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W dniach 17-20 grudnia br. na gorlic-
kim Rynku zapachniało wigilią i Świę-
tami Bożego Narodzenia. Odbywał się 
II Gorlicki Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Rynek zapełnił się ponad 40 stoiskami 
handlowymi, choinkami, światełka-
mi, atrakcjami dla najmłodszych. Była 
projekcja bajek świątecznych, wspólne 
kolędowanie, warsztaty zdobienia pier-
ników i wykonywania ozdób świątecz-
nych. Odbył się turniej w gotowaniu 

II GORLICKI JARMARK

Gorlicki Mistrz Smaku – kulinarna 
rywalizacja między drużynami Samo-
rządowców (starosta Karol Górski, 
burmistrz Rafał Kukla, radny Sejmi-
ku Małopolskiego Stanisław Pasoń), 
Strażaków (Dariusz Surmacz, Piotr 
Orlof, Piotr Stawiarski) i Dziennikarzy 
(Agnieszka Nigbor – „Gazeta Gorlicka”, 
Maria Szumska-Grelak – portal Gor-
liczanin, Roman Dziubina –  „Kurier 
Gorlicki”). Mistrzami Smaku została 

Drużyna Strażaków. Atrakcją dwóch 
pierwszych dni była Żywa Szopka i Do-
mek Mikołaja. 
W niedzielę odbyła się piąta Gorlicka 
Wigilia. Razem z burmistrzem Rafa-
łem Kuklą, księdzem proboszczem 
Stanisławem Ruszelem oraz księdzem 
proboszczem Jerzym Gondkiem zgro-
madzeni mieszkańcy mogli odmówić 
modlitwę, złożyć sobie życzenia, łamać 
się opłatkiem.

Wigilijny poczęstunek przygotowały: 
Restauracja „Ratuszowa”, Restauracja 
„Orchidea” oraz Koła Łowieckie „Sza-
rak”, „Magura”, „Dzik” i „Grabina”.
Świąteczny nastrój tych dni zapewniły 
zespoły: Kantylena, Bracia Matułowie 
z kapelą, Zespół wokalny z MDK, Łem-
kowska Grupa Kolędownicza, ucznio-
wie PSM w Gorlicach, Kapela Juhasy 
z Lipnicy Wielkiej oraz Jasełka w wyko-
naniu uczniów z MZS NR 6.

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

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

Burmistrz Rafał Kukla
Z-ca Burmistrza Łukasz Bałajewicz
Sekretarz Katarzyna Walczy
Skarbnik Krystyna Tokarska

Sekretariat Burmistrza
tel. 18 355 12 11

Wydział Organizacyjny
Katarzyna Walczy – Kierownik

Wydział Księgowości 
Finansowo-Podatkowej 
Janina Łopata – Kierownik

Wydział Inwestycji 
i Rozwoju
Janusz Fugiel – Kierownik

Wydział Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych
Aleksander Augustyn – Kierownik

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Mienia
Teresa Wrona - Kierownik 

Urząd Stanu Cywilnego 
i Spraw Obywatelskich
Danuta Zakrzewska – Kierownik

Biuro Informacji i Promocji
Marcin Gugulski – Koordynator

Biuro Audytu i Kontroli

Biuro Planowania
i Realizacji Budżetu

Biuro Kadr i BHP

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

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.

Grudzieñ 2016

NR 12 (276) 2016 r.

wprowadzenia stanu wojennego

Uroczysta Msza Barbórkowa

13 grudnia br. minęła 35. roczni-
ca wprowadzenia stanu wojennego. 
O tym tragicznym, dramatycznym wy-
darzeniu z najnowszej historii Polski 
pamiętał Urząd Miejski w Gorlicach 
oraz Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” Biuro Od-
dział nr 1 w Gorlicach. Dwa dni przed 
rocznicą, 11 grudnia br. zorganizo-
wano obchody 35. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego przez władze 

35. rocznica

PRL. Mała lekcja historii rozpoczęła 
się na gorlickim Rynku inscenizacją 
tych wydarzeń, którą przeprowadzili 
członkowie Polskiego Towarzystwa 
Historycznego z Nowego Sącza oraz 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Gorlice 1915. Pojawiły się patrole 
MO, ZOMO i wojska tłumiąc mani-
festacje Solidarności. O godz. 11.30 
w Bazylice Mniejszej Mszę świętą 
w intencji Ojczyzny poprzedził pro-

4 grudnia br. w kościele p.w. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Gorlicach – 
Gliniku odprawiona została tradycyjna 
Msza Barbórkowa w intencji byłych 
i obecnych pracowników „GLINIKA”.
W Mszy św. wzięli udział burmistrz 
Rafał Kukla, przewodniczący Rady Po-
wiatu Marek Bugno, pracownicy z ro-
dzinami, emeryci, delegacje z pocztami 
sztandarowymi Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Pracowników 
„GLINIK”, KM NSZZ „Solidarność” 
„GLINIK” i Klubu HDK PCK im. St. Kra-
sowskiego przy FM „GLINIK”.

gram słowno – muzyczny. Po mszy 
zgromadzeni udali się na cmentarz, 
gdzie złożyli kwiaty i znicze pod Krzy-
żem Katyńskim i tablicą upamiętniają-
cą postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
– kapelana Solidarności.
O tym wydarzeniu w Gorlicach usły-
szała cała Polska, bowiem relacja 
z inscenizacji, przygotowana przez 
gorlice.tv, była emitowana w Wiado-
mościach telewizji Polsat. 
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Złota Wigilia Uniwersytetu  Złotego Wieku

Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych 

WIGILIA W TOWARZYSTWIE

PRZYJACIÓŁ DZIECI

Przedświąteczny okres obfituje w spo-
tkania opłatkowe. 7 grudnia br. dorocz-
ny opłatek zorganizowało Koło Polskie-
go Związku Niewidomych w Gorlicach. 
Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół 
Zawodowych im. K. Pułaskiego.
Serdeczne świąteczne i noworoczne ży-
czenia licznie zebranym gościom złoży-
li burmistrz Rafał Kukla oraz wicestaro-
sta Jerzy Nalepka, którzy uczestniczyli 

w spotkaniu na zaproszenie prezesa Za-
rządu Koła Powiatowego Polskiego 
Związku Niewidomych w Gorlicach 
Jana Gali. We wspólnym świętowaniu 
uczestniczyli także radny Rady Miasta 
Adam Piechowicz, kierownik Wydzia-
łu Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Aleksander Augustyn oraz 
przedstawiciele Polskiego Związku 
Niewidomych – Okręg Małopolski.

14 grudnia br. w nastroju zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia, 
w gościnnej Sali ZSZ odbyła się Złota 
Wigilia Uniwersytetu Złotego Wie-
ku w Gorlicach. To piękna tradycja 
wielkiej rodziny gorlickich seniorów. 
Wśród zaproszonych gości byli go-
spodarze miasta i powiatu – burmistrz 

20 grudnia br. w Klubie „Jubilat” od-
była się wigilia TPD. Było to wspólne 
spotkanie dzieci uczęszczających do 
dwóch świetlic TPD, członków sto-
warzyszenia i zaproszonych gości, 
w tym władz miasta – burmistrza Ra-
fała Kukli i wiceprzewodniczącej Rady 
Miasta Marioli Migdar oraz wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu Romana 
Dziubiny. Dzieci zgromadzone wokół 
żłóbka z małym Jezusem wspaniałą 
częścią artystyczną – urozmaiconą 
góralskimi piosenkami i kolęda-
mi – wprowadziły w nastrój wigilii 
i Bożego Narodzenia. Wszyscy złożyli 
świąteczne i noworoczne życzenia. Nie 
zabrakło też światełka betlejemskiego, 

Rafał Kukla oraz starosta Karol Górski. 
W ten niezwykły wieczór zjawiło się też 
pięć wigilijnych Gwiazdeczek – soli-
stek z MDK pod opieką Agaty Maszta-
fiak. Anielskimi głosach wprowadziły 
wszystkich w czas święta, które od 
dzieciństwa pamiętamy i które ciągle 
na nowo przeżywamy. Po tym pełnym 

które przyniosła od gorlickich harce-
rzy podharcmistrz Halina Trybus. Były 
życzenia od burmistrza Rafała Kukli, 
wiceprzewodniczącej Rady Miasta 
Marioli Migdar i wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Romana Dziubiny. 
Każde dziecko uczęszczające do świe-
tlicy TPD otrzymało paczkę świąteczną 
ufundowaną przez firmę ubezpiecze-
niową z Katowic. Szczególne podzię-
kowania otrzymała prezes TPD Stani-
sława Bąk, wychowawcy, członkowie 
Zarządu Powiatowego i Miejskiego 
TPD za pracę na rzecz dzieci. W trakcie 
wigilii zjawił się też oczekiwany święty 
Mikołaj. 

