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Zdrowych, spokojnych , rodzinnych i  radosnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz  

wesołego Alleluja życzą, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla 

Przewodniczący Rady Miasta  Gorlice Krzysztof  Wroński 
Radni Rady Miasta Gorlice

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach 

MUZEUM NA KÓŁKACH  
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„MUZEUM NA KÓŁKACH”  
LEKCJA HISTORII O STARSZYCH BRACIACH W WIERZE

W dniach 23-25 marca br. 
Gorlice odwiedziło „Muzeum na 
kółkach” – mobilna wystawa 
przedstawiająca historię i 
kulturę Żydów polskich organ-
izowana przez Muzeum POLIN 
w Warszawie. Władze miasta 
wzbogaciły ekspozycję w Paw-
ilonie Historii Miasta o historię 
Żydów gorlickich, którzy przed 
II wojną światową stanowili 
połowę mieszkańców naszego 
miasta. Byli naszymi sąsiadami, 
prowadzili sklepy, kancelarie 
prawnicze, gabinety lekarsk-
ie, brali czynny udział w życiu 
społecznym i politycznym 
Gorlic. 
Wizyta mobilnej wystawy 
w naszym mieście spotkała 
się z dużym zainteresowani-
em gorliczan oraz turystów. 
Prócz sukcesu frekwency-
jnego – blisko 2000 od-
wiedzających – „Muzeum 
na kółkach” okazało się 

też sukcesem promocy-
jnym dla naszego miasta, 
a o Gorlicach w kontekście 
kultury i historii żydowsk-
iej mogliśmy usłyszeć nawet 
w ogólnopolskich mediach, 
m.in. w Polskim Radiu, Trendy 
Radio, Radio Złote Przeboje.  
Już w środę, 22 marca br., 
słuchacze Uniwersytetu Złotego 
Wieku uczestniczyli w prelekcji 
o historii Żydów gorlickich. 
Wykład stanowił preludium 
do późniejszej wystawy i 
wizyty „Muzeum na kółkach”. 
Pierwszy dzień wizyty „Muzeum 
na kółkach” w naszym mieście 
rozpoczął się lekcją języka 
hebrajskiego dla słuchaczy 
Uniwersytetu Złotego Wieku. W 
tym czasie Pawilon wystawowy 
zaczęły odwiedzać pierwsze 
grupy młodzieży szkolnej i sen-
iorów, a Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla przywitał ekipę 
muzeum w naszym mieście. 

W czwartek i piątek w Domu 
Polsko-Słowackim odbyły się 
zajęcia dla młodzieży z gorlic-
kich szkół pod hasłem „Spot-
kania z kulturą ży-
dowską” prowadzone przez 
edukatorów z Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN. Stały 
się one doskonałą okazją do in-
tegracji w grupie oraz poznania 
współczesnego życia Izraela. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także wystawy 
oraz wydarzenia towarzyszące 
wizycie muzeum w naszym 
mieście, w tym dostępne w 
Pawilonie Historii Miasta ek-
spozycje „Gorliccy Żydzi” i „Z 
narażeniem życia – Polacy 
ratujący Żydów podczas 
Zagłady”. Wystawę „Gorliccy 
Żydzi” można nadal oglądać 
w Pawlionie Historii Miasta. 
Ponadto na ścianie kam-
ienicy przy ul. Cichej 2 
powstał mural przedstawia-

jący menorę – jeden z na-
jstarszych symboli judaizmu. 
Grafika upamiętniająca ży-
dowską historię Gorlic zna-
jduje się w historycznej części 
miasta, gdzie mieszkało na-
jwięcej Żydów, tuż obok 
dawnego domu rabina, synago-
gi i siedziby gminy żydowskiej. 
Na zakończenie tej wspaniałej 
lekcji historii słuchacze UZW, 
uczniowie gorlickich szkół 
oraz wszyscy chętni mogli 
wziąć udział w spacerze 
śladami gorlickich Żydów. 
Z okazji wizyty „Muzeum na 
kółkach” Urząd Miejski w Gor-
licach wydał okolicznościowe 
pocztówki i zakładki do książek, 
które nadal są dostępne bezpłat-
nie w Pawilonie Historii Miasta. 
Projekt został wsparty z fun-
duszy norweskich i EOG przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwe-
gię.
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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 Daniel Janeczek
SKARBNIK Krystyna Tokarska

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Janusz Fugiel – Kierownik

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO PLANOWANIA
I REALIZACJI BUDŻETU

BIURO KADR I BHP

STRAŻ MIEJSKA
ul. Słoneczna 11, tel. 18 354 07 23
Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie 
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur  
znajdują się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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11 marca br. dotarła do Gorlic 
smutna wiadomość – 10 marca 
zmarła Bronisława Betlej, 
poetka, prozaik, bajkopisar-
ka dla dzieci, autorka o bardzo 
bogatym dorobku literackim, 
członek Związku Literatów Pol-
skich, Warszawskiego Klubu 
Pisarzy, utytułowana Kobietą 
Roku w Literaturze na świecie, 
Międzynarodową Osobowością 
Roku nadaną przez Centrum 
Biograficzne w Cambrige 
(2001). Od lat 60-tych ubiegłe-
go wieku tworzyła, opisując z 
wielką pasją ciągle zaskakującą 
i zmieniającą się rzeczywistość. 
Do końca swojego długie-
go i twórczego życia czuła się 
poetką rodem z Ziemi Gorlickiej. 
Bronisława Betlej, z domu 
Woźniak, urodziła się 28 sierpnia 
1928 roku w podgorlickich Do-
minikowicach, była absolwentką 
gorlickiego „Kromera”, od 2005 
r. członkiem Stowarzyszenia 
„Klub Gorliczan”. Wśród tomików 
poetyckich o różnorodnej tema-

