poszczególnych 
placówek, które zachowują swój status. 
O ich wzajemnych relacjach zdecydu-
ją sami rodzice i nauczyciele. Szkoły 
i Przedszkola będą mieć tylko wspólną 
obsługę ekonomiczno – administracyjną. 
Rodzice dzieci uczęszczających do przed-
szkola czy też same dzieci nie odczują 
po włączeniu żadnej różnicy w funkcjo-
nowaniu przedszkola od nowego roku 
szkolnego. Połączenie nie spowoduje 
negatywnych skutków dla dzieci, ponie-
waż połączenie nastąpi tylko na poziomie 
zarządzania i obsługi administracyjnej.

Miejskie Przedszkole Nr 5 i Miejski Ze-
spół Szkół Nr 5 mieszczą się w budyn-
kach na tym samym osiedlu, w jednym 
obwodzie szkolnym i tam też pozostaną.
Należy zaznaczyć, że  proponowane roz-
wiązanie z powodzeniem funkcjonuje 
już od lat w Miejskim Zespole Szkół Nr 
6, Miejskim Zespole Szkól Nr 3 i od 1 
września 2015 roku w Miejskim Zespole 
Szkół  Nr 4 w Gorlicach, gdzie przedszko-
la wchodzą w skład zespołów szkół.

Dyrektorzy tych zespołów na spotkaniach 
organizowanych w Urzędzie Miejskim 
niejednokrotnie podkreślali i mocno ak-
centowali pozytywne strony takiego roz-
wiązania.

A ze strony rodziców dzieci tam uczęsz-
czających nie było żadnych skarg czy 
uwag dotyczących funkcjonowania przed-
szkola w zespole szkół.

W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH
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Gorlickie Centrum Kultury wraz ze świe-
tlicami prowadzonymi przez instruktorów 
tej placówki w okresie ferii zimowych 
zorganizowało wiele ciekawych imprez 
i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, spor-
towych dla dzieci i młodzieży.
Każdy z uczestników mógł wziąć udział 
w swoich ulubionych zabawach, odkryć 
w sobie nowe talenty.
Dzieci mogły przenieść się w magiczny 
świat znanych bajek, porozmawiać o roli 
muzyki w teatrze i filmie w formie zabawy, 

Ferie zimowe to wymarzony czas dla 
dzieci. Jak co roku Placówka Wsparcia 
Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Gorlicach  zorganizowała dla swoich 
wychowanków ciekawą ofertę, spędzenia 
wolnego czasu.
Program ferii był bogaty w wiele różno-
rodnych zajęć: muzycznych, tanecznych, 
plastycznych, sportowych oraz profilak-
tycznych.
Zajęcia odbywały się w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej Filia „Magdalena”, 
w ramach kreatywnych zajęć „Zimowa 
Akademia Wyobraźni”, którą prowadziła 
Bożena Dykla oraz w Bibliotece Peda-
gogicznej, gdzie dzieci uczestniczyły 
w zajęciach warsztatowych prowadzonych 
przez Małgorzatę Romańską, związanych 
z historią książki „Od tabliczki glinianej 
do i –Poda” oraz zajęciach edukacyjnych 
w oparciu o film pt. „Połykacze książek” 
A. Maleszki. 
Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się we 
współpracy z Powiatową Stacją Sanitar-
no- Epidemiologiczną nt. ,,Profilaktyki 
HIV’’, które przeprowadziły Aneta Honek 
i Urszula Więcek.
Dodatkową atrakcją był zorganizowany 
konkurs plastyczny o tematyce „Bez-
pieczne i zdrowe ferie’’, którego celem 
było propagowanie zasad bezpieczeństwa 
w różnych sytuacjach w okresie zimy. 
Prace dzieci wykonywane były techniką 
kolażu artystycznego, na który pozyskali-
śmy środki z Miejskiej Komisji Rozwiązy-