Joanna Bubak

wzruszeń kolędowaniu wszyscy łamali 
się opłatkiem składając sobie wzajem-
nie życzenia, by Nowonarodzony Boży 
Syn rozjaśniał życiowe ciemności 
światłem betlejemskiej gwiazdy, da-
rzył ciepłem i dobrocią każde ludzkie 
serce, pomagał przezwyciężać wszel-
kie słabości i lęki wzmacniając naszą 

wiarę, nadzieję i miłość. Wraz z życze-
niami, na ręce Burmistrza i Starosty 
złożone też zostały podziękowania za 
wielorakie dobro, którym obdarzają 
seniorów Złotego Wieku. A później, 
przy wigilijnych potrawach, był czas 
wspomnień minionych dni, miesięcy, 
mijającego roku.
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Łukasz Dyczko
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Gorliczanin Łukasz Dyczko został nomi-
nowany do prestiżowej nagrody „Pasz-
porty Polityki 2016” w kategorii muzyka 
poważna. Przypominamy, że w kwietniu 
br. wygrał konkurs „Młody Muzyk Roku 
2016”, a we wrześniu 18. Konkurs Eu-
rowizji dla Młodych Muzyków.
Jest absolwentem Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gorlicach oraz 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach. Obecnie 
studiuje na I roku UMFC w Warszawie 
u Pawła Gusnara. Od 10 roku życia gra 
na saksofonie. Nieustannie doskonali 
swoje umiejętności na warsztatach pro-
wadzonych przez wybitnych artystów 
takich jak Arno Bornkamp, Jean Denis 

28 listopada br. rozstrzygnięty został 
VIII Konkurs im Grzegorza Stecha 
„Bezpieczne drogi w Małopolsce – 
budujemy chodniki i ścieżki rowero-
we”, organizowany przez Stowarzysze-
nie Gmin i Powiatów Małopolski. Miło 
nam poinformować, że Miasto Gorlice 
zostało laureatem tytułu „Samorząd 
przyjazny rowerzystom w 2015 roku”.
Tytuł uzyskaliśmy dzięki wybudo-
waniu w 2015 roku 14,2 km ścieżek 
rowerowych, których łączny koszt 

Michat, Christian Wirth, Jan Schulte-
-Bunert, Bartłomiej Duś, Paweł Gusnar 
i Matjaz Drevensek. Największym ma-
rzeniem Łukasza jest występ w Royal 
Albert Hall w Londynie.
Laureatów konkursu poznamy 10 stycz-
nia 2017 roku podczas uroczystej Gali 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Nagroda Paszport „Polityki”, do któ-
rej został nominowany, ustanowiona 
została w 1993 r. przez tygodnik „Po-
lityka” i przyznawana jest twórcom 
w sześciu kategoriach: literatura, film, 
teatr, muzyka poważna, plastyka (sztu-
ki wizualne) i estrada oraz, od 2002 r., 
obejmująca także nagrodę specjalną 
kreator kultury – za osiągnięcia w krze-
wieniu kultury.

Na łamach grudniowego wydania 
magazynu turystyki rowerowej „Ro-
wertour” ukazał się ciekawy artykuł 
zawierający opis wyprawy rowerowej 
po południowej Polsce. Na trasie re-
lacjonowanej przez autora artykułu wy-
cieczki rowerowej znalazły się Gorlice.
Autor zachęca czytelników do odwie-

O Gorlicach w „Rowertour”

Miasto Gorlice dzenia naszego regionu. Zachwyca się 
jesiennym widokiem Rynku w Gor-
licach, którego według autora może 
pozazdrościć nam niejedno miasto. Na 
dowód tego autor artykuł pt. „Nie tylko 
Kraków rynkiem stoi” ilustruje pięknym 
zdjęciem gorlickiego Rynku w jesiennej 
oprawie.

przyjazne

wyniósł 2.898.831 zł. Nagrodę z rąk 
przewodniczącego SGiPM Kazimierza 
Barczyka odebrał burmistrz Rafał Ku-
kla.
Organizator konkursu, czyli Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Małopolski 
jest największą polską regionalną or-
ganizacją samorządową. Stowarzysze-
nie umacnia kulturalne i gospodarcze 
więzi wśród mieszkańców regionu 
i działa na polu promocji Małopolski 
w kraju jak i za granicą.

rowerzystom

nominowany do Paszportów Polityki!



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

Kurier

Gorlicki

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

Grudzieñ 2016

NR 12 (276) 2016 r.

Mikołaj odwiedził dzieci w szpitalu

Mikołaj w GCK

MIKOŁAJ W SŁONECZNYM 
PRZEDSZKOLU
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Mimo wielu przedświątecznych obo-
wiązków, Święty Mikołaj znalazł czas na 
spotkanie z grzecznymi dziećmi z Gor-
lic. Salę teatralną Gorlickiego Centrum 
Kultury do ostatnich miejsc wypełnili 
najmłodsi mieszkańcy miasta wraz 
z opiekunami.
Zgromadzeni obejrzeli teatrzyk pt.”Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, 
po którym dzieci zaproszone zostały na 
scenę do wspólnej zabawy z anima-
torami. Nie zabrakło wesołej muzyki, 
uśmiechniętych twarzy oraz kolorowych 
świateł.
Zwieńczeniem wydarzenia było przyby-
cie Świętego Mikołaja. Każde dziecko 

Wczesnym rankiem 6 grudnia br. 
w Miejskim Przedszkolu Nr 5 przy 
Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorli-
cach zjawił się długo oczekiwany przez 
dzieci gość – Święty Mikołaj. Przy-
był do słonecznych przedszkolaków 
w towarzystwie swoich pomocników:  
aniołków i elfików.
Mikołaj witał wszystkich przybywają-
cych do przedszkola, a po śniadaniu 
spotkał się z dziećmi. Przedszkolaki 

obdarowane zostało słodkim prezen-
tem. W rozdawaniu paczek Mikołajowi 
pomagał osobiście burmistrz Rafał 
Kukla oraz zastępca burmistrza Łukasz 
Bałajewicz.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni fre-
kwencją na spotkaniu, która wzrasta 
z roku na rok. Tym razem Mikołaj rozdał 
w GCK blisko 400 prezentów. Dzięku-
jemy za miłe słowa, które docierają do 
nas od zadowolonych rodziców i dzieci. 
Organizatorem wydarzenia był Urząd 
Miejski w Gorlicach i Gorlickie Centrum 
Kultury.

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

6 grudnia br. Mikołaj dotarł do małych 
pacjentów z Oddziału Dziecięcego gorlic-
kiego szpitala. Osobiście wszystkim naj-
młodszym wręczał upominki. Otrzymane 
prezenty sprawiły, że na ich twarzach 
zagościł uśmiech i choć na chwilę zapo-
mniały o chorobie.
Mikołajowi pomagała dyrekcja i pracow-
nicy szpitala, przedstawiciele Bractwa 
Kurkowego oraz lokalni samorządowcy: 
starosta Karol Górski, burmistrz Rafał 
Kukla, wójt Gminy Sękowa Małgorzata 
Małuch, wójt Gminy Moszczenica Jerzy 
Wałęga, przewodniczący Rady Gminy 
Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin oraz 

przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Bobowa Stanisław Tabiś. W akcję włą-
czyła się również młodzież z Samorządu 
Uczniowskiego z Zespołu Szkół nr 1 
w Gorlicach. Wizyta mikołajowa na od-
dziale dziecięcym była efektem trwającej 
akcji charytatywnej Gazety Gorlickiej, 
Bractwa Kurkowego i Fundacji Beskidzka 
Zima.

W natłoku obowiązków Święty Mikołaj 
nie zapomniał również wpaść z wizytą do 
pracowników Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach, gdzie w asyście władz wręczał pre-
zenty i składał życzenia. Cały Ratusz ogar-
nęła wyjątkowa mikołajkowa atmosfera.

MIKOŁAJ WĘDROWAŁ
PO GORLICACH I OKOLICACH

pięknie recytowały wiersze dla swojego 
gościa, śpiewały piosenki, a na koniec 
podarowały mu przygotowane specjal-
nie dla niego upominki. Mikołaj był 
bardzo szczęśliwy i zadowolony z tak 
miłego przyjęcia, za co odwdzięczył się 
wspaniałymi prezentami.  
Uwieńczeniem wizyty Mikołaja było 
wykonanie wspólnych zdjęć i zaprosze-
nie go w przyszłym roku.