tyce, były też te z serca pisane 
– „Brosza serca”, opisująca 
ukochane Gorlice oraz „Kronika 
sercem pisana” – niezwykły opis 
krainy dzieciństwa, młodości, 
Jej „małej Ojczyzny”. W latach 
2002-2006 miała swoją stałą 
rubrykę „Ars Poetica Bronisławy 
Betlej” na łamach „Kuriera Gor-
lickiego”. W 2003 roku otrzyma-
ła Złote Pióro Redaktora Naczel-
nego „Kuriera Gorlickiego”. W 
2008 r. w Dworze Karwacjanów 
w Gorlicach Uniwersytet Złotego 
Wieku zorganizował Wieczór po-
etycki Bronisławy Betlej – „Ojcu 
Świętemu z Ojczystej Ziemi”, 
w 30. rocznicę wyboru Papieża 
Polaka na stolicę Piotrową.
14 marca w Jedliczu odbyły 
się uroczystości pogrzebowe. 
W wierszu „Odejście” pisała: 
„Każde odejście jest skom-
plikowane – trudne – nie 
sposób ludziom umysłem 
ogarnąć etos istnienia”. 
Życie nazwała wędrów-
ką – „Idę – tyle dróg za 

mną pozostało [..] Idę do 
bramy przeznaczenia – 
uparty piechur – który wciąż 
pragnie – szuka tej szerokiej 
bramy spełnienia …”. Znala-
zła tę bramę, przekroczyła, speł-
niła swoje piękne życie. Nam 
– wędrowcom – pozostawiła po-
nadczasowe przesłanie zapisane 
w „Epilogu”: 
„Jeśli  wątpisz w swoje prze-
znaczenie/jeśli się lękasz od-
krywać nowe karty/ Pomyśl 
- / że życie jest tylko jedno 
– wykorzystaj do końca 
– bo jest tego warte …”. 
Zdj. www.terazkrosno.pl

Z głębokim żalem informujemy, 
że 13 marca br. zmarła Halina 
Czeluśniak, wieloletni pra-
cownik Gorlickiego Centrum 
Kultury, Kierownik artystyczny i 
członek Regionalnego Zespołu 
Tanecznego „Pogórzanie’’. W 
styczniu br. roku uhonorowana 
odznaką Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 
Pogrążonej w smutku rodzi-

nie szczere kondolencje skła-
dają: Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, Przewodniczący 
Rady Miasta Krzysztof Wroński, 
Dyrektor Gorlickiego Centrum 
Kultury Janusz Zięba, kole-
żanki i koledzy z GCK, Radni 
Rady Miasta Gorlice, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach oraz jednostek or-
ganizacyjnych. Pożegnanie śp. 
Haliny Czeluśniak odbyło się w 

dniu 15 marca br. w Kościele 
pw. św. Bartłomieja Apostoła w 
Wójtowej.

ZMARŁA HALINA CZELUŚNIAK 
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY RZT POGÓRZANIE

Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że  1 marca br. 
w wieku 96 lat zmarł kapitan 
Władysław Bohatkiewicz. 
Kpt. Władysław Bohatkie-
wicz – ur. 20 maja 1921 r. w 
Zaborcach, służył w 47 Pułku 
Artylerii Haubic Wojska Pol-
skiego, Sekretarz Koła Związku 
Bojowników o Wolność i De-
mokrację w Gorlicach, członek 
Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych, od-
znaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerii Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi i Krzyżem Walecznych. 
Msza Święta pogrzebowa 
odbyła się 4 marca br. w 
Kaplicy na Cmentarzu Komu-
nalnym w Gorlicach, po czym 
odprowadzono Zmarłego na 
miejsce wiecznego spoczynku 
na Cmentarzu Parafialnym w 
Gorlicach.

ODSZEDŁ  NA WIECZNĄ WARTĘ
KPT. WŁADYSŁAW BOHATKIEWICZ

POŻEGNALIŚMY POETKĘ RODEM Z ZIEMI GORLICKIEJ
BRONISŁAWA BETLEJ (1928 -2017)

1921 - 2017

NON OMNIS MORIAR
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Lokalni przedsiębiorcy aktywnie 
angażują się w pomoc w rozwi-
janiu talentów młodych Gorli-
czan. Jednym z nich jest Pan 
Janusz Pietrucha, właściciel 
m.in. firmy piekarniczej „Wero-
nica”. Już nie po raz pierwszy 
wsparł on młodych adeptów 
piłki nożnej. W styczniu tego 

Wspiera pasje  
młodych Gorliczan

Zmiana na stanowisku 
Sekretarza

Burmistrz Miasta Gorlice infor-
muje o zmianie na stanowisku 
Sekretarza Miasta Gorlice. Z 
dniem 15.03. br. funkcję Sekre-
tarza Miasta objął Pan Daniel 
Janeczek. Z Urzędem Miejskim 
w Gorlicach związany od 2007 
r., początkowo na stanowisku 
ds. pozyskiwania środków ze-

wnętrznych. Od 2010 r., po 
uzyskaniu uprawnień (CGAP 
– Certiefied Government Au-
diting Professional) zatrud-
niony na stanowisku audytora 
wewnętrznego. Doświadczenie 
w samorządzie zdobył również 
w Urzędach Miejskich w Jaśle, 
Bieczu oraz w Gminie Gorlice.

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

roku, dofinansował wyjazd 
podopiecznych gorlickiego Gli-
nika na turniej piłki nożnej, 
który odbył się w węgierskim 
mieście Papa. Korzystając z 
okazji, za wieloletnie wsparcie 
młodych sportowców osobiście 
podziękował Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.

