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14 października w całej Polsce ob-
chodzony jest Dzień Edukacji Naro-
dowej – święto nauczycieli, wycho-
wawców, pedagogów i wszystkich 
pracowników oświaty. Z tej okazji w 
Miejskim Zespole Szkół nr 4 odbyły 
się miejskie obchody tego dnia.  
Przybyłych gości powitał Dyrektor 
MZS nr 4  Aleksander Kumorkiewicz. 
W uroczystościach, w imieniu Burmi-
strza Rafała Kukli, wziął udział jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz. Obecni 
byli także: Przewodniczący Rady Mia-
sta Robert Ryndak, Wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Beata Mikruta-
-Kawa, Radni, pracownicy oświaty, 
dyrektorzy miejskich zespołów szkół 
i przedszkoli oraz uczniowie.  
W czasie obchodów wręczone zo-
stały Nagrody Burmistrza Miasta 
Gorlice za osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno – wychowawczej. Wyróż-
nienia z rąk Zastępcy Burmistrza Łu-

kasza Bałajewicza oraz Kierownika 
Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
Aleksandra Augustyna otrzymali: 
Ewa Kołtko, Małgorzata Zielińska 
oraz Halina Haluch z MZS nr 1, 
Agnieszka Siepietowska i Małgorzata 
Bania z MZS nr 3, Edyta Grądalska, 
Tomasz Mianowski, Katarzyna Ja-
wor z MZS nr 4, Barbara Waśkow-
ska i Katarzyna Trzaskoś z MZS nr 5 
oraz Anna Słopnicka-Dudek i Kata-
rzyna Fiega z MZS nr 6.  
Uroczystość zakończył występ ar-
tystyczny młodzieży z Miejskie-
go Zespołu Szkół nr 4.  
Dzień Nauczyciela obchodzony jest 
na pamiątkę powstania Komisji Edu-
kacji Narodowej, która została utwo-
rzona z inicjatywy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego i powołana 
przez Sejm Rozbiorowy 14 paździer-
nika 1773 roku.

Uniwersytet Złotego Wieku rozpoczął kolejny Rok Akademicki
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9 października br., w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej w 
Gorlicach miała miejsce uro-
czysta inauguracja Roku Aka-
demickiego 2019/2020 Uni-
wersytetu Złotego Wieku.  
W spotkaniu uczestniczyli 
licznie zgromadzeni studenci 
wraz z Rektorem Romanem 
Dziubiną. Wśród gości nie za-
brakło także Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli, Starosty 
Powiatu Gorlickiego Marii Gu-
bały oraz Dyrektora Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów Zdzisława Tohla.  
Rektor UZW Roman Dziubina 
serdecznie powitał wszyst-
kich zebranych gości oraz 

studentów, życząc owocnego 
roku, pełnego sukcesów oraz 
ciekawych inicjatyw.  
Zgodnie z tradycją, wszy-
scy studenci złożyli uro-
czyste ślubowanie.  
Spotkanie zakończył koncert 
„Znasz-li ten kraj – Moniusz-
ko Kompozytor i Patriota”, z 
okazji 200-lecia urodzin „Ojca 
polskiej opery narodowej”. 
Uczestnicy mieli wyjątkową 
okazję do wysłuchania naj-
piękniejszych pieśni i arii Sta-
nisława Moniuszki, z fragmen-
tami wspomnień kompozytora 
– w wykonaniu Joanny Błażej-
-Łukasik, Wiktorii Oleksińskiej 
i Rafała Kuźmy.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz
SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Katarzyna Kozłowska - Grzelak - 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 WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
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.

NR 10 (310) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 3

K U R I E R  G O R L I C K Ip a ź d z i e r n i k  2 0 1 9

6 października br., w niedziel-
ne popołudnie, wielu gorliczan 
wzięło udział w Marszu dla Życia 
i Rodziny, który przeszedł uli-
cami miasta. Radosny pochód 
poprzedziła msza święta.  
Transparenty „S.O.S Ojco-
stwa. Dzieci potrzebują tak-
że bliskości ojca”, „Życie jest 
piękne”, „Maryjo wspieraj ro-
dziny” i wiele innych, można 
było zobaczyć podczas tego-
rocznego Marszu dla Życia i 
Rodziny. Ten, tradycyjnie już, 
przeszedł z Rynku przed szpi-
tal. Wcześniej, w bazylice od-
prawiona została msza święta. 
Specjalnym gościem Marszu 
był biskup rzeszowski Edward 
Białogłowski. Z barwnym ko-
rowodem szli także człon-
kowie Bractwa Kurkowego. 
Źródło: Gazeta Gorlicka

Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Gorlic

17 października br. jubile-
usz 100-lecia urodzin ob-
chodziła Pani Weronika Ka-
mińska. Z tej okazji odbyła 
się uroczystość w gronie 
rodziny i najbliższych oraz 
władz samorządowych.  
Życzenia pomyślności, wielu 

lat życia w dobrym zdrowiu 
i radości Dostojnej Jubilatce 
złożył Burmistrz Gorlic Ra-
fał Kukla, Przewodniczący 
Rady Miasta Robert Ryndak, 
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Gorlicach Danuta 
Zakrzewska i przedstawiciel 

Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych Szymon Ślusarz.  
Nie zabrakło także wie-
lu serdecznych życzeń ze 
strony rodziny. Burmistrz 
Rafał Kukla odczytał uro-
czysty list gratulacyjny od 
Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego.  
Pani Weronika urodziła się 
17 października 1919 roku 
w Lipinkach. Ma dużą rodzi-
nę - m.in. 3 dzieci – 2 synów 
oraz 1 córkę, 9-tkę wnuków i 
18-stkę prawnuków.  
Jeszcze raz gratulujemy pięk-
nego Jubileuszu, życzymy 
dużo zdrowia oraz wiele do-
broci, życzliwości od najbliż-
szych oraz znajomych.

100 urodziny Pani Weroniki
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Gorlice wysoko w Rankingu Rzeczpospolitej!

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019
Wyniki wyborów 
2019 do Sejmu RP  

Wyniki wyborów 2019 do 
Sejmu RP w okręgu nr 14 
(Nowy Sącz, powiat nowosą-
decki, gorlicki, tatrzański, 
nowotarski, limanowski)
KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLI-
WOŚĆ: 243 583 głosów  
(65,80%)
KOALICYJNY KOMITET WY-
BORCZY KOALICJA OBYWA-
TELSKA PO .N IPL ZIELO-
NI: 51 183 głosów (13,83%)
KOMITET WYBORCZY POL-
SKIE STRONNICTWO LUDO-
WE: 27 203 głosów (7,35%)
KOMITET WYBORCZY KON-
FEDERACJA WOLNOŚĆ 
I NIEPODLEGŁOŚĆ: 25 
747 (6,95%)
KOMITET WYBORCZY SO-
JUSZ LEWICY DEMOKRA-
TYCZNEJ: 22 483 głosów 
(6,07%)
Wyniki wyborów 2019 do 
Sejmu RP w Gorlicach
KOMITET WYBORCZY PRA-
WO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 6 
013 głosów (47,76%)
KOALICYJNY KOMITET WY-
BORCZY KOALICJA OBYWA-
TELSKA PO .N IPL ZIELO-
NI: 3 464 głosów (27,52%)
KOMITET WYBORCZY SO-
JUSZ LEWICY DEMOKRA-
TYCZNEJ: 1 232 głosów 
(9,79%)
KOMITET WYBORCZY POL-
SKIE STRONNICTWO LUDO-
WE: 1 147 głosów (9,11%)
KOMITET WYBORCZY KON-
FEDERACJA WOLNOŚĆ I 

NIEPODLEGŁOŚĆ: 733 gło-
sów (5,82%)
W kadencji 2019-2023 w 
Sejmie reprezentować nas 
będą:
MULARCZYK Arka-
diusz (PiS): 72 660 głosów
BARTUŚ Barbara (PiS): 23 
468 głosów
SIARKA Edward (PiS): 21 
561 głosów
PALUCH Anna (PiS): 20 908 
głosów
JANCZYK Wiesław (PiS): 16 
305 głosów
GUT-MOSTOWY Andrzej 
(PiS): 12 437 głosów
DUDA Jan (PiS): 11 579 gło-
sów
WICHER Patryk (PiS): 10 
900 głosów
M A R C Z U Ł A J T I S - W A L -
CZAK Jagna (Koalicja Oby-
watelska): 21 968 głosów
NOWOGÓRSKA Urszu-
la (PSL): 11 499 głosów  

Wyniki wyborów 2019 
do Senatu RP
Wyniki wyborów 2019 do 
Senatu RP w okręgu nr 37 
(Nowy Sącz, powiat nowosą-
decki, gorlicki)
KOGUT Stanisław: KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW 
STANISŁAWA KOGUTA: 70 
424 głosów (39,67%)
DURLAK Wiktor Michał: KO-
MITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 107 
119 głosów (60,33%)
Wyniki wyborów 2019 do 
Senatu RP w Gorlicach
KOGUT Stanisław: KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW 

Komisja Wyborcza wynika, 
że frekwencja w naszym 
mieście wyniosła ponad 
58 procent! – mówi bur-
mistrz Rafał Kukla.  
Pragnę pogratulować 
wszystkim Kandydatom z 
naszego okręgu, którzy uzy-
skali zaufanie wyborców i 
będą nas reprezentować 
przez najbliższe cztery lata 
w polskim parlamencie. 
Liczę na dobrą i owocną 
współpracę oraz wspiera-
nie inicjatyw, które będą 
przyczyniały się do rozwoju 
naszego regionu.  
Dziękuję również dotychcza-
sowym Parlamentarzystom 
za zaangażowanie i pracę dla 
naszej lokalnej społeczności. 
Składam życzenia dalszych 
sukcesów i pomyślności, za-
równo w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym. - dodaje 
burmistrz.