Tekst: Katarzyna Barczyk

Wizyta Mikołaja 
w Miejskim Przedszkolu Nr 1
Dzień wizyty Świętego Mikołaja, to je-
den z najbardziej wyczekiwanych przez 
dzieci dzień w roku.
Święty Mikołaj i tym razem nie zawiódł  
dzieci i nie kazał długo na siebie cze-
kać. Już od samego rana po śniada-
niu zawitał do naszego przedszkola. 
Przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi 
piosenki, wyrecytowały wierszyki. Po 
występach Mikołaj obdarował dzieci 
prezentami, po które podchodziły z ra-
dością. Te dzieci, które były odważne, 
siadały  nawet na jego kolanach i pozo-
wały do zdjęć. Miłym akcentem spotka-
nia były wspólne zdjęcia z naszym go-
ściem. A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja, 
na twarzach dzieci jeszcze przez długo 
gościł uśmiech i szczęście.

Tekst: Halina Maniak
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Drodzy mieszkańcy Gorlic, 
Mija drugi rok, od kiedy dzięki 
Waszym głosom wybrany zostałem 
na stanowisko Burmistrza Gorlic. 
Z satysfakcją mogę powiedzieć, że 
był to kolejny dobry rok dla Gorlic. 
Wykonaliśmy wiele inwestycji i za-
dań, dzięki którym wzrósł poziom 
życia i komfort mieszkańców. 
Inwestycje drogowe:
Oddaliśmy do użytku północ-
ne obejście Gorlic, czyli 4,5 km 
ulic: Sikorskiego, Wyszyńskiego 
i Wincentego Pola. To największa 
inwestycja drogowa w historii po-
wiatu gorlickiego i miasta Gorlice. 
Była możliwa dzięki determinacji 
i wzorowej współpracy samorządu 
powiatowego i miasta Gorlice oraz 
wsparciu Zarządu Województwa 

Małopolskiego.
Do końca 2016 r. planowane jest 
zakończenie kompleksowej prze-
budowy ul. Konopnickiej  oraz ul. 
Korczaka, która jest dopełnieniem 
północnego obejścia Gorlic. 
Wspólne działania burmistrza, 
starosty powiatu gorlickiego oraz 
wójtów z gmin powiatu gorlickie-
go przyniosły efekty. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wyremontował dro-
gę nr 977 na odcinku Moszczenica 
– Gorlice, a już wkrótce będziemy 
mogli się cieszyć z nowej na-
wierzchni na ulicy Skrzyńskich.
Razem z powiatem i przy wsparciu 
Wojewody Małopolskiego kończy-
my przebudowę ul. Michalusa i ul. 
Solidarności.
We wrześniu 2016 roku złożyliśmy 

wniosek o przebudowę ulicy Kra-
sińskiego, który uzyskał pozytywną 
ocenę od Województwa Małopol-
skiego, dzięki czemu wyczekiwana 
przez mieszkańców od wielu lat 
inwestycja doczeka się realizacji.
Zmodernizowany zostanie tak-
że ulica Węgierska oraz odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 977 od 
Magury Małastowskiej do przej-
ścia granicznego w Koniecznej. 
Modernizacja będzie realizowana 
przez ZDW w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka. 
Trwają także prace nad koncepcją 
przebudowy skrzyżowania pod 
„Dukatem”, czyli ul. Sienkiewicza 
z ulicami Ariańską i Szpitalną.
W chwili obecnej stoimy przed nie-
powtarzalną szansą na pozyskanie 
środków i budowę nowej, zachod-
niej obwodnicy miasta, która po-
może uregulować ruch w mieście, 
a tym samym pozbyć się uciążli-
wych dla wielu korków.
Modernizacji doczekały się ulice: 
Kołłątaja, Szpitalna, Kopernika, 
Hallera, Łokietka.
Wyremontowaliśmy szereg ulic 
pomijanych do tej pory w pla-
nach inwestycyjnych: Słowacką, 
Gałczyńskiego, Biechońskiego, 
Robotniczą, Wrońskich, Cho-

pina boczną, cztery ulice bocz-
ne od ulicy Dukielskiej, dro-
gę przeciwpożarową przy MZS  
nr 6, czy łączniki ulic: Biechoń-
skiego i Kwiatowej, Letniej z Łyso-
górską, Paderewskiego i Andersa.
Zgodnie z zasadą, że to mieszkańcy 
są najważniejsi, postanowiliśmy 
wsłuchać się w ich argumenty, 
czego efektem jest m.in. przywró-
cenie przejścia dla pieszych na 
ulicy Bieckiej.
Aktywnie
Z sukcesem udało się sfinalizować 
projekt budowy 14,2 km ścieżek 
rowerowych na terenie Gorlic i po-
łączyć je ze ścieżkami w gminach 
sąsiednich. Stworzyliśmy dzięki 
temu atrakcyjny produkt turystycz-
ny służący wypoczynkowi i rekre-
acji oraz poznawaniu miejsc zwią-
zanych z historią naszej gorlickiej 
ziemi.
Powstało boisko wielofunkcyjne 
przy ulicy Wrońskich, plac zabaw 
na Osiedlu Magdalena, siłownie na 
świeżym powietrzu przy ul. Parko-
wej, Tuwima i Wyszyńskiego. Dzię-

Półmetek kadencji Burmistrza 
Gorlic Rafała Kukli

Fo
to

. M
ar

ci
n 

G
ug

ul
sk

i
Fo

to
. G

or
lic

e.
tv

Fo
to

. P
io

tr 
W

ie
lg

us
Fo

to
. P

io
tr 

W
ie

lg
us



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

Kurier

Gorlicki

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

Grudzieñ 2016

ki zaangażowaniu wielu gorliczan 
powstała PZU – Trasa Zdrowia, 
miejsce aktywnego wypoczynku 
i integracji mieszkańców naszego 
miasta.
Chodniki 
Dla poprawy Państwa bezpieczeń-
stwa wykonaliśmy setki metrów 
nowych chodników, m.in. na 
Osiedlu Krasińskiego, przy cmen-
tarzach, przy ul. Michny, Batore-
go, Hallera, Słowackiego, Jagieł-
ły, a wiele bocznych ulic zyskało 
oświetlenie.
Parkingi
Powstały nowe miejsca parkin-
gowe na Osiedlu Górnym oraz 
w okolicy skrzyżowania ulic Ko-
pernika i Stromej. Dodatkowych 
kilkadziesiąt miejsc parkingowych 
powstało również w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarza komunal-
nego.
Komunikacja 
Po kilkunastu latach przerwy sta-
cja kolejowa Gorlice powróciła 
na mapę pasażerskich połączeń 
kolejowych. Z Gorlic do Rzeszowa 
odjeżdża teraz nowoczesny szyno-
bus, a ze stacji Gorlice Zagórzany 
pociąg nad polskie morze.
W zaawansowanych planach 
mamy zmodernizowanie taboru 
MZK. Mamy nadzieje, że niedługo 
ulicami Gorlic będą jeździć przy-
jazne dla środowiska autobusy 
elektryczne. Miasto Gorlice zło-
żyło do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego tzw. 
Kartę projektu subregionalnego, 
czyli wniosek o dofinansowanie 
zakupu 8 sztuk niskopodłogo-

wych, ekologicznych autobusów.
Wdrożyliśmy system mobilnych 
płatności w parkowaniu. Gorli-
czanie nie muszą już szukać par-
kometrów, by zapłacić za parking. 
Nie potrzebują biletów parkingo-
wych, monet, a nawet nie muszą 
wychodzić z samochodu. Wystar-
czy, że skorzystają z bezpłatnej 
aplikacji i zapłacą za parkowanie 
za pomocą smartfona! 
Pomniki
Remontu doczekała się najstar-
sza gorlicka kapliczka przy ulicy 
Krętej oraz Pomnik Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Zmieniło się 
także otoczenie kapliczki Jezusa 
Frasobliwego przy ulicy Węgier-
skiej, powstał tam mural upamięt-
niający zapalenie w tym miejscu 
pierwszej na świecie ulicznej lam-
py naftowej.
Przedsiębiorczość 
Dla pobudzenia rynku pracy przed-
siębiorcy tworzący nowe miejsca 
pracy w Gorlicach mogą liczyć na 
bardzo korzystne ulgi podatkowe. 
31 marca br. Rada Miasta Gorli-
ce podjęła uchwałę ws. zwolnień 
od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców. Specjalne ulgi 
dla przedsiębiorców mają zachę-
cić do inwestowania i tworzenia 
nowych miejsc pracy w Gorlicach.
Edukacja 
Od 1 września uruchomiliśmy tak 
bardzo potrzebny żłobek miejski, 
co było możliwe dzięki uzyskaniu 
dotacji z programu „Maluch”.
Rozszerzyliśmy miejską ofertę 
sportową o zajęcia z akrobatyki 
sportowej dla dzieci i młodzieży. 