WYCIĄG W MAŁASTOWIE DOCENIONY
10. marca br. w Rzykach (Gmina 
Andrychów) odbyło się podsu-
mowanie plebiscytu na najlepszą 
stację narciarską w Małopolsce. 
Organizatorem konkursu jest  
Gazeta Krakowska i Radio Kraków, 

przy współpracy Małopolskie-
go Urzędu Marszałkowskiego. 
Wśród laureatów, nie zabra-
kło reprezentantów Ziemi Gor-
lickiej. III miejsce w katego-
rii małych stacji narciarskich 

zdobył Wyciąg Narciarski Ma-
łastów. Nagrodę przyznaną 
stacji odebrał Dyrektor OSIR w 
Gorlicach Mariusz Duszowicz. 
Ponadto I miejsce w kategorii 
mała stacja narciarska zdobył 

ośrodek Sękowa Ski, a w ka-
tegorii tras narciarstwa bie-
gowego triumfowały Śnieżne 
Trasy przez Lasy z Krzywej. 
Źródło: Gazeta Krakowska, Zdj. 
Anna Kaczmarz

Gorlice w Sosnowcu
Wystawa fotograficzna autor-
stwa Joanny Bratko-Lityńska 
pod tytułem „Gorlice” po-
wstawała przez kilka miesięcy 
2016 roku w ramach reali-
zacji stypendium twórczego 
przyznanego przez Gminę 
Sosnowiec. Ma ona zapoznać 
mieszkańców Sosnowca z wa-
lorami miasta Gorlice, pogłębić 
i utrwalić kontakty w zakresie 
współpracy kulturalnej tych 
dwu miast. Pierwsza odsłona 
wystawy miała miejsce w 
Urzędzie Miejskim w Sosnowcu 
na przełomie 2016 i 2017 roku. 

W kwietniu 2017 br. w So-
snowcu odbędzie się XVI Mię-
dzynarodowy Festiwal „So-
snowieckie Dni Muzyki Znanej 
i Nieznanej”. Głównym zało-
żeniem programowym festi-
walu jest - co zresztą zostało 
ujęte w jego nazwie - pre-
zentacja utworów muzycz-
nych należących do szerokie-
go repertuaru największych 
sal koncertowych na świecie, 
czyli takich, które cieszą się 
ogromną popularnością wśród 
melomanów. Jednym z wyda-
rzeń tegorocznego festiwalu 

będzie koncert Chóru Cantores 
Carvatiani, a jako że chór po-
chodzi z Gorlic właśnie, to za-
planowano również w tym dniu 
przed koncertem wernisaż 
wystawy Joanny Bratko-Lityń-
skiej, tym razem pod tytułem 
„Pocztówka z Gorlic”. Na tę 
podwójną gorlicką imprezę 

organizatorzy zapraszają w 
dniu 22 kwietnia br. o godz. 
18.00 do Sali widowiskowo-
-koncertowej MUZA przy ul. 
Warszawskiej 2 w Sosnowcu. 
Wystawa „Gorlice” zaprezento-
wana zostanie także w Domu 
Polsko-Słowackim w Gorlicach 
w lipcu tego roku.
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UMOWA NA RESTAURACJĘ PARKU PODPISANA
15 marca br., w gorlickim 
ratuszu wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Sta-
nisław Sorys oraz Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
podpisali umowę gwarancyj-
ną dotyczącą dofinansowania 
inwestycji pt. „Restauracja 
Parku Miejskiego im. 
Wojciecha Biechoń-
skiego w Gorlicach”.  

W spotkaniu uczestniczyli także: 
Skarbnik Miasta Gorlice Krysty-
na Tokarska, Stanisław Pasoń, 
Radny Województwa Małopol-
skiego oraz Stanisław Kaszyk, 
Prezes Lokalnej Grupy Działa-
nia „Beskid Gorlicki”.  
Dla Gorlic oznacza to, że już w 
najbliższym czasie park wypięk-
nieje. Nowe ścieżki piesze i ro-
werowe, kładki, ławki, kosze na 

Marka lokalna szansą rozwoju
20 marca br., na zaprosze-
nie Lokalnej Grupy Działania 
„Beskid Gorlicki” nasze Miasto 
odwiedzili przedstawiciele Lo-
kalnych Grup Działania „Między 
Wisłą a Kampinosem” oraz 
„Krajna Złotowska”.  
Spotkali się także z burmi-
strzem Rafałem Kuklą, który 
osobiście przybliżył historię 
miasta i jego walory turystycz-
ne. Obejrzeli także film pro-
mocyjny oraz odwiedzili wieżę 
gorlickiego magistratu.  

Punktem kulminacyjnym wizyty 
było podpisanie umowy part-
nerskiej pomiędzy obecnymi na 
spotkaniu prezesami LGD – Sta-
nisławem Kaszykiem, Przemy-
sławem Kurdzieko, Henrykiem 
Dobrosielskim, Pawłem Bia-
łeckim, Piotrem Rutkowskim. 
Zawarte porozumienie dotyczy 
realizacji wspólnego projek-
tu pt. „Marka lokalna szansą 
rozwoju obszarów LGD”, który 
skupia się na budowaniu marki 
poprzez promocję regionu, pro-
duktów tradycyjnych oraz akty-
wizację społeczności lokalnej.

śmieci, stojaki na rowery, tablice 
informacyjne, zegary, to tylko 
kilka elementów infrastruktury, 
które będą służyć mieszkań-
com i turystom. Wypoczynek w 
parku ułatwi też zmodernizowa-
ny parking z miejscami posto-
jowymi dla niepełnosprawnych, 
nowe oświetlenie i toalety. Do-
tychczasowa zieleń doczeka 
się nowej odsłony - zostanie 

odrestaurowana i rozbudowa-
na. Powstanie także aplikacja 
mobilna na telefon służąca pro-
mocji naszego parku.  
Całkowity koszt inwestycji re-
stauracji parku wyniesie 2,96 
mln zł. Kwota dofinansowania 
czyli ponad 2,2 mln zł pochodzić 
będzie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020.

Blisko 1800 osób – liderów lo-
kalnych i regionalnych, przed-
stawicieli administracji pań-
stwowej, świata nauki, biznesu 
i kultury, przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych oraz 
mediów z ponad 40 krajów 
wzięło udział w III Europejskim 
Kongresie Samorządów, który 
odbył się w Krakowie w dniach 
27-28 marca. Wśród panelistów 
znalazł się również Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
W rozmowie na temat pomysłów 
na samorząd terytorialny obok 
Burmistrza Gorlic uczestniczy-
li Prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski i Prezydent Świd-
nicy Beata Moskal-Słaniewska.  