Z radością informujemy, że 
Miasto Gorlice zajęło bardzo 
wysokie, 26 miejsce wśród 
864 gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich w Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej”! W 
zestawieniu ocenianych było 
ponad 2 tys. jednostek samo-
rządu terytorialnego!  
Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej” jest uznawany za 
jeden z najbardziej prestiżo-
wych i wiarygodnych w kraju! 
Obejmuje on wszystkie polskie 
gminy i miasta (z wyłączeniem 
stolicy) i pozwala wyłonić te 
samorządy, które najlepiej 
dbają o swój zrównoważony 
rozwój. Zasady rankingu usta-
la niezależna Kapituła, której 
przewodniczy były premier 
RP prof. Jerzy Buzek.  
W tegorocznej edycji klasyfi-
kacji poddane zostały działa-

nia samorządów za 2018 rok. 
W roku wcześniejszym, kiedy 
pod uwagę brane były dane z 
2017 roku, Gorlice w rankingu 
uplasowały się  na 201. pozycji, 
dlatego tym bardziej cieszymy 
się z sukcesu! Tak duży skok 
świadczy o coraz dynamicz-
niejszym rozwoju miasta oraz o 
fakcie, że obrane cele są sku-
tecznie realizowane!  
Niezmiernie cieszę się z bardzo 
dobrej pozycji, jaką uzyskał 
nasz samorząd w Rankingu RP. 
Od kiedy piastuję urząd burmi-
strza, staram się systematycz-
nie realizować cele, które zało-
żyłem sobie na początku i nie 
zwalniać tempa!  Potwierdze-
niem tego jest wysokie miejsce 
Gorlic w klasyfikacji, co daje 
mi także powód do osobistej 
satysfakcji. – mówi Burmistrz 
Rafa Kukla.

STANISŁAWA KOGUTA: 4 
612 (44,69%)
DURLAK Wiktor Michał: KO-
MITET WYBORCZY PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 5 
709 (55,31%)
W kadencji 2019-2023 w 
Senacie reprezentować nas 
będzie:
DURLAK Wiktor Mi-
chał (PiS): 107 119 głosów

Frekwencja w wyborach 
parlamentarnych 2019

Frekwencja w wyborach 
2019 r. do Sejmu w po-
wiecie gorlickim wynio-
sła 57,62%, natomiast w 
Mieście Gorlice 58,22%.  
Frekwencja w wyborach 
2019 r. do Senatu w powiecie 
gorlickim wyniosła 57,59%, 
natomiast w Mieście Gorli-
ce 58,17%.
Dziękuję mieszkańcom 
Gorlic za tak duży udział w 
wyborach! Z danych, ja-
kie przekazała Państwowa 
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W dniach 21-23 października 
br. w Gorlicach gościliśmy de-
legację z Kałusza. Wizyta go-
ści z Ukrainy miała charakter 
gospodarczy i była kolejnym 
krokiem w stronę zacieśnienia 

współpracy pomiędzy przed-
siębiorcami z obu miast oraz 
odpowiedzią na zainteresowa-
nie ukraińskich biznesmenów 
Gorlicami po forum inwesty-
cyjnym „Kalush Invest” w 

Małopolska dyskutuje o problemie śmieci
Milion sto tysięcy ton odpa-
dów komunalnych zebrano w 
roku 2018 w województwie 
Małopolskim. Temat gospo-
darki odpadami zdominował 
Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski, 
które odbyło się 22 paździer-
nika w Krakowie. W spotka-
niu udział wziął także bur-
mistrz Rafał Kukla.  
130 gospodarzy miast i gmin 
burzliwie dyskutowało o pro-
blemie zbiórki i przetwarzania 
śmieci, wzroście cen za ich za-
gospodarowanie oraz o lipco-
wych zmianach ustawowych. 
Sytuację gospodarowania 

odpadami w całym regionie 
przedstawiła na Forum dyrek-
tor Departamentu Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego Ka-
rolina Laszczak. W roku 2018 
w Małopolsce zebrano blisko 
1 100 000 ton odpadów ko-
munalnych. Ich liczba rośnie 
z roku na rok, cieszy jednak 
fakt, że wzrasta także ilość 
śmieci zbieranych w sposób 
selektywny, które można póź-
niej poddać recyklingowi. W r. 
2018 było to 411 000 ton, rok 
wcześniej - 344 tys. ton.  
Uczestnicy październikowego 
forum zgodzili się, że jednym 

15 października br. w Małopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim w 
Krakowie odbył się zjazd szko-
leniowy komendantów straży 
miejskich i gminnych z woje-
wództwa małopolskiego. W 
szkoleniu udział wziął także Ko-
mendant Straży Miejskiej w Gor-
licach Wojciech Pietrusza.  
Panele tematyczne prowadzili 
przedstawiciele Wydziału Pre-
wencji Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie oraz 
małopolskich Straży Miejskich. 
Poruszono m.in. zagadnienia 
dotyczące polityki ochrony da-
nych osobowych, profilaktyki 
przestępczości nieletnich oraz 

zmian w przepisach.  
W imieniu wojewody Piotra 
Ćwika, dyrektor generalny 
Urzędu Szymon Strzelichow-
ski życzył wszystkim zebranym 
komendantom wytrwałości 
oraz sukcesów w realizacji za-
planowanych działań.  
Podczas wydarzenia przedsta-
wicielom Wydziału Prewencji 
KWP w Krakowie zostały wrę-
czone Krzyże Za Zasługi dla 
porządku publicznego i bez-
pieczeństwa osób oraz wzo-
rową współpracę ze stra-
żami miejskimi i gminnymi. 
Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Kra-
kowie

DELEGACJA Z KAŁUSZA ODWIEDZIŁA GORLICE

dniach 10-11 września br., w 
którym uczestniczył z delega-
cją gorlickich przedsiębiorców. 
Na zaproszenie Burmistrza 
Rafała Kukli, do Gorlic przyje-
chali: Burmistrz Miasta Kałusz 
Igor Matwijczuk, przedsta-
wiciel Wydziału Organizacyj-
nego Urzędu Miasta Kałusz 
Oleksandr Korpan, Członek 
Rady Polsko-Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej Giennadij My-
kyta oraz przedsiębior-
ca Vasylʹ Terletsʹkyy.  
W czasie pobytu w Gorli-
cach delegaci odwiedzili m.in. 

oczyszczalnię ścieków Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Miejski 
Zakład Komunikacyjny. Byli 
żywo zainteresowani rozwią-
zaniami z zakresu miejskie-
go transportu publicznego, 
uzdatniania i oczyszczania 
wody. Zwiedzili także Skansen 
Przemysłu Naftowego „Mag-
dalena”. Jednym z tematów 
rozmów była także dalsza 
współpraca gospodarcza oraz 
opracowanie planów kolej-
nych wizyt inwestorów z Kału-
sza w naszym mieście.

Zjazd szkoleniowy komendantów straży miejskich i gminnych z Małopolski

z najpilniejszych wyzwań jest 
tworzenie nowych instalacji 
do przetwarzania odpadów, 
w szczególności frakcji palnej. 
 
Źródło: www.malopolska.pl
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12-13 października nasze miasto od-
wiedzili wyjątkowi goście! Tym razem, 
w poszukiwaniu atrakcji, do Gorlic zawi-
tała grupa touroperatorów z Chin.  
Pierwszym przystankiem była wi-
zyta w Pałacu Długoszów. Gości w 
imieniu Burmistrza Gorlic Rafała Ku-
kli przywitał jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz oraz Wójt Gminy Sęko-
wa Małgorzata Małuch.  
Kolejnym punktem programu było zwie-
dzanie Skansenu Naftowego „Magdale-
na” oraz Muzeum Regionalnego PTTK. 
Przedstawiciele chińskich biur po-
dróży byli niezwykle zainteresowa-
ni historią naszego regionu – padło 
mnóstwo pytań m.in. o alternatyw-
ne zastosowanie ropy naftowej czy 

o tragiczne wydarzenia związa-
ne z Bitwą pod Gorlicami.  
Wizyta chińskiej delegacji odbyła się 
w ramach współpracy ze Stowarzysze-
niem Euroregion Karpacki Polska, który 
koordynuje wdrażanie wspólnej marki 
terytorialnej – Carpathia. Poprzez kon-
takt z karpacką kulturą i mistyczną 
przestrzenią, oferta Marki Karpackiej 
zapewnia formy spędzania wolnego 
czasu jako poszukiwania nowej drogi 
w życiu i poznania samego siebie,  
W ramach projektu, przez 15 dni 
uczestnicy mieli szansę odwiedzić po-
nad 50 miejsc i atrakcji, przebywając 
niemal 3 000 km. Na trasie tej niezwy-
kłej podróży po karpackich ścieżkach, 
znalazły się także Gorlice! Mam na-

Chińscy touroperatorzy z wizytą w Mieście Światła!

Ubrania, piórniki, plecaki, przybory 
do pisania, artykuły papiernicze – 
to rzeczy, które dzięki Wam, drodzy 
gorliczanie, trafiły w ręce dzieci z 
polskich rodzin we Lwowie!  
15 września zakończyła się ak-
cja zbiórki materiałów na szkolną 
wyprawkę dla najbardziej potrze-
bujących dzieci z polskich rodzin 
mieszkających we Lwowie, zaini-
cjowana przez Radną Województwa 
Małopolskiego Jadwigę Wójtowicz i 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Gorlice Ryszarda Ludwina. W akcję 
włączyła się także Gazeta Gorlic-