Miasto Gorlice pozyskało z Małopolskie-
go Urzędu Marszałkowskiego dotację na 
realizację projektu nauki jazdy na nartach 
„Jeżdżę z głową”. Projekt adresowany był 
do grupy 50 dzieci z klas III-IV ze wszyst-
kich gorlickich szkół podstawowych 
i realizowany w okresie ferii zimowych na 
stoku narciarskim w Małastowie. Nauka 
trwała łącznie 18 godzin i prowadzona 
była przez wykwalifikowanych instrukto-
rów narciarskich.
Program zakładał osiągnięcie następują-
cych rezultatów: opanowanie podstawo-
wych elementów jazdy na nartach (pod-
chodzenie, obracanie się, jazda w linii 
spadku i w skos stoku, zmiana kierunku 
jazdy, pług, łuki płużne, skręt w pługu); 
nabycie umiejętności kontrolowania 
prędkości jazdy, bezpiecznego upadania 
i wstawania oraz umiejętność korzystania 
z wyciągu); nabycie wiedzy dotyczącej 
sprzętu, bezpiecznego korzystania z nie-
go, a także jego  doboru i konserwacji; 
nabycie wiedzy związanej z bezpiecznym 
korzystaniem ze stoku narciarskiego (10 
reguł Kodeksu Narciarza).

Decyzją Ministra Sportu i Turysty-
ki w konkursie na realizację zajęć dla 
uczniów w 2016 r. Miasto Gorlice otrzy-
mało dofinansowanie w kwocie 15 000 zł 
na realizację projektu „Gorlickie pływa-
nie”. Projekt jest częścią ministerialnego 
programu „Umiem pływać”, który zakłada 
systematyczny i powszechny udział dzieci 
w zajęciach sportowych z zakresu „nauki 
pływania”. W naszym mieście realizowa-
ny będzie formie zajęć pozalekcyjnych 
w okresie od marca do czerwca br. Pro-
gram obejmie 150 uczniów z gorlickich 
szkół podstawowych z klas I-III i będzie 
prowadzony przez instruktorów pływa-
nia w obiekcie Krytej pływalni „Fala” 
w Gorlicach. Główne cele projektu: upo-
wszechnianie aktywności fizycznej dzieci 
i młodzieży; nabycie przez dzieci pod-
stawowych umiejętności pływania; pro-
filaktyka przeciwdziałania i korygowanie 
wad postawy; zapobieganie zjawiskom 
patologii społecznych, poprzez skiero-
waną do uczniów ofertę uczestnictwa 
w dodatkowych  zajęciach sportowych; 
efektywne wykorzystanie infrastruktury 
sportowej (pływalnie); wyrównywa-
nie szans w dostępie do infrastruktury 
sportowej poprzez objęcie programem 
w szczególności uczniów, zamieszkałych 
w miejscowościach, w których nie ma 
pływalni; edukacja w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z akwenów.

FERIE Z GCK

Ferii
czas…
z TPD

„JEŻDZĘ
Z GŁOWą” 

PROJEKT 
„GORLICKIE
PŁYWANIE” 

PROJEKT NAUKI
JAZDY NA NARTACH

wania Problemów Alkoholowych Urzędu 
Miasta. 
W trakcie ferii nie zabrakło też czasu na 
bal karnawałowy, z udziałem zaproszo-
nych dzieci z ,,Osiedla Młodych’’, który 
przeprowadzony został przez wychowaw-
czynie placówki wcielające się w postacie 
kowbojki i piratki. Na imprezę przybyły 
dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Bal 
rozpoczął się tradycyjnym polonezem 
oraz  powitaniem przybyłych gości i dzie-
ci przez Stanisławę Bąk - prezesa Zarzą-
du TPD. Współorganizatorami balu był 
Zarząd Nr 5 ,,Osiedla Młodych” z  prze-
wodniczącą Marią Jamro. Przepyszne 
rogaliki upiekła dla dzieci Barbara Gugul-
ska członek Zarządu Osiedla. W zabawie 
uczestniczyły Maria Ludwin i  Małgorzata 
Miękisz-Müller – radne Rady Miasta. 
Było mnóstwo dobrej zabawy, konkur-
sów i wiele  radości. Słodki poczęstunek 
uczestnikom zabawy zafundowałZarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Mło-
dych”.