Moderatorem panelu dyskusyj-
nego był Wiceprzewodniczą-
cy Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej Krzysztof Gawkowski. 
Uczestnicy panelu zgodnie 
podkreślali, że ich pomysł na 
samorząd to przede wszystkim 
otwartość na mieszkańców, 
współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, odpowiedzial-
na polityka mieszkaniowa  i 
rozwój infrastruktury zgodny 
z oczekiwaniami mieszkańców. 
Burmistrz Kukla przekonywał 
jak ważna jest współpraca 
z mieszkańcami i organiza-
cjami pozarządowymi. Jako 
przykład dobrych praktyk w 
naszym mieście wymienił 

Budżet Obywatelski, reakty-
wację Gorlickiej Rady Senio-
rów czy aplikację Złap Smoga. 
Europejski Kongres Samorzą-
dów to jedna z największych 
konferencji międzynarodowych 
w Europie, poświęcona zagad-

nieniom polityki regionalnej, 
współpracy samorządów z 
władzą centralną i przedstawi-
cielami nauki oraz biznesu. To 
doskonała okazja do wymiany 
poglądów i doświadczeń.

Samorządy w obliczu  
wyzwań XXI wieku
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Oświetlenie ulicy  
Gałczyńskiego

Rozpoczęto roboty budowlano-
-montażowe związane z budo-
wą oświetlenia ulicznego przy 
ulicy Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Gorlicach. 

W ramach zadania przewidzia-
no montaż oświetlenia uliczne-
go linią kablową o długości 328 
mb, na 9 stalowych słupach.

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

W minionym roku zmoder-
nizowany został łącznik ulic 
Paderewskiego i Ander-
sa w Gorlicach, a na po-
czątku bieżącego roku wy-
konano jego oświetlenie. 

W ramach prac oświetlony zo-
stał odcinek ulicy o długości 
130 m, ułożona została linia 
oświetleniowa o łącznej długo-
ści 140 m oraz zamontowano 
4 latarnie.

Jaśniej na łączniku ulicBĘDZIE TERMOMODERNIZACJA 
OBIEKTÓW PUBLICZNYCH

KOLEJNE MILIONY ZŁOTYCH ZASILĄ
 BUDŻET MIASTA GORLICE

Ponad 7 mln zł – to kwota, 
która przeznaczona będzie 
na kompleksową termomo-
dernizację 9 obiektów miesz-
czących się na terenie Gorlic. 
Dofinansowanie tej dużej in-
westycji w 60% kosztów kwali-
fikowanych pochodzić będzie z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 - 2020, 
w ramach 4 Osi Priorytetowej 
Regionalna polityka energe-
tyczna, działanie 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i miesz-
kaniowym, poddziałanie 4.3.2 
Głęboka modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności 
publicznej – SPR.
Jest to niewątpliwy sukces 
wszystkich samorządowców z 
powiatu gorlickiego. Wspólny 
wniosek złożony przez Związek 
Gmin Ziemi Gorlickiej na pod-
stawie porozumienia w sprawie 
wspólnej realizacji projektu do-
tyczącego głębokiej moderni-
zacji, w toku oceny w Instytucji 
Zarządzającej RPO WM uzyskał 
pozytywną ocenę formalną, fi-
nansową i merytoryczną, a w 
dniu 28 marca 2017 r. na mocy 
uchwał 480/17 oraz 482/17 
Zarządu Województwa Mało-

polskiego został wybrany do 
dofinansowania. Tym samym 
na terenie powiatu gorlickiego 
termomodernizacją objętych 
zostanie 39 budynków. 
Koszt całej inwestycji to  
23 701 744,77 zł, przy maksy-
malnej wartości dofinansowa-
nia 14 155 574,37 zł.
W Gorlicach kompleksowej 
termomodernizacji docze-
kają się budynki:
•Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach segment A, 
Rynek 2;  
•Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach segment B, 
Plac Kościelny 2;  
• Szatni OSiR, ul. Sien-
kiewicza 15; 
• Gospodarczy Miejskie-
go Zespołu Szkół nr 4, 
ul. Krasińskiego 9; 
•Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 5, ul. Krakow-
ska 5; 
•Pomocniczy Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5, ul. 
Krakowska 5; 
•Przychodni, ul. Jagiełły 
10;
•Przychodni, ul. Sło-
neczna 11; 
•MZUK, ul. Kościuszki 
92.

Zdjęcia geodezyjne powiatu 
- oznacz punkty graniczne

Początkiem kwietnia, na ob-
szarze Powiatu Gorlickiego roz-
pocznie się wykonywanie zdjęć 
lotniczych w celach geodezyj-
nych. W związku z tym, zaleca 
się właścicielom poszczegól-
nych nieruchomości na jego 
terenie, odpowiednie ozna-
czenie punktów granicznych. 

Zachęcamy do zapozna-
nia się z informacją do-
tyczącą znakowania  
Znakowanie punktów gra-
nicznych nie jest obowiąz-
kowe! To indywidualna, do-
browolna decyzja każdego 
z właścicieli nieruchomości. 
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Wiosenny news z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3

Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna – znów nam ubyło lat, 
Wiosna, wiosna wkoło, roz-
kwitły bzy…  
Słowa piosenki zespołu Skaldo-
wie wprowadziły uczniów MZS 
nr 3 w Gorlicach w radosny 

nastrój i zainaugurowały I 
edycję szkolnego show „Czy 
twoja twarz brzmi znajomo?”, 
której organizatorem był Sa-
morząd Uczniowski. W tym 
artystycznym przedsięwzięciu 
wzięło udział 34 wykonawców 

od 1 klasy szkoły podstawo-
wej do 3 klasy gimnazjum. 
Na scenie zaprezentowali się 
soliści, zespoły wokalne i ka-
barety. Wśród znanych i lubia-
nych twarzy znalazły się m.in. 
Zenek Martyniuk, Magda Gesler, 
Lady Gaga, Ewelina Lisowska, 
Ewa Farna czy Natalia Nikiel. 
Jury, na czele z panem dyrek-
torem Krzysztofem Michalikiem, 
wyłoniło najlepszych z najlep-
szych, przyznając wyróżnie-
nie czwartoklasistkom, które 
z powodzeniem naśladowały 
Lady Gagę oraz trzecioklasist-
kom za wykonanie piosen-
ki Sylwii Grzeszczak. Miejsce 
trzecie przypadło w udziale 
trzem uczniom z klasy 6a SP, 
którzy przeprowadzili w naszej 
szkole „Kuchenne rewolucje”, na 
drugim miejscu uplasowały się 
najmłodsze uczestniczki szkol-
nego show - uczennice klasy 2b 
SP, które z wiosennym powerem 
wykonały piosenkę „Kolorowe 
dzieci”. Nagroda główna trafiła 
w ręce niesamowitych wcieleń 