Wyprawka z Gorlic dojechała do Lwowa!
ka oraz Miasto Gorlice.  
Kolejny raz gorliczanie poka-
zali, że mają wielkie serca! 
Dzięki Wam udało się zebrać 
mnóstwo materiałów, które z 
pewnością wywołają uśmiech na 
niejednej małej twarzy!  
W akcję zaangażowało się wie-
le osób – mieszkańcy miasta i 
okolic, uczniowie, nauczyciele, o 
transport artykułów z Gorlic do 
Lwowa zadbał Pan Stefan Kliń-
ski – za co serdecznie dziękujemy. 
7 października br., organizatorzy ak-
cji osobiście wybrali się do Lwowa, 

aby przekazać dary na ręce Dyrekto-
ra Caritas-Spes Archidiecezji Lwow-
skiej Kościoła Rzymskokatolickiego 
- ks. Wiesława Dorosza.    
Kolejnego dnia, delegacja z Gor-
lic została ugoszczona we lwow-
skiej kurii przez Arcybiskupa Me-
tropolitę Lwowskiego Kościoła 
Rzymskokatolickiego Mieczysława 
Mokrzyckiego, który podzięko-
wał za przekazane dary.  
Po wspólnej modlitwie „Anioł 
Pański”, odbyło się miłe spotka-
nie przy kawie, w czasie którego 
inicjatorzy akcji mieli okazję po-

rozmawiać o trudnej sytuacji pod-
opiecznych Caritas-Spes – dzieci, 
rodzin ze Lwowa i okolic.  
Wizyta była także okazją do od-
wiedzin Cmentarza Łyczakow-
skiego i znajdującego się na nim 
grobu Wojciecha Biechońskiego 
– Burmistrza Gorlic, a także do 
spaceru w poszukiwaniu akcen-
tów związanych z działalnością 
Ignacego Łukasiewicza.  
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
za Państwa zaangażowanie i okaza-
ną pomoc.
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25 lat temu powstało Stowarzysze-
nie „Centrum Szkolenia Zawodo-
wego” w Gorlicach, które prowa-
dzi szeroką działalność w zakresie 
kształcenia zawodowego i edukacji 
zawodowej. Z tej okazji, 10 paździer-
nika br., w restauracji Stary Dworzec 
odbyła się uroczystość.  
Gości powitała Prezes Stowarzysze-
nia Barbara Leśkiewicz-Rzeszutek, 
dziękując wszystkim za obecność. 
Pani Prezes zaznaczyła, ze takie 
spotkanie to doskonała okazja do 
wspomnień  i przybliżenia historii 
powstania Stowarzyszenia.  
W spotkaniu wzięli udział między 
innymi Starosta Gorlicki Maria Gu-
bała, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, 
przedstawiciele wyższych uczelni i 
instytucji współpracujących ze Sto-
warzyszeniem, kadra wykładowców 
oraz pracowników, zarówno obec-

nych jak i emerytowanych.  
Centrum Szkolenia Zawodowego 
przez 25 lat istnienia przeszkoli-
ło ponad 63 tys. osób. Najwięk-
szym zainteresowaniem przez te 
lata cieszyły się kursy: spawania, 
operatorów koparek, kursy dla 
pielęgniarek, kursy na uprawnie-
nia Dozoru Technicznego (wózki 
jezdniowe, suwnice, itp.), kursy 
pedagogiczne, gastronomiczne, ko-
smetyczne, budowlane.  
Stowarzyszenie prowadzi między 
innymi Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli WENA, którego głównym 
zadaniem jest podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych nauczycieli 
i doskonalenie metod nauczania 
kadry kierowniczej szkół i placó-
wek oświatowych. Ośrodkiem od 
2004 r. kieruje dyrektor Franciszek 
Dyląg. Na przestrzeni lat WENA 

nawiązała współpracę z władza-
mi z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania w 
Rzeszowie, Wyższą Szkołą Zarzą-
dzania i Administracji w Zamościu, 
Państwową Wyższą Szkołą Tech-
niczno-Ekonomiczną w Jarosławiu, 

Wyższą Szkołą Humanitas w So-
snowcu oraz Wyższą Szkołą Bizne-
su i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Obecnie w NODN 
WENA trwa 16 kierunków stu-
diów podyplomowych.  
Uroczystość uświetnił koncert Arka 
Zawilińskiego.

25-lecie Stowarzyszenia Centrum Szkolenia Zawodowego

dzieję, że zajmą szczególne miejsce w 
pamięci gości z Chin, a niepowtarzal-
ny urok Beskidu Niskiego przyciągnie 

także turystów spoza Europy – mówi 
Burmistrz Rafał Kukla.
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WUKO to metoda hydro-dynamicz-
nego czyszczenia rur kanalizacyj-
nych. Jest bezpieczna dla środowi-
ska, gdyż nie wykorzystuje się w 
niej detergentów, środków żrących 
lub substancji niebezpiecznych. 
Do jej przeprowadzenia niezbędny 
jest specjalistyczny pojazd. Dzięki 
dotacji pozyskanej w ramach reali-
zowanego zadania pn. „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Gorlice”, która wynio-
sła 765 000 zł, Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Gorlicach właśnie 
wzbogaciło się o nowoczesny 
sprzęt do tego typu zadań.  
Bardzo się cieszę, że udało nam 
się pozyskać kolejne fundusze na 
rozwój MPGK. Zakup nowoczesne-
go samochodu to kolejny krok w 

stronę racjonalnej gospodarki na 
miarę XXI wieku. Do sieci MPGK 
podłaczone jest praktycznie całe 
miasto i kilka okolicznych miej-
scowości, więc zakup takiego 
sprzętu był konieczny – mówi 
Burmistrz Rafała Kukla.  
Wartość samochodu to 1 600 000 
zł brutto, w tym dofinansowanie 
z POIiŚ wyniosło 765 000 zł. Na 
wkład własny udało się pozyskać 
pożyczkę z NFOŚ i GW w wyso-
kości 535 813,01 zł. Dzięki temu 
używany od 35 lat sprzęt, wreszcie 
został zastąpiony! Dotychczas do 
akcji udrażniania kanalizacji je-
chały 2 samochody. Teraz będzie 
to jeden wóz, co przełoży się bez-
pośrednio na obniżenie kosztów. 
Nowy samochód wyposażony jest 
w zbiornik dwudzielny na wodę 

czystą i brudną o pojemności 8 
tys. litrów, co pozwala wykony-
wać prace konserwacyjne i czy-
ścić kolektory bez dodatkowego 
sprzętu. – mówi  Prezes MPGK 
w Gorlicach Janusz Ząbek. Do-
datkowym atutem jest podgrze-
wany zbiornik, który umożliwia 
pracę w niskiej temperaturze, na-
wet do -10 °C - dodaje.  
Zakup samochodu specjalnego 
WUKO, to kolejna inwestycja reali-
zowana przez MPGK w Gorlicach. 
Niedawno zakończył się I etap 
największej(blisko 7 milionowej) 
inwestycji w ostatnich latach - 
przebudowy magistrali ciepłow-
niczej. Na ukończeniu są kolejne 
prace mające na celu obniżenie 
strat ciepła na przesyle, które 
obejmą także usuwanie szpecą-

Zrealizowany został remont 
chodnika przed budynkiem 
przy ulicy Hallera 20. Miejsce 
zniszczonych płyt betonowych 
zajęła nowa kostka betonowa. 
To kolejna w tym roku inwe-
stycja zrealizowana w ramach 
budżetu obywatelskiego Gorlic 
na 2019 rok. Wykonawcą prac 
był  Miejski Zakład Usług Komu-
nalnych w Gorlicach.  
Zadanie zostało zrealizowane 
w porozumieniu Miasta Gor-
lice ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Małopolska”.  

Chodnik z budżetu obywatelskiego

cych rur znajdujących się wzdłuż 
ul. Bieckiej. Ponadto na terenie 
gorlickiej oczyszczalni ścieków 
powstaje nowy obiekt technolo-
giczny - stacja mechanicznego 
oczyszczania ścieków. Zadanie o 
wartości blisko 8 milionów obej-
muje wykonanie niezbędnych 
robót budowlanych wraz z dosta-
wą, montażem urządzeń i wypo-
sażenia oczyszczalni.  
Samochód specjalny do ciśnienio-
wego czyszczenia kanalizacji sani-
tarnej na podwoziu marki Scania 
zakupiony został w ramach Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach”. Dostawcą jest firma: 
Pojazdy Komunalne Tymborowscy 
Sp. z o. o. w Kielcach.

W październiku została zakoń-
czona realizacja Otwartej Strefy 
Aktywności przy ulicy Stefana Ba-
torego, składająca się z siłowni 
plenerowej oraz tzw. strefy relak-
su. Usytuowana została w sąsiedz-
twie boiska i placu zabaw oraz 
ścieżki pieszo-rowerowej.  
W ramach zadania zamontowa-
ne zostało sześć urządzeń siłow-
ni plenerowej: koła tai chi, prasa 
nożna + wyciskanie siedząc (ze-
staw), orbitrek + podciąg nóg 
(zestaw), twister, wyciąg górny, 
wahadło oraz tzw. strefa relaksu: 
dwa urządzenia do gier eduka-
cyjnych (stolik do szachów/war-

cabów). W obrębie OSA znalazły 
się także: cztery ławki, stojak na 
rowery, kosze na śmieci, tablica z 
regulaminem. Całość uzupełniły 
nasadzenia krzewów iglastych.  
Otwarta Strefa Aktywności w Gor-
licach jest miejscem pozbawionym 
barier architektonicznych oraz 
międzypokoleniowym – mogą z 
niej korzystać osoby w każdym 
wieku i o zróżnicowanej spraw-
ności fizycznej. Całkowita wartość 
projektu to 72 835 zł, z czego 
25 000 zł to dotacja, jaką Mia-
sto Gorlice pozyskało z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.  
Celem programu OSA jest budowa 

OSA przy Batorego gotowa

MPGK z nowoczesnym WUKO!

ogólnodostępnych, bezpłatnych 
stref sportowo-rekreacyjnych, któ-
re mają szansę stać się miejscem 
pierwszej aktywności fizycznej dla 
dzieci, dorosłych oraz osób star-
szych, które podniosą w sposób 
znaczący estetykę przestrzeni pu-
blicznej i poprawią jakość życia 
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Dzień Edukacji Narodowej ob-
chodzimy 14 października. To 
wyjątkowy dzień dla wszystkich 
pracowników oświaty.  
Nasze przedszkolaki, chcąc po-
dziękować swoim ukochanym 
paniom i pracownikom przed-
szkola za serce i trud włożony 
w ich wychowanie, zaprezen-
towały program artystyczny pt. 
„Dziękujemy” pod kierunkiem 
Pani J. Goleń i H. Tokarz.  
Dzieci wystąpiły znakomicie. 
Nie zabrakło wierszy, piose-
nek, tańca i najlepszych ży-
czeń. Każdy zaproszony gość 

Dzień Edukacji Narodowej w Miejskim Przedszkolu Nr 1
dostał upominek przygotowany 
przez wychowanków.   
Pani Dyrektor Dorota Makow-
ska złożyła swoim pracownikom 
życzenia zdrowia i wielu satys-
fakcji w pracy z dziećmi oraz 
nagrodziła grono pedagogiczne, 
pracowników administracji i ob-
sługi nagrodami Dyrektora.  
Wierzymy, że złożone w tym 
dniu życzenia, dodadzą wszyst-
kim pracownikom dużo otuchy i 
sił do podjęcia wyzwań jakie cze-
kają w dalszej pracy z dziećmi. 
 