Każdy z uczestników tegorocznych ferii  
znalazł w ofercie naszej placówki z pew-
nością coś dla siebie. Było bezpiecznie, 
miło, aktywnie w pełnych urokach zimy. 
Sponsorom dziękujemy za wsparcie na-
szych działań, na rzecz aktywnego i atrak-
cyjnego  spędzenia wolnego czasu przez 
dzieci.

 Izabela Ciemała - Pijanowska 

miały również okazję sprawdzić swoje 
zdolności wokalne śpiewając ulubione 
piosenki oraz biorąc udział w konkursie 
kolęd i pastorałek.
„Artystyczne dusze” mogły spełnić się 
na zajęciach plastycznych, podczas któ-
rych tworzyły m.in.: rysunkową opowieść 
o najdziwniejszym śnie, bałwanki, gir-
landy, laurki i kwiaty z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Malowały obrazki na papie-
rowych serwetkach, wykonywały portret 
pani Zimy. Brały udział w konkursie na 
finezyjne zdobienie pudełek, projekto-
wały ozdobne zakładki do książek. Zor-
ganizowane zostały również warsztaty 
recyklingu.

W radosnym nastroju karnawa-
łowym spotkali się mieszkańcy 
Osiedla Młodych na noworocznej 
zabawie w restauracji hotelu „Mar-
got”. Zarząd Osiedla Nr 5 „Osiedla 
Młodych” zapewnił muzykę, poczę-
stunek na ciepło i zimno, a goście, 

KARNAWAŁ W „MARGOCIE”
uczestnicy zabawy – wspaniałe 
humory i dobrą piosenkę, a Zarząd 
i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle Młodych” wsparcie i oka-
zaną pomoc – za co mieszkańcy ser-
decznie dziękują.

Maria Jamro

8 lutego br. Klub Seniora z Osiedla 
Młodych oraz Zarządu Osiedla NR 5 
„Osiedla Młodych” przygotował przy-
słowiowego „śledzika” na koniec kar-
nawału dla członków klubu i zaproszo-
nych gości. Najważniejszym daniem 
był „śledzik na pierzynce”. Przebojem 

ŚLEDZIK W KLUBIE SENIORA
wieczoru były „leniwe”, niezwykle 
smaczne pączki, których mnóstwo 
upiekła pani Basia Gugulska – bardzo 
szybko zniknęły z półmisków. Jak za-
wsze na „śledziku” było gwarnie, miło 
i wesoło.

Maria Jamro

Wielu uczestników zajęć świetlicowych 
z niecierpliwością oczekiwało na zajęcia 
sportowe zorganizowane podczas tego-
rocznych ferii zimowych. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się turnieje w tenisa 
stołowego, cymbergaja, piłkarzyki czy 
w kalambury. Zorganizowany został fe-
ryjny klub gier planszowych i kompu-
terowych. Dzieci brały również udział 
w zajęciach rytmiczno-ruchowych oraz 
w zajęciach teatralno-tanecznych.
Organizowane były otwarte próby grup 
teatralnych „Promień” i „Ergo” działają-
cych w GCK, wyjścia na Krytą Pływalnię 
„Fala”, zajęcia na świeżym powietrzu – na 
lodowisku oraz w Parku Miejskim. Dzie-

ci i młodzież obejrzały również wystawę 
zdjęć „Rowerem przez Saharę…” eks-
ponowaną w Domu Polsko-Słowackim. 
Dużym zainteresowaniem wśród „małych 
kinomanów” cieszyły się wyjścia na se-
anse filmowe do GCK Kino Objazdowe 
Outdoor Cnema oraz wyjazd do kina He-
lios w Nowym Sączu.
Ferie zimowe szybko minęły, pora po-
wrócić do szkolnych obowiązków. Mamy 
nadzieję, że czas kreatywnie spędzony 
w gronie rówieśników pozostawi miłe 
wspomnienia i pozytywnie zmotywuje 
młodych ludzi do dalszej edukacji i roz-
woju.