Zenka Martyniuka – tej wyjąt-
kowej metamorfozy dokonali 
uczniowie klasy 6a SP. Każdy 
uczestnik otrzymał na osłodę 
pamiątkowy dyplom ze słodkim 
załącznikiem, a zwycięzcy 
wybiorą się w poszukiwaniu 
wiosny… do kina, na basen, na 
pizzę i do jednej z gorlickich sal 
zabaw. Kolejnym punktem pro-
gramu „Spotkania z wiosną” w 
MZS nr 3 w Gorlicach był kolo-
rowy korowód przedszkolaków 
i uczniów klas 1-3, którzy pod 
opieką pań wychowawczyń z 
symbolicznymi, własnoręcz-
nie wykonanymi marzannami 
oraz gaikami pożegnali zimę 
i radośnie przywitali wiosnę. 
Obchody pierwszego dnia ka-
lendarzowej wiosny w murach 
gorlickiej „Trójki” okazały się być 
znakomitym potwierdzeniem 
słów piosenki Skaldów, iż:„ Nie 
przeszkadza tytuł, wiek i płeć / 
By zieloną wiosnę w głowie mieć. 
 
Źródło: Miejski Zespół Szkół nr 3 w Gorlicach

Jubileuszowa „Super Klasa”
Zgodnie z tradycją, w pierw-
szy dzień wiosny w Miejskim 
Zespole Szkół nr 5 w Gor-
licach odbył się już po raz 
XXV szkolny turniej „Super 
Klasa 2017” dla uczniów klas 
drugich i trzecich gimnazjum. 
W tym roku zwycięstwo od-
niosła klasa 3A gimnazjum. 
Pierwszy turniej szkolny 
„Super Klasa” odbył się dwa-
dzieścia pięć lat temu, w 1992 
roku. Powstał jako szkolna 
impreza alternatywna dla roz-
przestrzeniającej się mody 
świętowania w pierwszym 
dniu wiosny tzw. Dnia Waga-
rowicza. Powstał w trosce o 
bezpieczeństwo uczniów, ku 
zaspokojeniu zapotrzebowania 
na dzień wolny od zajęć lekcyj-
nych, w celu  uwolnienia siły 
tkwiącej w  zespole i udowod-

nienia sobie i innym własnej 
wartości. Od pierwszego tur-
nieju do chwili obecnej cieszy 
się on niesłabnącym powodze-
niem wśród młodzieży i pełną 
akceptacją ze strony rodziców 
i nauczycieli. Wyzwala emocje, 
integruje zespoły, dopinguje  
i  angażuje. Tkwi  w  szkol-
nym  kalendarzu  jako jedna 
z  najbardziej  oczekiwanych  
imprez.  Jest ważnym wy-
darzeniem w życiu szkoły. 
W dwudziestu pięciu turnie-
jach wzięło udział prawie 
cztery tysiące uczestników. 
Zwycięzcom wręczono ponad 
siedemset pięćdziesiąt koszu-
lek z nadrukiem oraz dwadzie-
ścia pięć zbiorowych nagród w 
formie dofinansowania do wy-
cieczki klasowej. Relacje z tur-
niejów przekazywała lokalna 

stacja telewizyjne, Radio Echo  
oraz portale internetowe. 
Turniej „Super Klasa”, pomimo 
licznych prób naśladowania nie 
uległ żadnej konkurencji. Jest 
jedyna taką imprezą w naszym 
regionie. Organizacja turnieju 
angażuje wszystkich wycho-
wawców, których podopieczni 
startują w rozgrywkach. Długie 
godziny spędzają na przygoto-
waniu atrakcyjnych ubiorów 
i transparentów, trenują tur-
niejowe zawołania, ćwiczą 
śpiewanie zadanych utworów 
muzycznych. Wszystkie kon-
kursowe zadania i konkuren-
cje są efektem wielogodzinnej 
pracy zespołu organizacyjne-
go, który od wielu lat tworzą 
panie: Alicja Haluch, Dorota 
Januś, Karolina Rybczyk, 
Agata Tomasiak, Anna Wa-

chowicz, Barbara Zastępa. 
Zespół organizacyjny dba nie 
tylko o atrakcyjność turnieju, 
ale także zabiega o środki fi-
nansowe na właściwą oprawę 
konkursów i nagrody dla zwy-
cięzców. W tym roku szkolnym 
w organizacji Turnieju wsparli 
nas finansowo bądź rzeczowo 
Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Mostowe Godrom, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Małopol-
ska”, Rada Rodziców przy 
Miejskim Zespole Szkół nr 5,  
Komenda Powiatowa Policji 
oraz Salon Telefonii Komór-
kowej „Play” Gorlice Rynek. 
 
Źródło: Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach
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8 MARCA TO ŚWIĘTO  
WSZYSTKICH KOBIET

8. marca br. Zarząd Osiedla nr 
5 przy współudziale Zarządów 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
„Osiedle Młodych” oraz „Ma-
łopolska” zaprosił Panie do 
restauracji „Starościańska”. 
Był obiad, ciastko z kawą, 
owoce oraz lampka wina. Nie 
zabrakło również kwiatów 
i miłych życzeń dla Pań od 

prezesa Spółdzielni Miesz-
kaniowej Andrzeja Rąpały 
oraz Burmistrza Rafała Kukli. 
Serdecznie dziękuję za współ-
udział i wsparcie tego spo-
tkania państwu Prezesom 
Marioli Migdar oraz Andrzejowi 
Rąpale.
 