Źródło: MP nr 1 w Gorlicach

31 października br., w MP nr 3 
odbyło się pasowanie na przed-
szkolaka – pierwsza wyjątkowa 
uroczystość w życiu dzieci.  
Uroczystość rozpoczęła się 
od powitania gości i przed-
stawienia krótkiej części arty-
stycznej. Maluszki zaprezen-
towały swoje umiejętności 
– dając tym samym dowód, 
jak dużo już potrafią.  
Były piosenki, wiersze, zabawy 
ruchowe i tańce. Po części ar-
tystycznej, dzieci złożyły „Przy-

rzeczenie” - zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić 
każdego dnia z uśmiechem, 
słuchać pani, pomagać ko-
legom i  być dzielnym przed-
szkolakiem. Następnie Pan 
Dyrektor wraz z Panią Kie-
rownik dokonali uroczystego 
pasowania. Na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia każdy 
otrzymał dyplom pasowa-
nia, plakietkę z logo przed-
szkola oraz mały  upominek. 
 

Pasowanie na przedszkolaka w Miejskim Przedszkolu nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 1 w 
Gorlicach nawiązało współpra-
cę z Pedagogiczną Biblioteką 
Wojewódzką w Nowym Sączu 
– filia w Gorlicach. W ramach 
tej współpracy, raz w miesiącu, 
dzieci z grupy II i III biorą udział 
w zajęciach na terenie przed-
szkola. Zajęcia prowadzi pani 
Małgorzata Romańska – pracow-
nik B.P. w Gorlicach.  
W ramach spotkań realizowany 
jest cykl zajęć biblioterapeu-
tycznych: „Czy Wy wiecie, czy 

nie wiecie, że o przyrodę sami 
troszczyć się możecie?”. Jest to 
program edukacji czytelniczej z 
elementami biblioterapii, mającej 
na celu uwrażliwienie dzieci na 
otaczającą przyrodę, w oparciu o 
teksty literatury dziecięcej.  
Dnia 17 października br.  odby-
ło  się kolejne spotkanie, tym 
razem w temacie „Zimowe śpio-
chy – zwierzęta, które zapadają 
w sen zimowy”. Celem zajęcia 
było poznanie, rozumienie i sza-
nowanie zwierząt żyjących w 

Przedszkolaki w bibliotece

W ramach współpracy Miejskie-
go Przedszkola Nr 1 w Gorlicach 
z Galerią Sztuki Dwór Karwacja-
nów dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach muzealnych, które kiero-
wane są do najmłodszych.  
Pierwsze spotkanie pt. „Jaski-
niowcy - o początkach malar-
stwa”, odbyło się 10 października 
br Dzieci wysłuchały opowiada-
nia pt. „Pierwszy rysunek” z któ-
rego dowiedziały się jak powstał 

rysunek oraz jakie są początki 
malowideł skalnych. Mogły zoba-
czyć jaskinie, malowidła w jaski-
niach oraz pierwszych ludzi, zaj-
mujących się malowidłami.  
Po części teoretycznej, dzieci ze-
szły do podziemia galerii, gdzie 
na wcześniej przygotowanych 
ścianach, mogły same wykonać 
rysunki kredą, węglem lub flama-
strem na temat „Moje zwierzę”. 
Źródło: MP nr 1 w Gorlicach.

Przedszkolaki na zajęciach muzealnych

naszych lasach, parkach, ogro-
dach i na łąkach. Przekazana 
wiedza była poparta barwnymi 
ilustracjami, które pozwoliły w 

sposób oglądowy poznać bli-
żej zwierzęta lasów, pól i łąk. 
 
Źródło: MP nr 1 w Gorlicach

Dzień Seniora 
na Osiedlu Górnym
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28 października br., w Hotelu 
Margot, odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Seniora, zorga-
nizowane przez Klub Seniora 
Osiedle Młodych działający 
przy Zarządzie Osiedla nr 5 
w Gorlicach. Zgromadzonych 
licznie uczestników przywitała 
Pani Czesława Górska.  
Na zaproszenie władz Klubu, w 
wydarzeniu udział wzięli: Bur-
mistrz Gorlic Rafał Kukla oraz 

Seniorzy z Osiedla Młodych świętowali Dzień Seniora
Prezes Zarzadu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Mło-
dych” Andrzej Rąpała, którzy 
złożyli wszystkim zgromadzo-
nym serdeczne życzenia.  
Po oficjalnej części uroczystości, 
goście w miłej atmosferze wspól-
nie zjedli pyszny obiad.  
Nie zabrakło wspólnych roz-
mów, a wspaniała zabawa w 
rytm muzyki trwała do późnych 
godzin wieczornych.

17 października br., w ho-
telu Margot w Gorlicach, 
odbył się bal, zorganizowa-
ny przez Gorlickie Stowa-
rzyszenie Seniorów.  
W uroczystym rozpoczęciu 
„Balu Seniora” udział wzięli: 
Burmistrz Miasta Gorlice Ra-
fał Kukla, Wicestarosta Sta-
nisław Kaszyk, Prezes Spół-
dzielni „Małopolska” i Radna 
Rady Miasta Mariola Migdar, 
którzy przywitali zgromadzo-
nych gości i złożyli życzenia z 
okazji Dnia Seniora.  
Głos zabrał także organizator 

balu, Prezes Gorlickiego Stowa-
rzyszenia Seniorów Władysław 
Prochazka, który wręczył do-
datkowe wyróżnienia w formie 
nagród, członkom reprezen-
tującym Stowarzyszenie, któ-
rzy zdobyli medale na IV Gor-
lickiej Spartakiadzie.  
Po oficjalnej części, goście za-
siedli do wspólnego obiadu, 
po którym rozpoczął się naj-
bardziej wyczekiwany punkt 
programu – bal. Wspaniała 
zabawa przy dźwiękach muzyki 
trwała do późnych godzin wie-
czornych.

Stowarzyszenie Seniorów zorganizowało bal

17 października br. Zarząd 
Osiedla nr 11 „Łysogórskie” 
zorganizował Dzień Seniora. 
W spotkaniu udział wzięła licz-
na grupa seniorek i seniorów. 
Uczestnicy mieli świetną oka-
zję do wspólnego świętowania 
tego wyjątkowego dla nich 
dnia.
Zgromadzonych gości przywi-
tał Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Edward Marek, któ-
ry złożył wszystkim życzenia 
wszelkiej pomyślności. W uro-
czystości uczestniczyli także 

Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Ryndak oraz Radna 
Rady Miasta Lidia Piotrowicz. 
Październik to ważny miesiąc 
dla seniorów - w tym miesią-
cu obchodzone są dwa święta, 
przypominające nam o proble-
mach i potrzebach środowisk 
osób starszych. Od 1991 roku 
1 października jest Międzyna-
rodowym Dniem Osób Star-
szych, świętem ustanowionym 
przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ. Natomiast na 20 paź-
dziernika przypada Europej-

Dzień Seniora na Osiedlu Łysogórskim

19 października Zarząd Osie-
dla nr 9 zorganizował Dzień 
Seniora. Uroczystość odby-
ła się w internacie  Zespołu 
Szkół nr 1.
Seniorzy po smacznym poczę-
stunku bawili się przy muzyce 

zespołu „Polanie” z Kobylanki.
W spotkaniu uczestniczył Bur-
mistrz Miasta Rafał Kukla.

Tekst: Joanna Bubak, zdjęcie: Ryszard Sza-
rowicz.

ski Dzień Seniora. Oba święta 
mają podobny cel – kształto-
wać społeczne postrzeganie 
osób starszych oraz podejmo-

wać działania mające na celu 
zapewnienie im godnego życia. 
Tekst: Edward Marek  
Foto: Agnieszka Nigbor-Chmura

Dzień Seniora 
na Osiedlu Górnym
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XII SESJA RADY MIASTA GORLICE

31 października br.,w sali se-
syjnej im. W. Biechońskiego 
w Urzędzie Miejskim w Gor-
licach, odbyła się XII Sesja 
Rady Miasta. Po otwarciu sesji 
i informacji o porządku obrad, 
radni zapoznali się z informa-
cją o sporządzeniu protokołu 
z obrad XI Sesji Rady Mia-
sta, z Informacją Burmistrza 
Miasta za okres międzyse-
syjny od 16 września do 15 

fo
t. 

Ma
rc

in
 G

ug
ul

sk
i

października 2019roku oraz 
rozpatrzyli i przyjęli 14 pro-
jektów uchwał. Pierwsza do-
tyczyła przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Miasta 
Gorlice z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 
3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 
na 2020 r.(Program stwarza 

17 września 2019 roku.
•Powiatowe Uroczystości ,,Świa-
towego Dnia Sybiraka” oraz 80. 
rocznicy agresji Związku Radziec-
kiego na Polskę - złożenie kwia-
tów przy obelisku na moście im. 
,,Zesłańców Sybiru’’, msza św. w 
Bazylice Mniejszej w Gorlicach, 
złożenie wieńców pod Krzyżem 
Katyńskim na Cmentarzu Para-
fialnym w Gorlicach (R. Kukla, D. 
Janeczek).
•Posiedzenie Zarządu Oddziału 
Krakowskiego Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budow-
nictwa (R Kukla). 
19 września 2019 roku.
•Zebranie mieszkańców zorga-
nizowane przez Zarząd Osiedla  
Nr 6 ,,Zawodzie” w Gorlicach 
w sprawie kotłowni przy ul. 
Kościuszki oraz wypracowania 
koncepcji rozwiązania problemu 
utrudnień w obrębie skrzyżowa-
nia osiedlowej  drogi wewnętrz-
nej  z drogą krajową nr 28 (Ł. 
Bałajewicz).
20 września 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Tadeuszem 
Nowakiem, Przewodniczącym 
Rady Seniorów, na temat plano-
wanych przedsięwzięć, związa-
nych z funkcjonowaniem Rady 
(R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Jerzym 
Mrozkiem Prezesem Oddziału 
PTTK w Gorlicach na temat bie-