Tekst: Elwira Latasiewicz
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9 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Marcina Kromera w Gorlicach 
odbył się X Przegląd Talentów. Organizo-
wany jest przez Szkolny Klub Wolontaria-
tu - Profilaktyki i Samorząd Uczniowski 
pod opieką Anny Gubały- Halibożek 
i Elizy Niewiadomskiej. Celem tej im-
prezy jest zaprezentowanie utalentowanej 
młodzieży, pokazanie uczniom, że można 
zagospodarować wolny czas na rozwija-
nie swojej pasji i talentu. Od 2014 roku 
do udziału w Przeglądzie Talentów zapro-
szeni są uczniowie gimnazjów z terenu 
miasta i powiatu gorlickiego. Wsparcia 
w organizacji tego konkursu od samego 
początku udziela Burmistrz Gorlic i Miej-
ska Komisja Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych.

W tym roku w konkursie udział wzięło 22 
uczniów. Rywalizowali w trzech katego-
riach: śpiew, taniec oraz zespół. Występy 
oceniały jury w składzie: Henryk Rąpała 
- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Gorlicach, Maria Król - instruktor tańca 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej,
Jan Drożdż - dyrektor I Liceum Ogólno-

Tym, co najbardziej zbliża ludzi do sie-
bie jest wspólna pasja. Łatwo się o tym 
przekonać obserwując świetnie rozwija-
jącą się współpracę pomiędzy gorlickimi, 
bardejovskimi i krynickimi fotografami.
W dniu 23 lutego br. w Domu Polsko-
-Słowackim podczas otwarcia między-
narodowej wystawy „Bardaf International 
Exhibition” zostały zaprezentowane prace 
nagrodzone w konkursie zorganizowa-
nym przez klub fotograficzny Bardaf 
z Bardejova na Słowacji. W galerii można 
było podziwiać fotografie m.in. z Hiszpa-
nii, Niemiec, Izraela, Sri Lanki, Słowacji, 
Polski, Nowej Zelandii, Hongkongu, 

18 lutego br. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stanisława Gabryela 
w Gorlicach odbył się wernisaż wysta-
wy akwarel Piotra Telegi – trzykrotnego 
laureata Nagrody Burmistrza Gorlic im. 
Alfreda Długosza – na co dzień nauczy-
ciela w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 im. 

X PRZEGLąD TALENTÓW

AKWARELE PIOTRA TELEGI 

kształcące im. M. Kromera, Halina Ma-
łecka i Katarzyna Zabierowska - nauczy-
ciele z I LO. W kategorii śpiew, pierwsze 
miejsce zajął Piotr Kukuła z kl. I LO, 
wyprzedzając duet: Karolina Guzik, Mar-
lena Klain z kl. II LO i Klaudię Spyrkę z kl. 
I LO. W kategorii taniec zwyciężyły Zofia 
Krzyszycha i Oliwia Przybyłowicz z Gim-
nazjum nr 5 w Gorlicach. Drugie miejsce 
zajęły Monika Kareł z kl. III  i Sabina 
Świątek z kl. I LO. Trzecia była Klaudia 
Jaśkowska z kl. I LO

W kategorii zespoły wygrał zespół w skła-
dzie Maria Dubec z kl. II, Joanna Cyran, 
Tomasz Doszna z kl. III - I LO, drugie 
miejsce - Gabriela Łasak, Hania Smoł-
kowicz z kl. I - I LO oraz Zofia Smołko-
wicz z gimnazjum w Ropicy Polskiej, zaś 
trzecie - Beniamin Kubała z kl. I - I LO, 
Dominik Sendecki, Bartłomiej Warzecha 
z kl. I - I LO

Burmistrz Gorlic Rafał Kukla oraz dy-
rektor I LO Jan Drożdż wręczyli nagrody 
zwycięzcom oraz upominki pozostałym 
uczestnikom.

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Omanu czy Portugalii. Wernisaż był także 
świetną okazją do zaprezentowania dzia-
łalności Bardafu, którego początki sięgają 
roku 1974, kiedy funkcjonował jeszcze 
jako klub przyzakładowy. Wśród gości 
obecni byli nie tylko przedstawiciele kie-
rownictwa klubu bardejovskiego ale także 
wiceprezes Krynickiego Towarzystwa 
Fotograficznego Alicja Przybyszowska. 
Spotkanie zakończył miły akcent. Było to 
zaproszenie dla gorlickich fotografów do 
wystawienia ich prac w Bardejovie.
Wystawa czynna będzie do 17 marca br. 
Serdecznie zapraszamy!