Źródło: Maria Jamro

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

Dzień Kobiet na Osiedlu 
„Kromera”

8 marca w świetlicy przy ul. 
Jagiełły odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Kobiet dla miesz-
kanek Osiedla „Kromera”. 
W spotkaniu przygotowa-
nym przez Zarząd Osiedla 
Nr 3 uczestniczył między 
innymi Burmistrz Rafał Kukla, 
Radna Miasta Gorlice Maria 

Piecuch oraz Przewodnicząca 
Osiedla Halina Kordyl. Bur-
mistrz podziękował za za-
proszenie oraz złożył wszyst-
kim obecnym na sali Paniom 
najserdeczniejsze życzenia. 
 
Źródło: Maria Piecuch

PIĘKNE KOBIETY RENESANSU  
W POEZJI I MALARSTWIE

DZIEŃ KOBIET NA UZW
8 marca br, w Domu Pol-
sko-Słowackim, blisko sto 
słuchaczek Uniwersytetu 
Złotego Wieku w Gorlicach 
obchodziło swoje doroczne 
święto - Dzień Kobiet.  
Spotkanie miało charakter 
edukacyjny. Wysłuchano nie-
zwykle atrakcyjnej prelekcji 
Renaty Rybczyk - polonistyki 
z ZST im. W. Pola w Gorlicach 
pt. „Piękne kobiety  renesansu 
w poezji i malarstwie”. Pre-
legentka w przystępnej pre-
zentacji przeniosła słuchaczy 
do epoki renesansu. Ukazała 
ideał kobiety tamtych czasów, 
zachowany w malarstwie i 
poezji. Piękna prelekcja  za-

kończyła się współczesnym, 
chociaż ponadczasowym 
przebojem „Jej portret”, w 
wykonaniu Bogusława Meca, 
niezwykle wzruszającym 
obrazem nieodgadnionej ta-
jemniczości kobiety.  
Korzystając z okazji Burmistrz 
Rafał Kukla oraz Prezes Uniwer-
sytetu Złotego Wieku Roman 
Dziubina złożyli wszystkim 
obecnym na sali Paniom 
najserdeczniejsze życzenia 
oraz wręczyli symboliczne 
kwiaty. Burmistrz podkreślił, 
że piękne były kobiety 
renesansu, ale najpiękniejsze 
są współczesne Gorliczanki. 

Święto Kobiet w Gliniku
9 marca br. w świetlicy osie-
dlowej przy ul. Chopina Zarząd 
Osiedla Nr 4 zorganizował uro-
czystość z okazji Dnia Kobiet dla 
mieszkanek Osiedla „Chopina”. 
W spotkaniu przygotowanym 
przez Zarząd Osiedla Nr 4 pod 
przewodnictwem Pani Danuty 
Brach uczestniczył Burmistrz 

Rafał Kukla oraz Prezes Zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej 
MARIAMPOL Jan Baran. Bur-
mistrz i Prezes, każdej obecnej 
na sali Pani wręczyli, wraz z ży-
czeniami symboliczny kwiatek. 

Źródło: Danuta Brach, Przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla Nr 4
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Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca br. dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 3 w 
MZS Nr 4 kultywując trady-
cję naszego regionu żegnały 
zimę - witając wiosnę. 
O poranku dzieci wykonały 
kukłę „Marzannę” z ekologicz-
nych surowców. Wszystkie 
grupy przedszkolne wyruszyły 
w barwnym korowodzie nad 

rzekę Ropę, śpiewając piosen-
ki o tematyce wiosennej, przy-
wołując upragnioną wiosnę. 
Po przejściu przez most space-
rowaliśmy z „Marzannami” po 
Miejskim Parku. Do przedszko-
la dzieci wracały z kolorowymi 
„gaikami”.
Źródło: Miejskie Przedszkole Nr 3 w Gorlicach 
Tekst: K. Korzonek

Powitanie Wiosny  
w Miejskim Przedszkolu nr 1
Wiosna to pora najpiękniejsza, 
to cud natury powtarzający się 
co roku - jest  doskonałą  okazją  
do  tego, by  pokazać  dzie-
ciom,  jak  wielkie  bogac-
two  niesie  ze  sobą  budząca  
się  do  życia  przyroda. 
W Miejskim Przedszkolu nr 
1  przygotowania  do  powita-
nia  wiosny  zaczęły  się  kilka  
dni  wcześniej.  Dekoracja 

zimowa została zastąpiona wio-
senną. W  salach  zazieleniły  
się  kąciki  przyrody,  rozkwi-
tły żonkilami i hiacyntami. Na 
gazetkach przedszkolnych 
umieszczone zostały prace pla-
styczne poświęcone pierwszym 
zwiastunom wiosny.  
21  marca br. wszystkie przed-
szkolaki  wraz  ze  swoimi  paniami  
zebrały  się  w  jednej  sali, 

żeby  wspólnie pożegnać PANIĄ 
ZIMĘ i powitać PANIĄ WIOSNĘ.  
Podczas  uroczystości  dzieci 
prezentowały wcześniej 
przygotowane wiersze, 
inscenizacje i piosenki.  
Dziewczynki  z najstarszej 
grupy zachwyciły   tańcem 
kwiatów.  Wiosna nadeszła 
i zaprosiła wszystkie dzieci 
do drugiej sali, gdzie czekała 
ich niespodzianka. Był to 
objazdowy teatrzyk kukiełkowy 
TOMCIO z Nowego Sącza, który 
zawitał do  przedszkola na 

zaproszenie PANI WIOSNY. W 
świat baśni przeniosła wszystkich 
piękna muzyka, kukiełki i 
aktorzy. Dzieci z zaciekawieniem 
śledziły losy tytułowych 
bohaterów, którzy –  przeżywa-
jąc różne przygody –  też ocze-
kiwali nadejścia  wiosny.  
Po takim powitaniu w naszym 
przedszkolu wszyscy jesteśmy 
pewni, że wiosna już przyby-
ła i zagości u nas na dobre, 
zazieleni łąki, drzewa i trawy. 
 