NR 12(276) 2016 r.

Zrealizowaliśmy kilka projektów 
sportowych, m.in. projekt nauki 
jazdy na nartach „Jeżdżę z głową”, 
program województwa małopol-
skiego „Już pływam”, projekt Mi-
nistra Sportu i Turystyki „Gorlic-
kie pływanie” ” oraz utworzyliśmy 
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek 
Koszykówki.
Najmłodsi mieszkańcy Osiedla 
Magdalena w Gorlicach mogą 
cieszyć się już z nowego placu 
zabaw, który powstał z budżetu 
obywatelskiego na 2016 rok. Z BO 
2016 powstały także siłownie na 
świeżym powietrzu przy ul. Parko-
wej, Tuwima i Wyszyńskiego.
Kampanie społeczne
Sprawnie wdrożony został w na-
szym mieście rządowy program Ro-
dzina 500 plus. Przeprowadziliśmy 
szereg kampanii społeczny, m.in. 
Koperta życia, No promil no pro-
blem czy kampanię „Czyste Gorli-
ce”. Dzięki zabezpieczeniu w bu-
dżecie środków przeprowadziliśmy 
nowatorską akcję szczepień prze-

ciwko wirusowi HPV (brodawczak 
ludzki) skierowaną do młodych 
mieszkanek naszego miasta.
Nagrody
Miasto Gorlice zostało laure-
atem wielu prestiżowych nagród. 
W konkursie „Fundusze z kulturą 
2016” wśród wyróżnionych przed-
sięwzięć znalazły się dwa projekty 
dotyczące rozbudowy gorlickiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej. 
W konkursie „Grunt na Medal” 
zgłoszona przez Miasto Gorlice 
oferta inwestycyjna znalazła się 
wśród pięciu najlepszych ofert ca-
łego województwa. Gorlice zostały 
także laureatem Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju 2016, 
a w rankingu „Ocena Aktywności 
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Gmin Subregionu Sądeckiego” 
zajęły wysokie 3 miejsce w kate-
gorii „Efekty polityki społecznej”.
Wydarzenia
Ostatnie 2 lata były bogate w róż-
nego typu wydarzenia i imprezy 
o charakterze kulturalnym i roz-
rywkowym. Wzorem innych miast 
postanowiliśmy także w Gorlicach 
zorganizować Jarmark Bożona-
rodzeniowy. W długi weekend 
majowy świętowaliśmy urodziny 
naszego miasta, czyli DNI GOR-
LIC 2016. Rok wcześniej, bez wąt-
pienia największym wydarzeniem 
promocyjnym we współczesnej 
historii naszego miasta były ma-
jowe obchody 100. rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami. Przez trzy nieza-
pomniane dni nasze miasto go-
ściło tysiące turystów, członków 
oficjalnych delegacji, grup rekon-
strukcji historycznej, młodzieży 
szkolnej oraz żołnierzy armii nie-
mieckiej i austriackiej.
Miłośników muzyki elektronicz-
nej przyciągnął coroczny festiwal 
„Ambient”, a wielbicieli dobrej 

książki Festiwal im. Zygmunta 
Haupta. Gorlice znalazły się na 
trasie 73. Tour de Pologne. Naj-
lepsi zawodowi kolarze świata 
przejechali ulicami naszego mia-
sta 15 lipca 2016 r. 
Piknik integracyjny, Weekend 
naftowy, Motolegendy PRL, Wy-
ścig Górski Magura Małastow-
ska, Piknik ekologiczny, Woje-
wódzkie Zawody PSP w Sporcie 
Pożarniczym, Rodzinny piknik 
biegowy i Eksplozja kolorów – to 
tylko część wydarzeń jakie wspól-
nie mogliśmy przeżyć. W lipcu 
2016 r. gościliśmy pielgrzymów, 
uczestników Światowych Dni 
Młodzieży. Dwa razy zawitał do 
nas pociąg retro.
Dziękuję Wam – drodzy gorlicza-
nie za fantastyczną atmosferę oraz 
ogromne wsparcie, jakiego udzie-
liliście nam przy organizacji tych 
wszystkich wydarzeń. 
Promocja
Dzięki aktywnej promocji 
o naszym niezwykłym miasteczku 
usłyszało wiele osób w Polsce i za 

granicą. Olbrzymie zaangażowa-
nie mieszkańców przełożyło się 
na spektakularną wygraną Gorlic 
w Turnieju Miast ZUMI. Nagrodą 
było 250 tys. zł na realizację kam-
panii promocyjnej miasta. Za tę 
kwotę reklama gorlickich atrakcji 
wyświetliła się około 6 milionów 
razy na komputerach czytelników 
serwisu Onet.pl!
O Gorlicach usłyszeli także słu-
chacze radia RMF FM, dzięki na-
szej wygranej w konkursie Fakty 
z Twojego Miasta. 
Gorlice zajęły również 1 miejsce 
w plebiscycie Gazety Krakowskiej 
„Wielkie Odkrywanie Małopolski” 
w głównej kategorii – „Miejsce 
niezwykłe”, zdobywając Nagrodę 
Marszałka Województwa Mało-
polskiego w wysokości 50 tysięcy 
złotych na promocję miasta. Wy-
grana Gorlic to jednak nie jedyny 
sukces, jaki nasze miasto odnio-
sło w tym konkursie. W kategorii 
„Małopolska osobowość turysty-
ki” zwyciężył Pan Kazimierz Du-
dek - założyciel i kierownik Skan-
senu na „Magdalenie”, natomiast 
w kategorii „Atrakcja turystyczna” 
bezkonkurencyjny był Skansen 
Przemysłu Naftowego „Magdale-
na” w Gorlicach. 
Uzyskany tytuł „Gorlice – miej-
sce niezwykłe” ze skutkiem na-
tychmiastowym przełożył się na 
promocję miasta. Gorlice jako 
laureat plebiscytu Wielkie Od-
krywanie Małopolski stały się ce-
lem odwiedzin i zainteresowania 
mediów o zasięgu wojewódzkim 
i krajowym. O Gorlicach mówiono 
między innymi w TVP Kraków oraz 
pisano w Gazecie Krakowskiej. 
Głośno o Gorlicach i Ziemi Gor-
lickiej było również za sprawą 
niezwykle popularnego programu 
„Podróże z historią” emitowanego 
w TVP2, czy dzięki podróżnikowi 
Wojtkowi Nowakowskiemu, któ-
ry jeden z odcinków  programu 
„Gadki Włóczykija” poświęcił 
właśnie Gorlicom i Ignacemu Łu-
kasiewiczowi. 
Dzięki Anicie Demianowicz ar-
tykuł o Gorlicach zagościł na ła-
mach prestiżowego Miesięcznika 
Podróżniczo-Geograficznego „Po-
znaj Świat”.
Przy wsparciu Urzędu Miejskiego, 

Gorlice „zagrały” także w teledy-
skach do utworów naszych rodzi-
mych artystów: Arka Zawilińskie-
go oraz grupy Piotr Nowak Band. 
Niewątpliwie na wygranej Łukasza 
Dyczki (Absolwenta Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gor-
licach) w Konkursie Eurowizji dla 
Młodych Muzyków skorzystały 
także Gorlice. O wygranej artysty 
mówiły wszystkie polskie serwi-
sy informacyjne. Media szybko 
okrzyknęły Łukasza „nową gwiaz-
dą muzyki poważnej”. Gościliśmy 
w mieście, m.in. ekipę telewizji 
TVN, która realizowała o Łukaszu 
materiał do programu Dzień dobry 
TVN.
Miasto Gorlice wita teraz przy-
jezdnych nowymi tablicami in-
formacyjnymi, które zostały za-
montowane na rogatkach miasta, 
a w kilku strategicznych punktach 
zainstalowano nowe tablice z pla-
nem Gorlic. 
Nie zapominamy także o kontakcie 
z potencjalnym turystą podczas 
targów turystycznych. Nasze sto-
isko pojawiło się między innymi 
na targach turystyki weekendowej 
„Atrakcje Regionów” w Chorzowie 
czy na targach EXPO Sport&Fit-
ness w Warszawie. 
Cieszymy się niezmiernie, że 
promocja miasta wciąż nabiera 
rozpędu. Gorlice stają się coraz 
wyraźniejszym punktem na ma-
pie atrakcji turystycznych Polski. 
Obiecujemy, że dołożymy wszel-
kich starań, by ten proces nie 
zwalniał tempa i liczymy na Pań-
stwa wsparcie. 
UM Gorlice 
Od 1 stycznia 2016 r. działa nowy 
portal Miasta Gorlice. Strona 
www.gorlice.pl zyskała, przejrzy-
sty wygląd, szereg funkcjonal-
ności oraz ułatwień w nawigacji. 
Nowe, atrakcyjne oblicze zyskało 
także nasze miejskie wydawnic-
two, czyli Kurier Gorlicki. 
Urząd Miejski stał się bardziej 
przyjazny mieszkańcom. Wydłu-
żono poniedziałkowy czas pra-
cy Urzędu do 18.00. Pozwoli to 
wszystkim zainteresowanym na 
załatwienie swoich spraw bez 
konieczności brania urlopu lub 
zwalniania się u pracodawcy.
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Fo
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I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem

Akcja charytatywna „Podaruj dziecku 
książkę”, zorganizowana w Miejskim 
Przedszkolu nr 4 im. I. Łukasiewicza 
przy ul. Broniewskiego 11, przyniosła 
wspaniałe rezultaty. Dzięki zaanga-
żowaniu dzieci i ich rodziców zgro-
madziliśmy pokaźny zbiór książek 
dla najmłodszych. Akcja trwała cały 
listopad, a jej celem było wyrabianie 
u dzieci wrażliwości na potrzeby innych. 
Wspólnie zebrane i zapakowane książki 
zostały przekazane na oddział pediatrii 
gorlickiego szpitala. Wstrzeliliśmy się 
idealnie, gdyż właśnie zakupiono tam 
nowe meble, aby zorganizować biblio-
teczkę dla dzieci. Kolejna przygotowana 
wspólnie z dziećmi paczka z książkami 
i niespodziankami powędruje do Domu 

Mikołaj spotkał się z dziećmi 

na Osiedlu Chopina
Zarząd Osiedla „Chopina” przy wsparciu 
wielu życzliwych firm i instytucji zorgani-
zował 8 grudnia br. spotkanie dla dzieci 
z osiedla ze Świętym Mikołajem.
Na ponad 80-cioro dzieci czekały nie 
tylko prezenty wręczane przez Mikołaja, 
ale również Diabełek, który swoją obec-
nością przypominał najmłodszym o od-
powiednim zachowaniu przez cały rok.
Spotkanie, które od wielu lat organizuje 
zarząd osiedla to dla wielu dzieci jedyna 
okazja do spotkania z Mikołajem. Tym 
bardziej radość i zadowolenie widocz-
ne na twarzach naszych najmłodszych 
mieszkańców utwierdza w przekonaniu, iż 
warto działać i pracować na rzecz innych.

Tekst: Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
„Chopina” Danuta Brach

Dziecka.
Włączyliśmy się także do udziału w ak-
cji „Szlachetna paczka”. Dzieci upiekły, 
ozdobiły i zapakowały świąteczne pier-
niki. Pracownicy przedszkola i chętni 
rodzice prywatnie przygotowali ciasta. 
Wszystkie te smakołyki zostały sprze-
dane przez wolontariuszy z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1, a za zebrane pie-
niądze zakupione zostały konkretne 
rzeczy do szlachetnej paczki dla naj-
bardziej potrzebujących.
I tak dobro zatacza coraz szersze kręgi, 
od najmłodszych zaczynając. Czy do 
nich powróci? Na pewno – jeśli nie 
teraz, to w dorosłym życiu.

Źródło: Miejskie Przedszkole nr 4 
w Gorlicach

Obywatelskich został przeniesiony 
na parter Ratusza. Jego dotych-
czasowa lokalizacja na pierwszym 
i drugim piętrze Ratusza była bar-
dzo uciążliwa zwłaszcza dla osób 
starszych oraz rodziców z małymi 
dziećmi. Stąd decyzja o przenie-
sieniu wydziału do dostępnych 
dla wszystkich pomieszczeń na 
parterze budynku. 
Dostrzegając potrzebę dostępu 
Mieszkańców do informacji na 
temat miejsca oraz sposobu za-
łatwiania spraw urzędowych uru-
chomiliśmy na parterze budynku 
punkt informacji. Lokalizacja 
punktu w tym miejscu pozwoli na-
szym klientom sprawnie i szybko 
uzyskać potrzebne informacje.
Jakie plany na nadchodzący rok?
Najważniejszym zadanie w nad-
chodzącym nowym roku będzie 
zabieganie o jak największe pie-
niądze dla Gorlic z rozdania unij-
nego na lata 2014-2020, które 
wspomogą Miasto w realizacji 
projektów społecznych i inwesty-
cyjnych. Wiele wniosków o do-
finansowanie strategicznych dla 
miasta projektów zostało już 
w kończącym się roku złożonych, 
czekamy teraz na ich pozytywne 
rozpatrzenie. 
W maju tego roku, widząc ko-
nieczność rewitalizacji jednej 
z gorlickich perełek, Miasto Gor-
lice złożyło wniosek o dofinanso-
wanie restauracji Parku Miejskie-
go im. Wojciecha Biechońskiego. 
Wniosek przeszedł już ocenę for-
malną i finansową, co zbliża nas 
do realizacji tej ważnej inwestycji, 
polegającej m.in. na rewitalizacji 
ciągów pieszych, modernizacji 

kładek i oświetlenia, przebudowie 
toalet oraz odnowie pomników 
i zieleni. 
Czekamy także na pozytywną oce-
nę złożonych wniosków o dofi-
nansowanie kilku istotnych dla 
rozwoju miasta zadań, dzięki 
którym będzie możliwa renowacja 
terenów zieleni miejskiej („Roz-
wój i renowacja terenów zieleni 
Miasta Gorlice”), modernizacja 
i rozbudowa stoku narciarskiego 
w Małastowie („Budowa komplek-
su rekreacyjnego wzmacniającego 
ofertę turystyczną powiatu gor-
lickiego”) czy budowa Muzeum 
Bitwy pod Gorlicami („Magiczne 
pogranicze. Przyrodnicze i kultu-
rowe perły Beskidu Niskiego”).
Miasto Gorlice przystąpiło także 
do opracowania „Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta Gor-
lice na lata 2016 – 2023”, dzięki 
któremu będzie istniała możliwość 
ubiegania się o pozyskanie środ-
ków zewnętrznych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 
Widząc ubywającą liczbę miejsc 
grzebalnych na cmentarzu komu-
nalnym Miasto planuje w 2017 
roku przystąpić także do I etapu 
budowy nowego cmentarza komu-
nalnego przy ul. Dukielskiej.

Dziękuję Państwu za duże wspar-
cie, które otrzymałem od Państwa 
przez te dwa lata. Dziękuję także 
za konstruktywną krytykę i celne 
uwagi, dzięki którym podejmo-
waliśmy słuszne i trafne decyzje, 
które wpływają na rozwój naszego 
pięknego miasta. 

M I K O Ł A J  W Ę D R O W A Ł  
P O  G O R L I C A C H  I  O K O L I C A C H
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5 grudnia br. przedszkolaki z Miej-
skiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach 
wzięły udział w przedstawieniu teatral-
nym o Świętym Mikołaju, które zostało 
przygotowane  przez młodych aktorów 
z Domu Kultury w Kobylance.
Była to bardzo piękna, pouczająca opo-
wieść skierowana dla najmłodszych 

Spotkanie z Mikołajem w Kobylance

6 grudnia br.  uczniowie klas 5a i 5c 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 pod 
opieką J. Bogusz, A. Mrukowicz i J. 
Stech w ramach mikołajek udali się 
do Grybowa, by zwiedzić zamek Stara 
Baśń.
Obiekt ten jest rekonstrukcją staropol-
skiej budowli i w pełni pomaga poczuć 
atmosferę dawnych lat. Piątoklasiści 
zwiedzili m.in. salę balową, rycerską, 
kominkową. Wysłuchali historii związa-

Baśniowy wyjazd

nych z tym miejscem. Mogli podziwiać 
zabytkowe sprzęty, a także przymierzyć 
stroje uszyte na wzór staropolskich. 
Niezwykłą atrakcję stanowiło strzelanie 
z łuku, rzut do celu czy wspinaczka po 
murach.
Wyjazd ten był doskonałą alternatywą 
dla tradycyjnych paczek mikołajko-
wych. Z pewnością na długo pozosta-
nie w pamięci uczniów.