Ks. Jana Twardowskiego. Prezentowane 
w sali Pod Sową pięćdziesiąt siedem prac 
autora to przekonywujący naoczny dowód 
malarskiego kunsztu Artysty – akwareli-
sty, który wpisuje się w pejzaż mistrzów 
akwareli Ziemi Gorlickiej.

WERNISAŻ WYSTAWY
„Bardaf International Exhibition”

Serdecznie zapraszamy na koncert Pio-
tra Nowaka, basisty legendarnych grup 
Breakout i Blackout, który po latach po-
wraca na scenę muzyczną jako wokali-
sta formacji Piotr Nowak Band. Muzyk 
wraz ze swoim zespołem oddaje hołd 
przyjacielowi – Tadeuszowi Nalepie 
i to właśnie jemu poświęcona jest ich 
pierwsza płyta zatytułowana „Pamięć”.

Koncert zespołu Piotr Nowak Band

Płytę honorowym patronatem objęła 
TVP3 Rzeszów. Data koncertu: 19 mar-
ca br. (sobota) godz. 19.00
Miejsce: Gorlickie Centrum Kultury
(ul. Michalusa4).
Cena biletu: 30 zł. Rezerwacja pod nr 
tel. 18 35 35 695 lub 500 473 732
Bilety do nabycia w Gorlickim Centrum 
Kultury.

Zapraszamy!
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31 stycznia br. gorlicki chór Cantores Ca-
rvatiani pod kierunkiem Anny Cisoń wziął 
udział w Jubileuszowym XXV Festiwalu 
Pieśni Chóralnej „Kolędy i pastorałki” 
w Myślenicach. W konkursie pod hono-
rowym patronatem metropolity krakow-
skiego, księdza kardynała Stanisława 
Dziwisza, uczestniczyły chóry, które rywa-
lizowały w kilku kategoriach. Wykonawcy 
prezentowali wysoki poziom artystyczny, 
a licznie zgromadzona publiczność okla-
skiwała chóry wykonujące najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. W przesłuchaniach 
festiwalowych chór Cantores Carvatiani 
zajął 3 miejsce w kategorii chórów mie-
szanych a capella. Utwory prezentowane 
przez chór cechowały się dużą trudnością 
wykonawczą i interpretacyjną. Były to: 

6 lutego br. Regionalny Zespół Taneczny 
„Pogórzanie” z Gorlickiego Centrum Kul-
tury przebywał na Słowacji w gminie Li-
povce, gdzie gościł na zaproszenie wójta 
Petra Miženki.
Okazją do zaproszenia zespołu były co-
rocznie obchodzone „Fašiangy” – ostatki. 
Czas ten wiąże się ze szczególnie inten-
sywnymi zabawami poprzedzającymi 
Wielki Post, którym towarzyszy wiele 
interesujących lokalnych zwyczajów 
i obrzędów. Głównymi punktami ostat-
ków w Lipovcach były występy zespołów 

W wigilię walentynek w Gorlickim 
Centrum Kultury odbył się akustyczny 
koncert poezji śpiewanej w wykona-
niu zespołu „Moja Szkatułka”. Koncert 
odbył się w ramach projektu, którego 
pomysłodawcą jest muzyk, aranżer, kom-
pozytor Arkadiusz Boryczka. W projekcie 
biorą udział: Arkadiusz Boryczka (gitara), 
Joanna Giemzowska-Pilch (skrzypce), 
która współpracowała z Markiem Gre-
chutą w zespole „Anawa”, Oskar Hu-
dyka (wokal), Adam Tadel (kontrabas) 
oraz Sylwester Malinowski (instrumenty 
perkusyjne). Występ artystów odbył się 
w Sali Kameralnej GCK w atmosferze 
półmroku rozświetlonego blaskiem świec 
z lampionów ustawionych na parapetach 
okiennych. Muzyków i dekorację scenicz-
ną rozjaśniały światła o zmieniającej się 
barwie tworząc przyjemny klimat odbywa-
jącego się koncertu. Nastrojowa muzyka, 
ciekawy głos wokalisty, ładne brzmienie 
poszczególnych instrumentów muzycz-