Źródło: Halina Maniak

Wiosna u Słonecznych 
Przedszkolaków

21 kwietnia br., zaraz po śniada-
niu, dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Nr 5 rozpoczęły uroczyste 
świętowanie. Powód? Bardzo 
prosty – powitanie wiosny.  
Wychowankowie z grupy Wesołe 
Misie najpierw pięknym tańcem 
pożegnały zimę, a następnie, 
poprzez krótką insceniza-
cję, wprowadziły wszystkich 
przedszkolaków w krainę Pani 
Wiosny. Nie brakowało także 
„wiosennego  akcentu „ ze 
strony pozostałych grup. Każdy 
bowiem oddział zaprezentował 
piosenkę nawiązująca treścią 
do dzisiejszego dnia. Uwień-
czeniem tych uroczystości było 
spalenie Marzanny w ogrodzie 
przedszkolnym, co wywoła-
ło u dzieci ogromne emocje. 
Po powrocie do przedszko-
la na dzieci czekała jeszcze 
jedna niespodzianka. Odwie-
dził je bowiem Pan Bartłomiej 

Rębacz - Mistrz pszczelarstwa z 
pasieki BOŻA ISKIERKA, który 
pokazał wszystkim, że pszczo-
ły pani Wiosna także  już obu-
dziła i są gotowe do ciężkiej 
pracy, jaką jest zbieranie pyłku 
z kwiatów i przerabianie go na 
miód. Słoneczne przedszkolaki 
mogły również w dzisiejszym 
dniu skosztować miodku, a 
nawet pyłku kwiatowego.  
Dzieci miały okazję zobaczyć 
dawny i współczesny strój 
pszczelarza, a  także zajrzeć 
do ula, by dowiedzieć się, 
jak wygląda w środku. Niesa-
mowite wrażenie wywołał u 
przedszkolaków pokaz tysięcy 
pszczół zgromadzonych w szkla-
nym ulu, które dzieci mogły 
oglądać z bliska.  Uwieńcze-
niem spotkania z pszczelarzem 
było własnoręczne wykonanie 
świecy z wosku pszczelego. 
Źródło: Miejskie Przedszkole Nr 5 w orlicach
tekst: Katarzyna Barczyk
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XXXIII SESJA RADY MIASTA GORLICE 
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30 marca br., w odnowionej, zmodernizo-
wanej, z nowym układem Sali Sesyjnej, 
z galerią dla gości i mediów – odbyła się 
XXXIII sesja Rady Miasta. Po przyjęciu 
protokołów z XXXI XXXII sesji, zapozna-
niu się z Informacją Burmistrza za okres 
międzysesyjny od 16.02. do 15.03.2017 
r., wysłuchali odpowiedzi na interpelacje 
zgłoszone na XXXII sesji RM – radni przy-
jęli 14 uchwał.
W pierwszej uchwale przyjęty został 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta 
Gorlice na lata 2016-2023, który tworzy 
kompleksowy proces  wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegra-
dowanych poprzez działania całościowe 
integrujące interwencję na rzecz spo-
łeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie 
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 
zintegrowany poprzez programy rewita-
lizacji. Ten uchwalony Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta Gorlice dostarczony 
jest w formie małego foldera do wszyst-
kich mieszkańców. Znajduje się w nim 
lista przedsięwzięć do realizacji. Na reali-
zację wskazanych w planie zadań będzie 
można ubiegać się o środki zewnętrzne 
z Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020. Druga przyjęta uchwała 
RM dostosowała sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, który obowiązywać będzie od 
1 września 2017 r. Do 31 sierpnia 2017 
r. zakończą działalność wszystkie gor-
lickie gimnazja (6). Będą one włączone 
do ośmioklasowych szkół podstawowych 
(6). We wszystkich szkołach podsta-
wowych, wraz z klasami gimnazjów, w 
roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się 
kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły 
podstawowej. Trzecia uchwała określa 
kryteria brane pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym w podległych Miastu pu-
blicznych przedszkolach (kryteria wraz z 
liczbą punktów). Kolejna uchwała określa 
kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym 
do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz 
z liczbą punktów oraz dokumenty nie-
zbędne do ich potwierdzenia dla kan-
dydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkół. Kolejne dwie uchwały dotyczyły 
również tematyki oświatowej. Przyjęto 
plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalono 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat 
w 2017 roku za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych  przez Miasto Gorlice. 
Ponadto radni wyrazili zgodę na realizację 
projektu „Poprawa stanu przyszkolnej in-
frastruktury sportowej w pięciu Miejskich 
Zespołach Szkół w Gorlicach” w ramach 
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki „Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej – edycja 2017”. 
Siódma uchwała Rady Miasta dotyczyła 
przystąpienia przez Miasto Gorlice do re-
alizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Zadanie 
będzie realizowane na terenie gmin nale-
żących do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. 
Przystąpienie do realizacji zadania uzależ-
nione jest od uzyskania dofinansowania 
w ramach RPO Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020. Również od 
dofinansowania – tym razem ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki w Krakowie uzależ-
niona będzie realizacja uchwał w sprawie 
przystąpienia przez Miasto Gorlice do 
realizacji zadania polegającego na ogra-
niczeniu niskiej emisji poprzez moderniza-

cję systemów ogrzewania w budynkach i 
lokalach mieszkalnych na terenie miasta 
Gorlice w ramach „Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji na terenie województwa 
małopolskiego”. Dziewiątą uchwałą przy-
jęto Program opieki nad zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Gorlice w 2017 roku. Radni 
podjęli także uchwałę w sprawie zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (tym-
czasowe garaże oraz cele rekreacyjne); 
powołali do składu Komisji  Infrastruktury 
i Inwestycji Rady Miasta Marię Piecuch; 
uchwałą uznali skargę na Przewodni-
czącego i Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta za bezzasadną; dokonali zmiany 
Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej  Miasta Gorlice na 2017 r. 
Przedostatnia uchwała dotyczyła zamiany 
nieruchomośći położonych w Gorlicach 
przy ul. Michalusa 18 i ul. Bieckiej 9B, wy-
rażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
lokalu w budynku przy ul. Jagiełły 10 na 
czas nieoznaczony oraz odstąpienia od 
obowiązku przetargowego trybu jej za-
warcia. Ostatnią uchwałą zwolniono OSiR 
w Gorlicach z wpłaty do budżetu Miasta 
nadwyżki środków obrotowych, ustalonej 
na koniec roku sprawozdawczego 2016.