Źródło: Miejski Zespół Szkół nr 5

mikołajkowy
Spotkanie z Mikołajem 
na Osiedlu Skrzyńskich
Zarząd Osiedla „Skrzyńskich” wraz 
z radną Miasta Gorlice Lucyną Jamro 
zorganizowali 5 grudnia br. w Restau-
racji „Stary Dworzec” spotkanie dla 
dzieci z osiedla ze Świętym Mikołajem. 
Na spotkaniu mikołajkowym obecny 
był także burmistrz Rafał Kukla.
Radość naszych pociech była bezcen-

na, co jeszcze bardziej utrwala nas 
w przekonaniu, że takie inicjatywy są 
słuszne. Dodatkowo w czasie trwania 
spotkania została przeprowadzona ak-
cja profilaktyktyczna przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii.

Tekst: Przewodniczący Zarządu Osie-
dla „Skrzyńskich” Antoni Kukla

dzieci. Przestawienie wprowadziło nas 
oglądających w magiczny czas oczeki-
wania na Święta Bożego Narodzenia.
Dzieciom oraz paniom bardzo podobał 
się występ i dziękują organizatorom za 
zaproszenie.

Źródło: Miejskie Przedszkole nr 8 
w Gorlicach

M I K O Ł A J  W Ę D R O W A Ł  
P O  G O R L I C A C H  I  O K O L I C A C H

W tym roku Święty Mikołaj dwukrotnie 
odwiedził dzieci z Osiedla „Krasińskie-
go”. Na pierwszym spotkaniu 5 grudnia 
br., podczas Festynu Starych Kompu-
terów i Gier, Mikołaj nagradzał dzieci 
ciekawymi prezentami za wiedzę o kom-
puterach i Internecie, ale również o tym 

jak mądrze z nich korzystać. Po raz drugi 
Św. Mikołaj pojawił się 9 grudnia, w Ki-
no-Cafe ILUZJON, gdzie dla najmłod-
szych, prócz prezentów, czekała wspólna 
zabawa i seans filmowy.

Tekst: Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Nr 12 Stefan Tarsa

Święty Mikołaj na Osiedlu „Krasińskiego”

Mikołaj na Osiedlu Górnym
4 grudnia br pod świetlicę GCK przy ul. 
Wyszyńskiego swoimi saniami zajechał 
Mikołaj z sześćdziesięcioma prezenta-
mi i koszem słodyczy dla dzieci miesz-
kających w obrębie Osiedla Górnego. 
Dzieci recytowały Mikołajowi wierszy-
ki, śpiewały piosenkę, przyniosły rysu-
nek i opowiadały co robią na co dzień. 
Obiecywały, że przez następny rok też 
będą grzeczne. Całe wydarzenie było 

zorganizowane przez Zarząd Osiedla 
Nr 9 .

Tekst: Ryszard Szarowicz
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66 uczestników z 17 szkół podstawo-
wych z powiatu gorlickiego przystąpiło 
do profilaktycznego konkursu plastycz-
nego „Nasz bajkowy sposób na trzeźwy 
świat” - komiks bezpromilowy „Po-
wstrzymaj pijanego kierowcę”.
Konkurs zorganizowali: Miejska Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Gorlicach, Wydział Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach oraz Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka w No-
wym Sączu, Filia w Gorlicach.
Patronat honorowy nad konkursem ob-
jęli: Burmistrz Miasta Gorlice, Starosta 
Powiatu Gorlickiego oraz Komendant 
Powiatowy Policji w Gorlicach. Nagro-
dy dla laureatów konkursu ufundował 

„Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury”

NO PROMIL NO PROBLEM 2016
Gorlice aktywne podczas Kampanii 

Konkurs na komiks

Miło nam poinformować, że klasa Ib 
(Żaneta Baran, Klaudia Basta, Izabela 
Słaby, Justyna Madziar) Gimnazjum 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gor-
licach znalazła się wśród laureatów 
konkursu organizowanego w ramach 
kampanii No Promil No Problem 
2016. Gorlicka szkoła została wyróż-
niona za raport z realizacji kampanii. 
Nagrodę specjalną za aktywny udział 
w kampanii otrzymało Niepubliczne 
Przedszkole TPD Chatka Misia Uszatka 
w Gorlicach. Przypominamy, że inicja-
torem kampanii jest Stowarzyszenie 

Grupa Wesołe Misie z Miejskiego 
Przedszkola Nr 5 przy Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 5 wraz z Katarzyną Trza-
skoś rozpoczęła Ogólnopolski Projekt 
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ 
LITERATURY” autorstwa Anety Ko-
nefał. Honorowy patronat nad projek-
tem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz 
Przedszkolne ABC. Celem projektu jest 
rozwijanie czytelnictwa oraz współpra-
ca między przedszkolami. Po zgłosze-
niu przez nauczycieli chęci uczestnic-
twa w projekcie każde ze zgłoszonych 
przedszkoli zostało przypisane do 
grupy. Jest 38 grup, każda z nich liczy 
10 placówek. Autor projektu sporządza 

Burmistrz Miasta Gorlice.
Oceny prac konkursowych dokonała 
Komisja Konkursowa, której prze-
wodniczył Piotr Gajda – inspektor 
w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach. Biorąc pod uwagę ich 
zgodność z regulaminem konkursu, 
pomysłowość, wkład pracy oraz walory 
artystyczne wyłoniła trzech laureatów. 
Pierwsze miejsce przyznano Zuzannie 
Machowskiej (SP Zagórzany), drugi był 
Mateusz Honc (SP Strzeszyn), a trzecie 
miejsce zajęła– Katarzyna Fiega – ZSP 
Binarowa).
Uroczyste podsumowanie konkursu 
odbyło się 16 grudnia br. w Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Gorlicach.

listy i przekazuje nauczycielom. Ci zaś 
przygotowują misia, który odbędzie 
wędrówkę po przedszkolach. Następnie 
oczekuje się na powrót misia z innego 
przedszkola, a w międzyczasie dzieciaki 
przyjmują misie z innych przedszkoli.
5 grudnia nasz miś Teddis wyruszył 
w taką podróż po Polsce. Osobiście 
Słoneczne Przedszkolaki pakowały 
misia w kopertę wraz z Dziennikiem 
Podróży i odprowadziły go na pocztę. 
Będziemy czekać na niego z niecierpli-
wością aż wróci szczęśliwy i OCZYTA-
NY. A my czekamy na misie z innych 
przedszkoli.

Tekst:Katarzyna Trzaskoś

Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” 
z Wieliczki, przy wsparciu  finansowym 
Województwa Małopolskiego. W akcji 
wzięło udział blisko 40  gmin z woje-
wództwa małopolskiego. Priorytetowe 
cele kampanii to: - znaczące ograni-
czenie kierowców, którzy decydują  się 
na jazdę będąc pod wpływem alkoholu; 
zmiana społecznego nastawienia wo-
bec nietrzeźwych kierowców – wzmoc-
nienie postawy krytycznej u pasażerów 
pojazdów, których kierowca wzbudza 
wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Przedszkolak też może 
zostać małym ratownikiem
7 grudnia br. w Miejskim Przedszko-
lu Nr 1 odbyły się zajęcia dla dzieci  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Zajęcia przeprowadził ratownik me-
dyczny.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały 
wskazówek ratownika dotyczących za-
chowania się w sytuacji zagrożenia ży-
cia. Najbardziej interesująca była cześć 
pokazu, w której dzieci same mogły 
wziąć udział. Ćwiczyły m.in. układanie 
poszkodowanej osoby w pozycji bocz-
nej bezpiecznej, przykrywały kocem, 
tamowały krwotok z nosa, ratowały 
kolegę który się zakrztusił. Maluchy 
wzywały pomoc przez samodzielne wy-
bieranie numeru alarmowego. Zajęcia 
te miały  na celu kształtowanie pozy-

tywnych i bezpiecznych postaw oraz 
zapoznanie dzieci z podstawowymi 
czynnościami ratowniczymi w wypadku 
nieobecności osób dorosłych. Coraz 
częstsze doniesienia z kraju pokazu-
ją, że dzieci znakomicie radzą sobie 
w sytuacjach, w których nierzadko 
dorośli mają problem. Oczywiście kurs 
nie zrobi z przedszkolaków profesjo-
nalnych ratowników, ale nauczy dzieci 
radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest 
wprowadzenie tematyki pierwszej po-
mocy i oswajanie z nią dzieci, bowiem 
kiedy dorosną, nie będą się bały udzie-
lać  niezbędnej pomocy.