żącej działalności (R. Kukla).
•Spotkanie z przedstawicielami 
Zarządu Zrzeszenia Handlowców 
Ziemi Gorlickiej w sprawie funk-
cjonowania placów targowych na 
terenie Miasta Gorlice (R. Kukla).
21 września 2019 roku.
•Uroczyste otwarcie drugiego Fe-
stiwalu Aserekteam, turnieju pił-
karskiego dla dzieci z roczników 
2011,2012 (OSiR, R. Kukla).
22 września 2019 roku.
•Przejazd pociągiem Retro na 
trasie Gorlice  Zagórzany  – Biecz 
– Gorlice Zagórzany w ramach 
projektu ,,Małopolskie Szlaki 
Turystyki Kolejowej”, zorganizo-
wany przez Nowosądeckie Sto-
warzyszenie Miłośników Kolei (R. 
Kukla).
23 września 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Agnieszką 
Wachowską, Zastępcą Dyrektora 
d.s. Zarządzania Drogami i Mo-
stami w GDDKiA oddział w Kra-
kowie, w sprawie przebudowy 
skrzyżowania ulicy Kościuszki z 
drogą wewnętrzną - przy blokach 
20, 26 A, 26 B, oraz przekwali-
fikowania zjazdu indywidualne-
go przy ulicy Bieckiej (droga do 
cmentarza z okresu I. wojny św.) 
na zjazd publiczny (Kraków, R. 
Kukla).
24 września 2019 roku. 
•Spotkanie z najemcami budynku 
przychodni przy ul. Krakowskiej, 

w sprawie przystosowania bu-
dynku dla osób niepełnospraw-
nych (Ł. Bałajewicz).
•Otwarcie VII Małopolskiego 
Przeglądu Poezji Śpiewanej pt. 
,,Niezapomniane Polskie Przebo-
je” zorganizowanego dla Środo-
wiskowych Domów Samopomocy 
z terenu województwa małopol-
skiego oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Domów Pomocy 
Społecznej. (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Dawidem 
Laskiem, Wiceprezesem Zarzą-
du Stowarzyszenia Euroregion 
Karpacki Polska, w sprawie dzia-
łań podejmowanych w kierunku 
współpracy, odnośnie promocji 
turystycznej regionu  (R. Kukla). 
25 września 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Stanisławem 
Gorzkowiczem, w sprawie garaży 
przy ulicy Stawiska w Gorlicach 
(Ł. Bałajewicz).
•Konferencja prasowa, inaugu-
rująca piątą edycję Festiwalu im. 
Zygmunta Haupta, zorganizowa-
nego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie w sprawie realizacji 
projektu partnerskiego ,,Rozbu-
dowa Systemu Ekologicznego 
Transportu sposobem na mniej-
sze zanieczyszczenie powietrza 
i wyższy komfort podróżowania” 
z udziałem przedstawiciela Gmi-
ny Lipinki, Wójta Gminy Sękowa, 

Burmistrza Miasta i Gminy Biecz, 
Dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg w Gorlicach, Wicestarosty 
Powiatu Gorlickiego i Radnych 
Powiatu Gorlickiego (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
26 września 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawiciela-
mi handlowców prowadzących  
działalność handlową na placu 
targowym przy ulicy Węgierskiej, 
w sprawie  możliwości handlu na 
terenach podległych Miastu Gor-
lice (R. Kukla).
•Zebranie Rady Miejsko-Gmin-
nych Kół Gospodyń Wiejskich 
w Gorlicach,   podsumowujące 
dotychczasową działalność (R. 
Kukla).
27 września 2019 roku.
•Uroczystość Jubileuszowa 
100-lecia urodzin Pani Marii Wa-
łęga, mieszkanki DPS w Gorli-
cach (R. Kukla).
•Spotkanie z przedstawicielem 
Fundacji Rozwoju Regionów z 
Nowego Sącza, dotyczące pro-
gramu profilaktyki zdrowotnej 
dla dzieci z gorlickich szkół (R. 
Kukla).
28 września 2019 roku.
•Udział w zawodach strzeleckich, 
zorganizowanych przez Region 
IPA Gorlice i Zarząd Powiatowy 
LOK Gorlice (R. Kukla).
30 września 2019 roku.
•Spotkanie robocze w sprawie 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 września 2019 roku do 15 października 2019 roku

mieszkańcom warunki do 
korzystania z zasobów gmi-
ny w sposób demokratycz-
ny i otwarty. Wypracowanie 
płaszczyzny wspólnych dzia-
łań, umożliwia obywatelom 
bezpośrednie włączenie się 
w kreowanie polityki społecz-
no- gospodarczej Miasta, a 
tym samym zapewnia zaspo-
kajanie potrzeb społeczności 
lokalnej, zgodnie z jej wolą). 
W drugiej uchwale ustalono 
stawki dotacji przedmiotowej 
dla samorządowego zakładu 
budżetowego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Gorlicach. 
Trzecią uchwałą radni wyrazili 
zgodę na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy (pod ga-
raże, auto- komis, reklamę, 
miejsce parkingowe). Przy-
jęli również „Plan Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Gorlice - Aktualizacja z 2019r. 
Dwie przyjęte uchwały doty-
czyły przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
Miasta Gorlice (przy ul. Łą-
kowej i w rejonie ul. Wojcie-
cha Biechońskiego), a cztery 
dotyczyły uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
Miasta Gorlice w rejonie ul. 
Władysława Łokietka, ul. gen. 
Leopolda Okulickiego, ul. Jó-
zefa Michalusa, ul. Stróżow-
skiej, ul. Bieckiej i ul. Tade-
usza Kościuszki. W kolejnych 
uchwałach Rada Miasta okre-
śliła wysokość stawek podat-
ku od nieruchomości; wyra-
ziła zgodę na udzielenie ulgi 
w spłacie należności pienięż-
nych przypadających Miastu 
Gorlice; wprowadziła zmiany 
Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2019 r., a także w 
sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gorlice.



K U R I E R  G O R L I C K Ip a ź d z i e r n i k  2 0 1 9

NR 10 (310) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 11

możliwości handlu na terenach 
podległych Miastu Gorlice, z 
udziałem dyrektora OSiR, pra-
cowników wydz. IR i GK Urzędu 
Miejskiego (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie Wicewojewody Mało-
polskiego Zbigniewa Starca z sa-
morządowcami, podczas którego 
Pan Rafał Kukla Burmistrz Miasta 
Gorlice odebrał promesę na re-
mont ulicy Łokietka, przyznaną 
Miastu Gorlice w ramach II edycji 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w województwie małopolskim 
(R. Kukla).
•Uroczystość pasowania na 
ucznia klasy pierwszej i czytelni-
ka w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 
w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie z uczestnikami pikni-
ku rowerowego zorganizowane-
go przez Gorlicką Radę Seniorów 
(R. Kukla).
•Uroczystość zakończenia misji 
dyplomatycznej Pana Andrze-
ja Tombińskiego, Honorowego 
Konsula Generalnego Republiki 
Austrii,  połączona z  powitaniem 
Pana  Philippa Charwatha, obej-
mującego stanowisko Konsula 
Generalnego  Republiki Austrii w 
Krakowie (Kraków, P. Ł. Bałaje-
wicz).
1 października 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Tomaszem 
Mordarskim,  w temacie organi-
zowanej przez Gorlicki Klub Spor-
tów Walki  imprezy sportowej, 
zaplanowanej w grudniu b.r.(Ł. 
Bałajewicz).
2 października 2019 roku.

•Spotkanie z Panią Agnieszką 
Duszkiewicz, Zastępcą Dyrektora 
RZGW w  Rzeszowie w sprawie 
uzgodnień rozwiązań planistycz-
nych dla terenów przy ulicy Za-
kole w Gorlicach (Rzeszów, R. 
Kukla).
3 października 2019 roku.
•Inauguracja Roku Akademickie-
go 2019/2020 Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
(Kraków, R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Pawłem 
Ciećko  Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska w sprawie 
bieżącej sytuacji nielegalnego 
składowiska odpadów na terenie 
byłej Rafinerii Nafty ,,Glimar” w 
Gorlicach (Kraków, R. Kukla).
5 października 2019 roku.
•Turniej Piłkarski oldboy, w ra-
mach obchodów Jubileuszu 
70-lecia Klubu Sportowego ,,Ko-
lejarz” (Stróże, R. Kukla, Ł. Ba-
łajewicz).
7 października 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Grzegorzem  
Wrześniakiem, Inspektorem w 
Wydziale Rolnictwa Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie, w sprawie podpisania 
umowy dofinansowania przebu-
dowy ulicy Stróżowskiej w Gorli-
cach, w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych (Kraków, R. Ku-
kla).
•Spotkanie z Panem Jakubem 
Szymańskim, Dyrektorem De-
partamentu Zarządzania Pro-
gramami Operacyjnymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, w sprawie złożo-
nego projektu na rewitalizację 
GCK w Gorlicach, oraz naboru 
wniosków na utworzenie Strefy 
Aktywności Gospodarczej przy 
ulicy Zakole w Gorlicach (Kraków, 
R. Kukla).
9 października 2019 roku.
•Spotkanie robocze z przedsta-
wicielami gorlickich taksówkarzy 
w sprawie miejsc parkingowych 
w rejonie Rynku w Gorlicach (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Posiedzenie Powiatowego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego, 
w sprawie sytuacji związanej ze 
składowaniem niebezpiecznych 
odpadów na terenie byłej Rafine-
rii Nafty ,,Glimar” w Gorlicach (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Inauguracja Roku Akademickie-
go Uniwersytetu Złotego Wieku, 
połączona z koncertem Znasz-li 
ten kraj - Moniuszko kompozytor 
i patriota w 200. rocznicę  uro-
dzin ,,Ojca polskiej opery naro-
dowej” (R. Kukla).
•Wybory Prezydium Młodzieżo-
wej Rady Miasta Gorlice (Ł. Bała-
jewicz, D. Janeczek).
10 października 2019 roku.
•Spotkanie z samorządowcami 
powiatu gorlickiego,  z  udziałem 
Pani Barbary Bartuś, Poseł na 
Sejm RP oraz  Pani Małgorzaty 
Sikory dyrektor RZGW w Kra-
kowie i Pani Małgorzaty Wajdy, 
Dyrektor RZGW w Rzeszowie, na 
temat gospodarki wodnej -plano-
wanych inwestycji na terenie po-
łudniowej Polski (R. Kukla).