CHÓR CANTORES CARVATIANI 

Pogórzanie na „Fasiangyach” 
w Lipovcach

„Drewlanie” z Ukrainy

KONCERT „MOJEJ SZKATUŁKI

„Mizerna Cicha” w opr. G. Miśkiewicza, 
„Dzisiaj w Betlejem w opr. M. Gumieli, 
„Magnum Nomen Domini” B. Somer-
schaffa, „Cicha Noc” w opr. A. Bonda-
renko i „Pastorałka góralska”. Chórzyści 
zadbali również o oprawę muzyczną Mszy 
Świętej w kościele pw. Św. Brata Alberta 
w Myślenicach.

Ponadto w okresie kolędowym chór kon-
certował także w Mogilnie podczas Kon-
certu Noworocznego oraz Noworocznego 
Spotkania Zarządu Osiedla Śródmieście 
w Gorlicach, Dworze Karwacjanów 
i kościele pw. NMP w Gorlicach. Udział 
w festiwalu oraz koncerty, stał się kolejną 
okazją do promowania Gorlic oraz pre-
zentacji dorobku artystycznego chóru.

folklorystycznych, poczęstunek i wspólna 
zabawa. Na scenie miejscowego Domu 
Kultury, gdzie odbywała się impreza wy-
stąpiły  lokalne grupy śpiewacze, Zespół 
Folklorystyczny Sarisan z Preszowa oraz 
Zespół „Pogórzanie”, który zachwycił 
licznie zgromadzoną publiczność swoim 
pięknym i ciekawym występem. Po arty-
stycznych prezentacjach wszyscy uczest-
nicy wydarzenia mieli okazję zakoszto-
wać tradycyjnych regionalnych potraw, 
a następnie uczestniczyć we wspólnej 
zabawie.

nych, współgrające ze sobą wprawiły 
gości w dobry humor. Koncert spotkał się 
z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony 
widowni, z którą muzycy szybko nawiązali 
dobry kontakt. Publiczność uśmiechem, 
oklaskami i owacjami na stojąco doma-
gała się bisów, dziękowała zespołowi za 
mile spędzony czas. Po koncercie losowo 
wybranym osobom spośród publiczności 
wręczono kwiaty i paczki ze słodyczami. 

Odbyło się również losowanie dwóch 
podwójnych zaproszeń na program ka-
baretowy Piotra Bałtroczyka pt. „Tylko dla 
dorosłych”. Następnie gości zaproszono 
do foyer, gdzie odbyła się degustacja 
tortu. Dekorację Sali Kameralnej, foyer 
oraz kwiaty wykonała Pracownia Dekora-
cji i Florystyki „Kwiaty unikaty” Dominiki 
i Tomasza Tajaków. Tort oraz paczki ze 
słodyczami wykonała „Cukiernia Italia” 
Renaty Gaweł. Serdecznie dziękujemy 
sponsorom za uatrakcyjnienie imprezy.

23 lutego br. w Gorlickim Centrum Kultu-
ry odbył się koncert charytatywny zespołu 
„Drewlanie”, który dwukrotnie wystąpił 
przed gorlicką publicznością – uczniami 
gorlickich szkół średnich i gimnazjów. 
Organizatorami koncertu byli: Towarzy-
stwo Estrady Ukrainy, Gorlickie Centrum 
Kultury. Dochód z koncertu przeznaczony 
będzie na pomoc rodzinom poszkodowa-
nym i potrzebującym na Ukrainie.

k u r i e r  g o r l i c k i

Kurier

Gorlicki

Luty 2016

ZAŚPIEWAŁ W MYŚLENICACH

Fo
t. 

C
an

to
re

s 
C

ar
va

tia
ni

Fo
t. 

Ire
na

 K
oc

ur

Fo
t. 

G
C

K
 G

or
lic

e
Fo

t. 
G

C
K

 G
or

lic
e

Fo
t. 