Tekst: Halina Maniak

bezpromilowy
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Pletli bez ściemy

1 i 2 grudnia br. w gościnnych progach 
Domu Polsko-Słowackiego w Gorli-
cach odbywały się warsztaty „Pleciemy 
bez ściemy”, podczas których uczestni-
cy mieli okazję zrobić bożonarodzenio-
we wianki i stroiki.
Inicjatorem warsztatów była Mło-
dzieżowa Rada Miasta Gorlice, której 
opiekunem jest wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Mariola Migdar. Warszta-
ty obyły się przy współpracy pracowni 
florystycznej „Kwiaty Unikaty” Domi-
niki i Tomasza Tajaków oraz Pracowni 
Plastycznej Gorlickiego Centrum Kul-

tury na czele z Magdaleną Rak.
W pierwszy dzień wianki wyplatali 
uczniowie z Młodzieżowej Rady Miasta 
(MRM), a w drugi dzień chętne miesz-
kanki naszego miasta. Frekwencja pod-
czas warsztatów przerosła oczekiwania 
organizatorów, a wszystkie przygo-
towane stanowiska do pracy zostały 
zajęte. Wianki uplecione przez MRM 
zostały podarowane wraz z życzeniami 
świątecznymi władzom naszego mia-
sta.
O poczęstunek podczas warsztatów za-
dbała piekarnia „Szymbarczanka”.  
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„CHCĘ ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM”

Gorlicki Eko-doradca w akcji

Odblaskowa szkoła
7 grudnia br. w Miejskim Zespole 
Szkół nr 5 odbył się apel podsumowu-
jący realizację programu „Odblaskowa 
Szkoła” mającego na celu poprawę 
bezpieczeństwa w drodze do szkoły 
i z powrotem. Od początku roku szkol-
nego uczniowie klas trzecich wraz z wy-
chowawcami realizowali założenia tego 
programu. Brali oni udział w spotka-
niach w Komendzie Powiatowej Policji 
w Gorlicach oraz w konkursie plastycz-
nym. Najciekawsze prace można było 
oglądać na korytarzu szkolnym.
Podczas uroczystego apelu dzieci 
z klasy 3 a i 3 b swoim programem 
artystycznym przypomniały najważniej-
sze zasady bezpiecznego poruszania 
się po drogach. Następnie uczniowie 
klas 0-3 wykonali różne zadania pole-
gające na malowaniu ilustracji (oddział 
przedszkolny), układaniu puzzli (klasa 

W ramach Dnia Czystego Powietrza, 
który przypada na 14 listopada, Eko-
-doradca Urzędu Miejskiego w Gor-
licach Kamila Pakuła przeprowadziła 
w gorlickich szkołach akcję edukacyjną 
„Chcę oddychać czystym powietrzem”. 
Eko-doradca zrealizował ponad 30 za-
jęć lekcyjnych w klasach 3 i 6 szkół 
podstawowych i klasach 3 gimnazjów.
Tematem prelekcji były zanieczyszcze-
nia powietrza i sposoby ich redukcji. 
Dzieci i młodzież szkolna dowiedziały 
się m.in.  jakie są główne źródła zanie-
czyszczeń i jakie są skutki ich wystę-
powania, poznały sposoby zwalczania 
tego typu zanieczyszczeń, zarówno 
poprzez własne działania, jak i zmiany 
wprowadzane w przyszłości, także po-

przez rozwój technologii.
Przeprowadzone lekcje naświetliły 
problem zanieczyszczenia powietrza 
i uświadomiły wszystkim, że to my je-
steśmy odpowiedzialni za jego zły stan, 
a mając tego świadomość i wiedzę, 
możemy ograniczyć ten proces.
Zajęcia w ramach Dnia Czystego Powie-
trza będą miały kontynuację w postaci 
konkursu plastycznego zaplanowanego 
na styczeń 2017 roku, a którego tema-
tem będą zagadnienia poruszane na za-
jęciach. Patronat nad konkursem objął 
Burmistrz Miasta Gorlice, a sponsorem 
nagród jest Urząd Miejski w Gorlicach 
oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o .o. Gorlice.

pierwsza), układaniu rozsypanki wyra-
zowej pt. „Zasady ruchu drogowego” 
(klasa druga) i rozwiązywaniu krzyżów-
ki (klasa trzecia).
Wszyscy uczniowie chętnie nauczyli 
się piosenki „Halo, panie policjancie” 
i obejrzeli prezentacje multimedialną. 
Na zakończenie dyrektor Barbara Kuk 
wręczyła wszystkim słodkie upominki, 
a dzieci z oddziału przedszkolnego do-
stały także odblaskowe elementy.

Źródło: MZS nr 5 w Gorlicach

W czwartkowy wieczór 1 grudnia br. 
w Klubie „Jubilat” SM „Małopolska” 
odbyło się coroczne spotkanie rad-
nego Rady Miasta Augustyna Mroza 
z mieszkańcami Osiedla „Magdalena”. 
Oprócz informacji o pracy radnego na 
rzecz miasta i mieszkańców w mijają-
cym roku, uczestnicy mieli możliwość 
spotkać się z mieszkanką osiedla, 
Marią Zielińską – podróżniczką, która 
zwiedziła ponad 80 krajów świata oraz 
– również mieszkańcem „Magdaleny”, 

OSIEDLOWE SPOTKANIE

Tadeuszem Kozikiem, podróżnikiem, 
który na rowerze odwiedził wiele stolic 
Europy, a opowiadał o trasie rowe-
rowej Gorlice – Rzym. Była również 
część muzyczna spotkania w wykona-
niu osiedlowych artystów, Pani Marty 
i Pana Romana, przy akompaniamen-
cie radnego Mroza oraz kawa, ciasto, 
lampka wina. Gościem spotkania była 
Mariola Migdar, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta, na co dzień prezes SM 
„Małopolska”. 

NA „MAGDALENIE”
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7 grudnia br. odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy pokonkursowej. 
Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody 
w VI już edycji konkursu, który, tak 
jak poprzednie, cieszył się niemałym 
zainteresowaniem wśród młodzieży. 
Duża w tym zasługa nauczycieli, którzy 
zachęcają do pracy i pomagają stawiać 
pierwsze kroki w fotografii.
Podczas wernisażu kierownik Domu 
Polsko-Słowackiego w Gorlicach 
Krzysztof Szadkowski podziękował 
m.in. Arkadiuszowi Kapłonowi, na-

„Mój Beskid Niski”

„Ani Mru Mru” w Gorlicach

FINAŁ KONKURSU

Prześmiewcy życia, ironiści, komicy, hu-
moryści… bez wątpienia artyści.
9 grudnia br. w Gorlickim Centrum Kul-
tury wystąpił Kabaret „Ani Mru Mru” 
w składzie: Marcin Wójcik, Michał 
Wójcik, Waldemar Wilkołek ze swoim 
najnowszym programem kabaretowym 
zatytułowanym  „Ostatnie takie trio”. Ta 
popularna, lubiana formacja znana jest 
chyba każdemu. Od lat bawi nas swo-
imi występami, przedstawiając zabawne 
historie, podczas których członkowie 
grupy wcielają się w różne role społecz-
ne. Ich występy charakteryzuje duża eks-
presja sceniczna. Parodiują zachowania 
ludzi, zgrabnie miksują skrajne emocje, 
skutecznie uruchamiają wyobraźnię. 
Z lekkością przytaczają pełne sarkazmu 
sceny z życia, wzbudzając ogólną weso-

uczycielowi z Zespołu Szkół w Ropicy 
Polskiej, którego uczniowie zdobyli 
najwięcej nagród w tej edycji konkur-
su.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe z rąk burmi-
strza Rafała Kukli i dyrektora Domu 
Polsko-Słowackiego w Bardejovie 
Marcela Tribusa, który rozdał także 
słowackie prezenty mikołajkowe.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, 
a na wystawę pokonkursową zaprasza-
my do 3 stycznia 2017 roku.

Recital Edyty Geppert
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łość i żywą interakcję publiczności.
Komicy przywitali nas tytułową piosenką 
wykonaną w stylu rap, a następnie zapre-
zentowali scenki rodzajowe: u wydawcy 
książek, u fryzjera, na stacji benzynowej. 
Dzięki nim mieliśmy okazję podejrzeć 
relacje rodzinne czy podszkolić się z ję-
zyka angielskiego. Chociaż przytoczone 
w skeczach sceny w realnym życiu nie 
zawsze bywają śmieszne, tutaj przedsta-
wione z dużą dawką humoru, pozwalały 
nabrać dystansu do problemów, wyzwo-
lić pozytywne emocje i wspólnie przeży-
wać sytuacje tak dobrze nam znane.    
Tego dnia kabaret wystąpił w GCK dwu-
krotnie, dostarczając zgromadzonej wi-
downi chwile relaksu i odprężenia.