•Uroczystość Jubileuszowa 25-le-
cia Stowarzyszenia ,,Centrum 
Szkolenia Zawodowego” w Gorli-
cach (R. Kukla).
11 października 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielami 
ZOZ Medicor Gorlice w sprawie 
objęcia opieką stomatologiczną 
uczniów z Miejskich Zespołów 
Szkół w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
•Uroczyste otwarcie Wystawy 
Fotografii Dokumentalnej ,,NON 
OMNIS MORIAR” Gorlicki Cmen-
tarz Parafialny (Ł. Bałajewicz).
12 -13 października 2019 
roku.
•Wizyta studyjna touroperatorów 
- delegacji z Chin, z inicjatywy 
Stowarzyszenia Euroregion Kar-
packi w ramach Marki Carpathia, 
podczas której goście zapoznali 
się z ofertą turystyczną naszego 
regionu (Ł. Bałajewicz).
14 października 2019 roku.
•Miejskie Obchody ,,Dnia Edu-
kacji Narodowej” w Miejskim Ze-
spole Szkół Nr  4 w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
15 października 2019 roku.
•Wręczenie nagród w konkursie 
„Interaktywna lekcja Historii” 
zorganizowanym dla uczniów re-
prezentujących gorlickie szkoły 
podstawowe, w ramach projektu 
„Gorlice 19-19. Wiwat Niepodle-
gła!”(Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie robocze w sprawie 
obchodów 101. rocznicy odzy-
skania Niepodległości przez Pol-
skę (Ł. Bałajewicz). 

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice

Joanna Bubak 
interpelowała 
w sprawie po-
prawy odbio-
ru niektórych 
odpadów.
W odpowie-

dzi na interpelację zgłoszoną 
na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 26.09.2019r. w spra-
wie poprawy odbioru niektó-
rych odpadów informuję, że 
pismem z dnia 30.09.2019r. 
wystąpiłem do Polskiego 
Czerwonego Krzyża – Od-
dział Okręgowy w Krakowie o 
zwiększenie częstotliwości ich 
udrażniania - pojemniki te nie 
stanowią własności Miasta.
W sprawie dotyczącej opróż-
niania koszy ulicznych znaj-
dujących się przy ulicach i na 
osiedlach informuję, że Miasto 
Gorlice dokłada wszelkich sta-
rań oraz na bieżąco prowadzi 
monitoring i kontrolę odbioru 
tych odpadów. Ewentualne 
nieprawidłowości z tym zwią-

zane wynikają często z pod-
rzucania odpadów do koszy 
ulicznych z gospodarstw do-
mowych i firm w godzinach 
popołudniowych tj. po ich 
wcześniejszym opróżnieniu.
W temacie dotyczącym zwięk-
szenia ilości miejsc odbioru 
odpadów farmaceutycznych 
od mieszkańców informuję, że 
włączenie się aptek w akcję 
zbierania przeterminowanych 
leków odbywa się na zasadzie 
dobrowolności,  i nie stanowi 
to obowiązku dla tego rodza-
ju placówek wynikającego 
z przepisów obowiązującej 
Ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach z 
dnia  13  września 1996r.,  w 
związku z czym Burmistrz Mia-
sta Gorlice nie ma możliwości 
zobligowania wszystkich aptek 
na terenie Miasta do zbierania 
przeterminowanych leków.
Niemniej jednak przetermi-
nowane leki można oddać do 
zainteresowanych punktów 

aptecznych przy ul. Kościuszki 
24, Rynek 19, Słoneczna 2, Ja-
giełły 8, które są zaopatrzone 
w specjalne pojemniki do ich 
zbiórki, jak również w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
lub Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), przy ul. Przemysło-
wej 7 w Gorlicach.
Dodatkowo przeterminowane 
leki odbierane są dwa razy do 
roku, w czasie objazdowych 
zbiórek, najbliższa zbiórka 
odpadów niebezpiecznych zo-
stała zaplanowana w dniach 
od 14 do 18 października br. 
zgodnie z harmonogramem 
zamieszczonym na stronie in-
ternetowej Miasta Gorlice.
Interpelowała także w 
sprawie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu zmiany 
lokalizacji przejścia dla 
pieszych w ciągu ul. Sikor-
skiego oraz budowy chod-
nika przy ul. W. Pola.
W odpowiedzi na interpela-

cję z dnia 4.10.2019 roku w 
sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu i zmiany lokalizacji 
przejścia dla pieszych w ciągu 
ul. Sikorskiego informuję, że 
Pani wnioski zostały odpo-
wiednio przekazane do Powia-
towego Zarządu Drogowego w 
Gorlicach jako Zarządcy ulicy 
Sikorskiego i do Komendy Po-
wiatowej Policji w Gorlicach, 
z prośbą o przeanalizowanie 
możliwości realizacji interpe-
lacji i udzielenie odpowiedzi. 
W sprawie budowy chodnika 
przy ul. W. Pola informuje, że 
w chwili obecnej trwają pro-
cedury związane z projekto-
waniem i pozyskaniem dzia-
łek niezbędnych pod budowę 
chodnika na długości 325 m 
(w trybie specustawy). W pro-
jekcie budżetu na rok 2020 
rok planuje się zabezpieczenie 
środków finansowych na do-
kończenie prac projektowych 
na pozostałym odcinku. Reali-
zacja projektu jest uzależniona 
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od zabezpieczenia niezbęd-
nych środków finansowych 
w budżecie miasta. Na dzień 
dzisiejszy, mając na uwadze 
konieczność zabezpieczenia 
udziału finansowego miasta w 
zadaniach na które pozyskano 
środki zewnętrzne lub złożono 
wnioski aplikacyjne, nie je-
stem w stanie podać terminu 
realizacji chodnika przy ul. W. 

Pola.
Lucyna Jamro 
złożyła in-
terpelację w 
sprawie pod-
jęcia działań 
z m i e r z a j ą -

cych do udrożnienia poto-
ku Muchówka. 
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację zgłoszoną na Sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
26.09.2019r. w sprawie pod-
jęcia działań zmierzających do 
udrożnienia potoku Muchówka 
informuję,  że pismem z dnia 
30.09.2019r. ponownie wystą-
piłem do zarządcy potoku Mu-
chówka  z prośbą  o udrożnie-
nie oraz regulację koryta cieku 
na odcinku od ul. Bieckiej do 
ujścia potoku do rzeki Ropy.
Interpelowała także w 
sprawie budowy chodni-
ka od skrzyżowania ul. 
Skrzyńskich z ul. Zakole.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Mia-
sta w dniu  26.09.2019 r. w 
sprawie budowy chodnika od 
skrzyżowania ul. Skrzyńskich 
z ul. Zakole do granicy Miasta 
Gorlice/
Klęczany ciągu DK nr 28, in-
formuję, że wystąpiłem w 
roku bieżącym z wnioskiem 
do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad o ujęcie 
w planie budżetowym zadania 
związanego z realizacją w/w 
inwestycji. W odpowiedzi na 
wniosek, Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
poinformowała, że przedmio-
towe zadanie zostało zgłoszo-
ne do obecnie tworzonego pla-
nu potrzeb inwestycyjnych z 
zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Nadmieniam rów-
nież, że po spotkaniu, które 
odbyło się we wrześniu  br. w 
siedzibie GDDKiA, z Zastępcą 
Dyrektora Oddziału w Krako-
wie, podjęte zostały rozmowy 
mające na celu przygotowa-
nie porozumienia w zakresie 
pełnienia przez Miasto funkcji 
inwestora przy przygotowaniu 
dokumentacji projektowej. 

Mariola Mi-
gdar złożyła 
oświadczenie 
w sprawie 
wyjaśnienia 
kryteriów od-

rzucenia projektu „Re-
mont nawierzchni jezdni 
łącznika od ul. Słonecznej 
wzdłuż bloków Słoneczna 
4 i Słoneczna 6”.
W odpowiedzi na oświadcze-
nie z dnia 26 września 2019 
r., wyjaśniam, że zadanie zgło-
szone do Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Gorlice na rok 
2020 pn. „Remont nawierzchni 
jezdni łącznika od ul. Słonecz-
nej wzdłuż bloków Słoneczna 
4 i Słoneczna 6”, zostało od-
rzucone zgodnie z Regulami-
nem Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Gorlice przyjętym na 
podstawie uchwały Nr 122/
XI Rady Miasta Gorlice z dnia 
27.06.2019 r. Wskazana przez 
wnioskodawcę lokalizacja, 
której dotyczy zakres powyż-
szego projektu, obejmuje 
działki o numerach 1124/1, 
1121/32, 1121/29, 1121/24, 
1114/42, 1114/44. Z drogi 
usytuowanej na powyższych 
nieruchomościach korzystają 
głównie mieszkańcy bloków 4 
i 6 przy ul. Słonecznej. Działki 
nie obejmują terenu ulicy pro-
wadzącej do Przychodni i Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, jak argumentowała 
Pani w oświadczeniu. Tym 
samym w ocenie Zespołu ds. 
budżetu projekt nie spełnia 
kryteriów zadania ogólnomiej-
skiego. Wskazane przez Panią 
w oświadczeniu porównanie 
zadania z dopuszczonymi pod 
głosowanie projektami re-
montu ulic Konopnickiej, Pod 
Lodownią, a w zeszłorocznej 
edycji ul. Orzeszkowej, nie sta-
nowi wystarczającej przesłanki 
do pozytywnego rozpatrzenia 
projektu. Ulice Orzeszkowej 
oraz Pod Lodownią stanowią 
łącznik pomiędzy drogami 
krajową a wojewódzką i są al-
ternatywą dla ominięcia skrzy-
żowań na Zawodziu. Z kolei w 
ciągu ulicy Konopnickiej znaj-
dują się garaże użytkowane 
nie tylko przez mieszkańców 
bloków przy wspomnianej 
drodze, a także Jarmark Pogó-
rzański, Dom rehabilitacyjno – 
opiekuńczy Caritas, Świetlica 
Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, z których korzystają osoby 
mieszkające na terenie całego 
miasta. Ponadto, zgodnie z § 
2 ust 8 pkt. 3 Regulaminu Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta 
Gorlice, wszystkie zadania o 
charakterze inwestycyjno-re-
montowym, muszą być zgod-
ne ze strategią rozwoju Miasta 
Gorlice. Powyższa strategia 
zakłada wykonanie rozdziału 
kanalizacji ogólnospławnej na 
terenie całego osiedla Mag-
dalena, dlatego zasadnym 
jest wykonanie jej w pierw-

szej kolejności. Zaznaczam, 
że zadanie pn. „Remont na-
wierzchni jezdni łącznika od 
ul. Słonecznej wzdłuż bloków 
Słoneczna 4 i Słoneczna 6” nie 
jest jedynym odrzuconym na 
podstawie  § 2 ust 8 Regula-
minu projektem w tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Gorlice.