Ire
na

 K
oc

ur



Wydawca: 
URZąd MIEjsKI W GORlICACh | Rynek 2, 38-300 Gorlice | tel.: 18 35 36 200 | fax: 18 35 51 212 | e-mail: um@um.gorlice.pl

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

Roman Dziubina, Marcin Gugulski, Katarzyna Walczy
                               Skład i druk: Tomasz Dobek | TdEsIGN CENTER| tel. 698 622 626 | www.tdesigncenter.pl |  

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

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

W dniach 5-7 lutego br. w Kętach został 
rozegrany finałowy turniej Mistrzostw Ma-
łopolski Juniorów w piłce siatkowej. W za-
wodach wzięły udział sześć drużyn: UMKS 
„Kęczanin” Kęty, SKPS „Dunajec” Nowy 
Sącz, MKS „Gryf” Brzesko, GKPS Gorlice, 
MKS Andrychów, „Sokół” Gumniska Tar-
nów. Drużyny rozgrywały mecze w grupach 
w systemie „każdy z każdym”, następnie 
w półfinałach spotkały się „na krzyż” 

31 stycznia br. w Klubie Bilardowym 
Ósemka zostały rozegrane zawody w pool 
bilard w ramach V edycji Gorlickiego 
Wieloboju Sportowego.

W zawodach wystartowało 15 osób po-
dzielonych na poszczególne kategorie. 
W kategorii kobiet zwyciężyła Monika 
Szyca-Ligęza, wśród mężczyzn w katego-

W dniach 19-21 luty br. w Krakowie zo-
stał rozegrany finałowy turniej Mistrzostw 
Małopolski Kadetów W zawodach udział 
wzięły drużyny: UKS Hutnik Kraków, 
MKS Gryf Brzesko, UMKS Kęczanin Kęty, 
SKPS Dunajec Nowy Sącz, MKS Andry-
chów, GKPS Gorlice. Drużyny rozgrywały 
mecze w grupach w systemie „każdy 
z każdym”, następnie w półfinałach spo-
tkały się „na krzyż” (I m Grupa A – II m 
Grupa B, I m Grupa B – II m Grupa A), 
natomiast drużyny, które zajęły III miejsce 
w grupach rozegrały mecz o V miejsce 
w turnieju:
MKS Gryf Brzesko – MKS Andrychów 3:0 
(25:14, 25:20, 27:25)
Zwycięzcy półfinałów rozegrali mecz 
o pierwsze miejsce, przegrani mecz o III 

GKPS GORLICE W FINALE MISTRZOSTW

V edycja GorlickiegoZwycięzcy półfinałów rozegrali mecz 
o pierwsze miejsce, przegrani mecz o III 
miejsce. Nasz zespół w meczu o trzecie 
miejsce przegrał z SKPS „Dunajec” Nowy 
Sącz. W finale UMKS „Klęczanin” Kęty 
pokonał MKS Andrychów 3:2.

Nagrodą indywidualną dla najlepszego 
w turnieju zawodnika GKPS  został wy-
różniony Andrzej Wacławczyk.

rii wiekowej do 35 lat najlepszym okazał 
się Maciej Knot, w kat. 36-50 lat wygrał 
Roman Bodzioch, a Jerzy Knot zwyciężył 
w kat. +50.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stro-
nie internetowej Gorlickiego Wieloboju 
Sportowego -www.gorlice.pl/gws w za-
kładce: dyscypliny/bilard.

miejsce. W meczu półfinałowym spotka-
liśmy się z drużyną z Kęt GKPS - UMKS 
Kęczanin Kęty. Nasza drużyna wykazała 
ogromną wolę walki i mimo wysokiej 
przegranej w 3 secie potrafili w 4 secie 
powrócić do gry i doprowadzić do tie–
breaka, który wygrali i awansowali do fi-
nału, gdzie zajęli ostatecznie drugie miej-
sce zostając tym samym wicemistrzem 
Małopolski i zapewniając sobie udział 
w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski.
Zarząd Gorlickiego Klubu Piłki Siatkowej 
składa serdeczne podziękowania za dofi-
nansowanie przez Miasto Gorlice kosztów 
udziału naszej drużyny w tych zawodach. 

Za Zarząd 
Prezes GKPS – Krzysztof Kozłowski

MAŁOPOLSKI JUNIORÓW

zdobyli srebrny medal mistrzostw małopolski!

Wieloboju Sportowego rozpoczęta

KADECI GKPS GORLICE
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