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

Starannie dobrany repertuar, teksty 
popularnych autorów piosenek i mu-
zyka znanych kompozytorów. Piosenki 
liryczne, dramatyczne, refleksyjne, ka-
baretowe, spokojne i nastrojowe…
W niedzielny wieczór 27 listopada br. 
Gorlickie Centrum Kultury rozbrzmie-
wało wokalem Edyty Geppert, nieba-
nalnej, piosenkarki o rozpoznawalnym 
głosie i starannie ukształtowanym 
wizerunku scenicznym, mocno zako-
rzenionym w historii polskiej piosenki, 
sercach i pamięci Polaków.
Artystka wystąpiła w recitalu na żywo, 
który preferuje jako najlepszą for-
mę kontaktu z publicznością. Recital 
w Jej wykonaniu to widowiskowy po-
kaz śpiewu wzbogacony grą aktorską. 
Wspaniałe poczucie humoru, duży 

temperament, kokieteria, wdzięk i klasa 
a wszystko zgrabnie połączone i skon-
centrowane wokół  tematów o realiach 
życia… I ten niezwykły głos, mistrzow-
sko interpretujący śpiewany tekst. To 
krzyk, to szept, to śmiech, to wibracja 
i drżenie… Te niepowtarzalne emocje, 
które zmieniały się z każdym wykony-
wanym utworem, kształtowały nastrój 
i powodowały żywy feedback  ze strony 
widowni, brawa i bisy. Występ bardzo 
spodobał się publiczności, po koncer-
cie ustawiła się długa kolejka po auto-
graf artystki.
Edyta Geppert wystąpiła w towarzystwie 
Piotra Matuszczyka (fortepian) i Jerze-
go Szareckiego (trąbka), wg scenariu-
sza i w reżyserii Piotra Loretza.

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury
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XXXIII SALON 
GORLICKIEGO ŚRODOWISKA

9 grudnia br. w Bazylice Mniejszej 
w Gorlicach odbył się VIII. Między-
narodowy Koncert Pieśni Religijnej. 
Wspaniale wpisują się w czas Adwentu. 
To wielka zasługa Gorlickiego Centrum 
Kultury i  działającego przy nim Chóru 
Kameralnego „Belfersingers”. W tym 
roku zaprosili do Gorlic Kwartet Męski 
„GRCE” ze Słowenii, Polsko-Słowacki 

Grudzieñ 2016

NR 12 (276) 2016 r.

MIĘDZYNARODOWY  KONCERT 

PIEŚNI RELIGIJNEJ 

25 listopada br. w Dworze Karwa-
cjanów odbył się XXXIII Salon Gor-
lickiego Środowiska Plastycznego 
– artystów profesjonalnych i niepro-
fesjonalnych. Wydarzeniem wieczoru 
było przyznanie i wręczenie dorocznej 
artystycznej Nagrody Burmistrza Gor-
lic im. Alfreda Długosza oraz trzech 
wyróżnień. Komisja Artystyczna, 
której przewodniczył ar. pl. Bogdan 
Samborski – po uważnym rozpatrze-
niu eksponowanych plac malarskich, 
graficznych, rzeźbiarskich i fotogra-

Chór Kameralny „VOX AMICI”, Strzy-
żowski Chór Kameralny, Podkarpac-
ki Chór Męski i Cantores Carvatiani 
z Gorlic. Tegoroczny koncert miał rów-
nież cel charytatywny – zbierano środki 
pieniężne na wsparcie leczenia Patry-
cji, uczennicy klasy maturalnej jednej 
z gorlickich szkół.

ficznych autorstwa artystów niepro-
fesjonalnych – przyznała Nagrodę 
Burmistrza Gorlic Wacławowi Sitarowi 
za zestaw prac. Wyróżnienia otrzyma-
li: Beata Puchajda – za zestaw prac, 
Krzysztof Szadkowski – za fotografie 
i Robert Piejko – za zestaw karykatur. 
Nagrodę i wyróżnienia wręczał laure-
atom burmistrz Rafał Kukla. W Salonie 
Gorlickim uczestniczył również wi-
cestarosta Jerzy Nalepka oraz wielka 
rzesza twórców i przyjaciół gorlickiego 
środowiska artystycznego. 

GORLICKI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
15 grudnia br. w Gorlickim Centrum 
Kultury odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród laureatom Gorlickiego Kon-
kursu Szopek Bożonarodzeniowych. 
W konkursie wzięło udział 175 osób, 
zgłoszono 105 prac. Klasyfikacja prze-
biegała w 4 kategoriach: szkół pod-
stawowych, klas  IV-VI; gimnazjów; 
szkół ponadgimnazjalnych. O wyborze 
laureatów zadecydowała Komisja kon-
kursowa w składzie: Anna Bąk, Leszek 
Brzozowski, Magdalena Rak, która 6 
grudnia dokonała oceny szopek. Wrę-
czenie nagród poprzedził występ grupy 

teatralnej „Scena 154” z Zespołu Szkół 
w Bystrej ze spektaklem „Porwanie św. 
Mikołaja”.

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury
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8 grudnia br. w sali gimnastycz-
nej Gorlickiego Centrum Kultury 
odbył się turniej tenisa stołowego 
„VI Gorlicka Gwiazdka” dziewcząt 
i chłopców ze szkół podstawowych 
województwa małopolskiego.  
W turnieju uczestniczyło 30 zawod-
ników. Organizatorem zawodów był 
Urząd Miejski w Gorlicach oraz Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy „Radość” 
Gorlice. Sędzią głównym zawodów 
był Konstanty Mrozek – sędzia okrę-
gowy KOZTS Kraków, a sędzią po-
mocniczym Marek Mróz. Wśród naj-
młodszych dziewcząt, rocznik 2006 
i młodsi, zwyciężyła Julia Ligęza 
(SP Wilczyska), przed Anną Spyr-
ką i Patrycją Pawlik (SP Wola Łu-
żańska). W grupie chłopców z tego 
rocznika zwyciężył Konstantin Eckert 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
„GORLICKA GWIAZDKA”

(Grom Szerzyny), pokonując Dawi-
da Gruszkę (SP Wilczyska) i Jakuba 
Grygę (SP Mszanka). W roczniku 
2004-2005 dziewcząt najlepszą za-
wodniczką turnieju została Aleksan-
dra Zabielny (SP Wilczyska) przed 
Angeliką Martuszewską (SP Wola 

Łużańska) i Aleksandrą Jerzak (SP 
Mszanka). Wśród chłopców z tego 
rocznika zwyciężył Rafał Juszyński 
(SP Staszkówka), pokonując swoje-
go kolegę szkolnego Marcina Skro-
bota (SP Staszkówka) oraz Tomasza 
Brończyka (SP Wilczyska).

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki za 
miejsca 1 – 3 otrzymali pamiątko-
we puchary/statuetki ufundowane 
przez organizatora oraz dyplomy za 
miejsca 1 – 6. Wyróżniono także 
najmłodszych uczestników turnieju: 
Annę Spyrkę i Jakuba Grygę.

17 grudnia br. w hali sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gor-
licach odbył się III Turniej Mikołaj-
kowy o Puchar Senatora Stanisława 
Koguta, organizowany przez Akade-
mię Kolejarza w partnerstwie z Urzę-
dem Miejskim w Gorlicach.  
Młodzi piłkarze w wieku 9 lat (rocz-
nik 2008) rywalizowali w rozgryw-
kach drużynowych. W turnieju brały 
udział następujące kluby: Akademia 
Kolejarza Stróże, Glinik Gorlice, Ko-
rona Beskidu, Helena Nowy Sącz, 
Wisła Kraków, AP2012 Nowy Sącz, 
Tarnovia Tarnów i Progres Kraków.
Gościem specjalnym turnieju był 
Jerzy Dudek – sławny bramkarz, 
długoletni reprezentant Polski w pił-
ce nożnej. Dla młodych talentów pił-
karskich spotkanie z wybitnym spor-
towcem było wyjątkową okazją do 
pamiątkowego zdjęcia i autografu. 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ Z JERZYM DUDKIEM
Podpisana została również umo-
wa partnerska pomiędzy Akademią 
Sportu Progres i  Akademią Koleja-
rza. Wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem i sporą frekwen-
cją. Turniej był doskonałą formą 
promocji Gorlic, gdyż transmisję 
z turnieju przeprowadziła Telewizja 
Polsat.

Fo
to

. N
at

al
ia

 P
ac

an
a-

R
om

an