Beata Mikru-
ta–Kawa i Ro-
bert Ryndak, 
na wniosek 
Młodzieżowej 
Rady Miasta, 
interpelowa-
li w sprawie 
u s t a n o w i e -
nia Budżetu 
Uczniowskie-
go w szko-
łach.
W odpowiedzi 

na wniosek Młodzieżowej Rady 
Miasta w sprawie ustanowie-
nia Budżetu Uczniowskiego 
w szkołach, na wzór Budżetu 
Obywatelskiego funkcjonują-
cego w naszym mieście uprzej-
mie informuję, że wniosek ten 
nie może zostać wprowadzony 
w życie. Budżet Obywatelski, 
zwany również partycypacyj-
nym, jest demokratycznym 
procesem, w ramach kt orego 
mieszkańcy współdecydują o 
wydatkach publicznych w gmi-
nie w perspektywie kolejnego 
roku budżetowego. W skrócie 
oznacza to, że: 
•Mieszkańcy zgłaszają propo-
zycje zadań do budżetu, które 
następnie są analizowane pod 
kątem możliwości realizacji;
•Propozycje zadań, które po-
myślnie przeszły weryfikację 
poddaje się pod powszechne i 
bezpośrednie głosowanie;
•W efekcie, najwyżej ocenione 
lub najczęściej wskazywane 
propozycje zadań przeznacza 
się do realizacji – wpisując je 
do budżetu.
Budżet obywatelski to publicz-
ne pieniądze, o których prze-
znaczeniu decydują miesz-
kańcy. Nie są to dodatkowe 
środki, lecz konkretne kwoty 
będące częścią budżetu Miasta 
Gorlice. Ze środków budżetu 
obywatelskiego finansowane 
są wyłącznie zadania należą-
ce do zadań własnych Miasta 
Gorlice, które są możliwe do 
realizacji w trakcie jednego 
roku budżetowego. Propozycję 
zadania do zrealizowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
może zgłosić każdy miesz-
kaniec Gorlic, który w roku 
przeprowadzania głosowania 
ukończy 16 lat i który posiada 
zameldowanie stałe na terenie 
Miasta Gorlice. Miasto Gorlice 
jest organem prowadzącym 

dla pięciu szkół podstawowych 
do których uczęszczają ucznio-
wie w przedziale wiekowym od 
5 do 15 lat. Inaczej przedsta-
wia się sytuacja w dużych mia-
stach, które funkcjonują na 
prawach powiatu grodzkiego. 
Miasta takie prowadzą szkoły 
ponadpodstawowe do któ-
rych uczęszcza młodzież star-
sza, czy nawet pełnoletnia i 
wówczas nie ma przeszkód 
prawnych, aby w nich tworzyć 
Budżetu Uczniowskie na wzór 
znanych nam Budżetów Oby-
watelskich.

Maria Piecuch 
i Adam Pie-
chowicz zło-
żyli interpela-
cję w sprawie 
przebudowy  
ul. Wąskiej.
W odpowie
dzi na interpe-
lację z dnia 
2 6 . 0 9 . 2 0 1 9 
roku w sprawie 
przebudowy ul. 
Wąskiej infor-

muję, że temat będzie przed-
miotem analizy pod względem 
zarówno możliwości technicz-
nych jak i formalno-prawnych. 
Po przeanalizowaniu możliwo-
ści przebudowy zostaniecie 
Państwo poinformowani o 
ewentualnym przyjętym roz-
wiązaniu. Należy nadmienić, 
że ul. Wąska znajduje się w 
strefie zamieszkania, w której 
obowiązują szczególne zasady 
ruchu drogowego w tym bez-
względnie pierwszeństwo pie-
szych przed pojazdami oraz 
organicznie prędkości do 20 
km/godz.

Henryk Plato 
interpelował 
w sprawie 
w y k o n a n i a 
remontu ulicy 
Słonecznej.
W odpowie-

dzi na interpelację z dnia 
26.09.2019 roku w spra-
wie wykonania remontu 
ulicy Słonecznej informu-
ję, że przed wykonaniem 
wnioskowanego zadania 
konieczne jest wykonanie 
rozdziału kanalizacji w ul. 
Blich i Słonecznej tak, aby 
przebudowane kolektory z 
ul. Słonecznej zostały pra-
widłowo włączone do kana-
łów odbierających. 
Przy rozdziale kanalizacji 
w ul. Blich konieczna jest 
przebudowa urządzeń pod-
ziemnych (gaz, wodociąg, 
telekomunikacja, oświe-
tlenie uliczne itp.) oraz na-
wierzchni dróg i chodników. 
W chwili obecnej trwa w 
Starostwie Powiatowym po-
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stępowanie dopuszczające 
przeprowadzenie w/w prac 
w pasie drogowym ul. Blich. 
Po załatwieniu spraw for-
malno-prawnych i uzyska-

niu niezbędnych zgód, za-
mierzam w przyszłym roku 
aplikować o przyznanie do-
finansowania na to zadanie 
z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych Województwa Ma-
łopolskiego na 2021 rok. 
Po zakończeniu tej inwe-
stycji możliwe będzie wy-
konanie rozdziału kanaliza-

9 października br., w sali Obrad Rady 
Miasta Gorlice odbyła się pierwsza 
w tym roku szkolnym, Sesja Mło-
dzieżowej Rady Miasta Gorlice. 
Podczas inauguracyjnego spotka-
nia wybrano nowe prezydium.  
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele młodzieży z Miejskich 
Zespołów Szkół w Gorlicach, wraz z 
opiekunami, a także Zastępca Bur-
mistrza Łukasz Bałajewicz, Sekre-
tarz Miasta Daniel Janeczek, Prze-
wodniczący Rady Miasta Robert 
Ryndak oraz Wiceprzewodnicząca 
Rady Beata Mikruta - Kawa, któ-
ra pełni również funkcję opiekuna 
Młodzieżowej Rady Miasta.  
Posiedzenie rozpoczęło 

Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła nową kadencję
uroczyste ślubowanie.  
Następnie w drodze tajnego gło-
sowania Radni wybrali prezydium. 
Przewodniczącym została Martyna 
Gugulska z MZS nr 6. Na funkcję 
Zastępcy powołano Zuzanę Dutkę z 
MZS nr 1 w Gorlicach, a Sekreta-
rzem została Anna Tatko z MZS nr 6. 
Skład Mło-
dzieżowej Rady Miasta:  
Przewodnicząca - Martyna Gugul-
ska MZS nr 6 w Gorlicach;
Wiceprzewodnicząca - Zuzana Dut-
ka MZS nr 1 w Gorlicach;
Sekretarz - Anna Tatko MZS nr 6 w 
Gorlicach;
Marcelina Jędrzejowska - MZS nr 1 
w Gorlicach;

Aleksandra Sokulska - MZS nr 1 w 
Gorlicach;
Dawid Musiał - MZS nr 1 w Gorli-
cach;
Amelia Miciek - MZS nr 3 w Gorli-
cach;
Emilia Szutkowska - MZS nr 3 w 
Gorlicach;
Jakub Miś - MZS nr 3 w Gorlicach;
Szymon Sienkiewicz - MZS nr 4 w 
Gorlicach;
Anna Janusz - MZS nr 4 w Gorlicach;
Natalia Kordek - MZS nr 4 w Gor-
licach.
Dobrawa Tomasik - MZS nr 5 w Gor-
licach
Kinga Wolska - MZS nr 5 w Gorli-
cach

Paweł Ludwin - MZS nr 5 w Gorli-
cach
Oskar Weron - MZS nr 5 w Gorlicach
Magdalena Górska - MZS nr 6 w 
Gorlicach
Julia Słota - MZS nr 6 w Gorlicach
Amelia Wiejaczka - MZS nr 6 w Gor-
licach
Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice 
pełni funkcję organu wspomagają-
cego Burmistrza oraz Radę Miasta 
w podejmowaniu decyzji, które są 
odzwierciedleniem potrzeb młodzie-
ży.  Dzięki temu młodzież naszego 
miasta może śmiało wyrażać swoje 
opinie oraz powoływać szereg cie-
kawych inicjatyw.

cji przy ul. Słonecznej i jej 
kompleksowa przebudowa.

40 lat to piękny jubileusz!
XII sesja Rady Miasta zakończyła się miłym akcentem. Obchodzącej w tym roku 40 - lecie pracy pedagogicznej Alicji Nowak, najlep-
sze życzenia złożyli Burmistrz Rafał Kukla oraz Przewodniczący Rady Robert Ryndak.
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15 października br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbył się quiz 
„Interaktywna Lekcja Histo-
rii”. Sala teatralna rozbrzmiała 
gromkimi brawami, a mię-
dzyszkolna rywalizacja histo-
ryczna wzbudziła wiele emocji, 
nie tylko wśród zawodników, 
ale także zgromadzonej na sali 
publiczności.
W zmaganiach wzięło udział 
20 uczniów, po 4 reprezen-
tantów z każdej ze szkół. Quiz 
miał ciekawy, multimedialny 
charakter – uczestnicy odpo-
wiadali na pytania prowadzą-
cego wydarzenie na bieżąco, 
za pośrednictwem tabletów, a 
wyniki rywalizacji wyświetlane 
były na dużym ekranie, przez 
co widownia mogła aktywnie 
włączyć się do zabawy!
Pytania dotyczyły historii na-
szego miasta – głównie Bitwy 
pod Gorlicami, która miała 
duży wpływ na przebieg I 
wojny światowej, a w efekcie 
na odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. Ponadto pa-
dały też szczegółowe pytania 
o bohaterów lokalnej historii 
z okresu I wojny światowej 
i czasów międzywojennych. 
Konkurs transmitowany był na 
żywo poprzez miejski portal 

społecznościowy.
Zwycięzcami quizu został ze-
spół uczniów z Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 5 w Gorlicach, w 
składzie: Joachim Brudziewski, 
Paweł Ludwin, Maksymilian 
Waląg, Oskar Weron.  
W kategorii indywidualnej 
pierwsze trzy miejsca zajęli:
1. Joachim Brudziewski
2. Michał Buźniak
3. Oskar Stec
Po ogłoszeniu wyników, od-
było się wręczenie nagród. 
Gratulacje wraz z nagrodami 
laureaci odebrali z rąk Zastęp-
cy Burmistrza Gorlic Łukasza 
Bałajewicza.
Celem konkursu „Interaktywna 
lekcja historii”, zrealizowanego 
w ramach projektu „Gorlice 
19-19. Wiwat Niepodległa!”, 
było zaangażowanie młodzie-
ży i mieszkańców do głębsze-
go poznania drogi miasta oraz 
Polski do niepodległości, po-
przez ciekawą formę multime-
dialnej zabawy.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom oraz 
ich opiekunom i dziękujemy za 
zaangażowanie, wspaniałą ry-
walizację i dobrą zabawę!

Lekcja historii w interaktywnej odsłonie!
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Konkurs plastyczny „Z Gorlic Nie-
podległościowa kartka pocztowa” 
rozstrzygnięty! Do Gorlickiego Cen-
trum Kultury wpłynęło ponad 300 
pięknych prac, spośród których jury 
wyłoniło laureatów. Wśród zwycięz-
ców, komisja wybrała 5 prac, które 
trafią na pocztówki!
Rywalizacja odbyła się w pięciu ka-
tegoriach:
Kategoria I: przedszkola
Kategoria II: klasy I-IV Szkoły Pod-
stawowej
Kategoria III: klasy V-VIII Szkoły 
Podstawowej
Kategoria IV: dzieci z orzeczoną nie-
pełnosprawnością do 12 roku życia
Kategoria V: osoby z orzeczoną nie-
pełnosprawnością po ukończeniu 12 
roku życia.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 
projekt niepodległościowej pocztów-

ki z Gorlic, dowolną płaską techniką 
plastyczną. Konkurs zrealizowany 
został w ramach projektu „Gorlice 
19-19. Wiwat Niepodległa!”, dofi-
nansowanego ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Do-
tacyjnego „Niepodległa”
Zwycięzcami konkursu są:
 
W kategorii I:
MIEJSCE PIERWSZE Kaja Piórkow-
ska
MIEJSCE DRUGIE Amelia Gajewska
MIEJSCE TRZECIE Patrycja Skoczeń     
W kategorii II:  
MIEJSCE PIERWSZE Tymoteusz 
Ziółkowski  i Lilianna Czech               
MIEJSCE DRUGIE Rodrigo Santayo 
Wyrzykowski i Klara Pierzchała            
MIEJSCE TRZECIE Anastazja Vasyl-
chenko

W kategorii III:
MIEJSCE PIERWSZE Zuzanna Burkot                     
MIEJSCE DRUGIE Dominika Jedlecka       
MIEJSCE TRZECIE Patrycja Cieśla i 
Magdalena Gryboś             
W kategorii IV:
WYRÓŻNIENIE otrzymał Aleksander 
Bogusz
W kategorii V: 
MIEJSCE PIERWSZE Damian Miko-
łajczyk      
MIEJSCE DRUGIE Krystian Janiszew-
ski             
MIEJSCE TRZECIE Mateusz Słonecki              
Spośród szesnastu laureatów, jury 
wybrało także pięć prac, które zo-
staną wydrukowane w formie kartki 
pocztowej, w ilości 500 sztuk każda i 
będą bezpłatnie dostępne dla miesz-

kańców w Gorlickim Centrum Kultu-
ry, oraz w Pawilonie Historii Miasta 
Gorlice.

Na pocztówkach wydrukowane zo-
stały prace:

TYMOTEUSZA ZIÓŁKOWSKIEGO
KLARY PIERZCHAŁY           
ZUZANNY BURKOT            
DOMINIKI JEDLECKIEJ        
MAGDALENY GRYBOŚ      
 
Wszystkim laureatom i uczestnikom 
dziękujemy za udział i nadesłanie 
pięknych projektów. Serdecznie gra-
tulujemy telnetu plastycznego i kre-
atywności!

Niepodległościowe kartki pocztowe z Gorlic wybrane!
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11 października br., w Ga-
lerii Sztuki Dwór Karwacja-
nów w Gorlicach odbył się 
uroczysty wernisaż wystawy 
fotografii dokumentalnej gor-
lickiego Cmentarza Parafial-
nego pt. „Non omnis moriar”. 
W uroczystości udział wzięli 
m.in. Proboszcz Parafii Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Gorlicach ksiądz Stanisław 
Ruszel, Starosta Gorlicki Maria 
Gubała, Zastępca Burmistrza 
Łukasz Bałajewicz, Dyrektor 
Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów Zdzisław Tohl oraz 
dr Andrzej Welc z Komitetu Ra-
towania Zabytków Cmentarza 
Parafialnego w Gorlicach.  
W ostatnim czasie z inicjatywy 
Społecznego Komitetu Rato-

Twórczość Jana Macieja Maciucha
Jeżeli szukacie fotografii innej, 
nietuzinkowej, zapraszamy do 
obejrzenia wystawy profesora 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
Jana Macieja Maciucha. Każ-
de jego zdjęcie otwiera przed 
nami odrębny świat i opowia-
da własną historię. Niektóre 
fotografie przypominają prze-
szłość, przywodzą na myśl cza-
sami wyraźne, czasami mgliste 
obrazy z naszej pamięci.  
Wyjątkową siłę przyciągania 
mają prace przedstawiające 
fakturę drzewa, na których 
słoje i nierówności stają się 

malarskimi abstrakcjami. Duże 
poczucie humoru i dystans do 
siebie zdradzają natomiast ze-
stawy autoportretów.  
Wystawa, której wernisaż od-
był się 29 października 2019 
roku w Domu Polsko-Słowac-
kim to przekrój przez twór-
czość wielokrotnie nagradza-
nego artysty. Prace pochodzą 
z ostatnich kilkudziesięciu lat, 
powstały w większości w tech-
nice analogowej. Ekspozycja 
będzie czynna do 28 listopada. 
 
Zapraszamy!

Wernisaż wystawy „Non omnis moriar”
wania Zabytków Cmentarza 
Parafialnego oraz ofiarności i 
ciężkiej pracy gorliczan udało 
się przywrócić świetność wielu 
chylących się ku ruinie nagrob-
ków, które zostały zdewasto-
wane w 1915 roku. Prezento-
wane fotografie przedstawiają 
część wykonanej pracy, która 
pozwoliła na nowo odkryć 
piękno i oryginalność nagrob-
nych rzeźb. Autorami fotografii 
są Marek Wawrzkiewicz, An-
drzej Welc, Magdalena Zalesko 
oraz Barbara Zasowska.  
Wystawa była do-
stępna dla zwiedzają-
cych do 6 listopada br.  
 
Foto. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów
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Po wygraniu turnieju elimina-
cyjnego, który odbył się 2 mar-
ca br. w hali Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1 w Gorlicach, druży-
na żeńska z parafii św. Jadwigi 
Królowej udała się na Finał Mi-
strzostw Diecezji Rzeszowskiej 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w piłkę siatkową. 
 
Na finały do Czudca przyjecha-
ło 6 najlepszych drużyn z pół-
nocy diecezji: 3 żeńskie (KSM 
Strzyżów Fara, KSM Strzyżów 
św. Józef Sebastian Pelczar 
oraz KSM Kamień), 3 męskie 
(KSM Kamień, KSM Rzeszów - 
św Michał, KSM Strzyżów św. 
Józef Sebastian Pelczar) oraz 
6 najlepszych drużyn z połu-

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
16 października br., w hali 
sportowej OSiR, odbyła się 
kolejna, już IV Gorlicka Spar-
takiada Seniorów. W dziewię-
ciu konkurencjach mierzyło się 
blisko 150 seniorów, reprezen-
tujących m.in. Polski Związek 
Emerytów i Rencistów, Gorlic-
kie Stowarzyszenie Seniorów, 
Uniwersytet III Wieku, Gorlic-
ką Radę Seniorów, Polski Zwią-
zek Diabetyków, Gorlicki Klub 
Seniora oraz Zarządy Osiedli 
nr 2, 4 i 7. Gościliśmy także 
seniorów z Bardejova (Słowa-
cja), Ołomuńca (Czechy) oraz 
Babic koło Krakowa.  
Wydarzenie otworzyli w imie-
niu burmistrza Rafała Kukli 
- kierownik Wydziału Oświaty 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn, Radna 
Rady Miasta Gorlice Joanna 
Bubak, zastępca Wydziału 
Oświaty Kultury i Spraw Spo-
łecznych Jerzy Knot oraz go-
spodarz spartakiady dyrektor 
OSiR Mariusz Duszowicz.  

Otwarcie zawodów uświetnił 
występ tancerzy z Gorlickiego 
Centrum Kultury. Przed roz-
poczęciem rywalizacji została 
przeprowadzona rozgrzew-
ka, która poprowadził Ra-
fał Łażeński z OSiR.  
Impreza przeznaczona była dla 
seniorów 60+, którzy wzięli 
udział w ośmiu konkurencjach 
indywidualnych oraz zawodach 
Nordic Walking, które odbyły 
się w parku miejskim.  
Serdecznie dziękujemy Zakła-
dowi Ubezpieczeń Społecz-
nych za cenne informacje i 
porady oraz Polskiemu Związ-
kowi Diabetyków - Zarząd 
Powiatowy Gorlice za prze-
prowadzenie wśród senio-
rów pomiaru ciśnienia krwi, 
cholesterolu i cukru.  
Podsumowanie zawodów od-
było się w restauracji Hotelu 
Margot, gdzie po wspólnym 
posiłku ogłoszono wyniki, a 
Burmistrz Rafał Kukla rozdał 
nagrody.

IV Gorlicka Spartakiada Seniorów

Marcin Zygmunt i Tomasz 
Mordarski wracają do Pol-
ski z Mistrzostw Świata ISKA 
2019 w Irlandii ze srebrnymi 
medalami! 19 października 
br. trenerzy Gorlickiego Klu-
bu Sportów Walki „Gorlickie 
Lwy” zdobyli tytuł wicemi-
strzów świata w kategoriach: 
Tomasz Mordarski w K1, a 
Marcin Zygmunt w kicklight! 
 
Serdecznie gratulujemy!

Wicemistrzostwo świata dla Gorliczan

fo
t. 
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