ALICJA NOWAK, w 
swojej pierwszej inter-
pelacji prosiła o infor-
mację czy podejmowa-
ne są, bądź planowane 
działania zmierzające 
do wymiany przesta-

rzałej sieci gazu wysokoprężnego, nie-
zgodnej z obowiązującymi obecnie 
technologiami i normami. (Odp.: W 

odpowiedzi na interpelację uprzejmie 
wyjaśniam, że zwróciłem się do Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - właści-
ciela gazociągu wysokiego ciśnienia 
przebiegającego przez teren Miasta 
Gorlice z prośbą o podanie informacji 
na temat aktualnych planów moderni-
zacji sieci, w tym ewentualnej przebu-
dowy gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Grybów-Gorlice. Po uzyskaniu 

odpowiedzi zostanie ona Pani nie-
zwłocznie przekazana). 
W drugiej prosiła o rozważenie opra-
cowania systemu szybkiego dotarcia z 
ważną informacją do mieszkańców m. 
Gorlice. (Odp.: Zakup systemu ostrze-
gania o zagrożeniach i alarmowania 
mieszkańców dla gmin powiatu gorlic-
kiego, w tym Miasta Gorlice, planowa-
ny jest w ramach projektu „Wsparcie 

służb ratowniczych Ziemi Gorlickiej” re-
alizowanego przez Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej. Ponadto poleciłem poszcze-
gólnym wydziałom Urzędu Miejskiego 
opracowanie baz teleadresowych in-
stytucji oraz innych jednostek z terenu 
Miasta w celu szybszego informowania 
w sytuacjach kryzysowych). 
W trzeciej interpelacji pytała, w imieniu 
mieszkańców, do kogo należy zgłaszać 

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

Dobra współpraca Burmistrza 
Rafała Kukli i Starosty Karola Gór-
skiego przynosi kolejne efekty. 
Tym razem rozwiąże problemy 
lokalowe organizacji i stowarzy-
szeń, a także odciąży ruch sa-
mochodowy na ul. Słonecznej. 
Rada Miasta Gorlice i Rada Powiatu 
Gorlickiego 30 marca br. przyję-
ły uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości Miasta Gorlice po-
łożonej w Gorlicach przy ul. Mi-
chalusa 18 i nieruchomości Sta-
rostwa Powiatowego w Gorlicach 
zlokalizowanej przy ul. Bieckiej 9B. 
W procesie zamiany, pozyskanie 

przez Miasto budynku po dawnym 
Urzędzie Skarbowym pozwoli na 
ulokowanie tam organizacji oraz 
stowarzyszeń działających na 
terenie Gorlic, zajmujących obecnie 
lokale miejskie o różnym standar-
dzie. Takie rozwiązanie ma na celu 
także skoncentrowanie rozproszo-
nych na terenie Miasta podmio-
tów w jednym budynku. Będzie to 
duże udogodnienie dla osób ko-
rzystających z ich usług, a także 
rozwiąże kłopoty samych organi-
zacji, poprzez stworzenie dogod-
nych miejsc do dalszej działalności. 
Przekazana na rzecz Powiatu nie-

ruchomość przy ul. Michalusa 18 
wykorzystana będzie na potrzeby 
przeniesienia siedziby Wydziału Ko-
munikacji i Dróg Starostwa Powiato-
wego w Gorlicach. Rozwiąże to pro-
blemy bieżącego obciążenia ruchem 
ul. Słonecznej i osiedla „Magdalena”. 

Przyczyni się także do podniesienia 
komfortu mieszkańców Miasta oraz 
klientów Wydziału. Nie bez znacze-
nia jest także łatwiejszy dostęp do 
miejsc parkingowych i wykorzystanie 
na ten cel leżącego nieopodal staro-
droża.

Wspólnie dla Miasta i Powiatu
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potrzebę uprzątnięcia zwierzęcych 
trucheł. (Odp.: Uprzątnięcie martwych 
zwierząt z terenu dróg publicznych na 
podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
należy do obowiązków poszczególnych 
zarządców dróg, tj. odpowiednio gminy, 
powiatu, ZDW oraz GDDKiA.).
Czwarta interpelacja dotyczyła złego 
stanu drogi – ul. Orzeszkowej, która 
wymaga remontu. Prosiła o informa-
cję o skalę wniosków kierowanych do 
miasta o odszkodowania. (Odp.: W 
sprawie złego stanu technicznego ulicy 
Orzeszkowej wyjaśniam, iż zasadnym 
jest remont wnioskowanego odcinka 
drogi. Rozważana jest możliwość apli-
kowania o środki zewnętrzne na ten cel 
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. Natomiast 
zgłoszenia o zdarzeniach na drogach i 
chodnikach zarządzanych przez Miasto 
załatwiane są w zakresie posiadanej 
polisy OC).
Piąta interpelacja dotyczyła możliwo-
ści zorganizowania całorocznej akcji 
„czyste miasto”. (Odp. W sprawie czy-
stości na ulicach miejskich informuję, 
iż Miejski Zakład Usług Komunalnych 
rozpoczął pozimowe sprzątanie miasta. 
Utrzymanie czystości na terenach pry-
watnych oraz chodnikach przyległych 
do tych posesji zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach należy natomiast do obowiąz-
ków właścicieli nieruchomości).
W przedostatniej interpelacji pytała, 
czy nie byłoby zasadnym rozważyć, 
by w tym roku zrezygnować z budżetu 
obywatelskiego. (Odp.: W kwestii rezy-
gnacji z budżetu obywatelskiego wska-
zuję, że uważam całkowitą rezygnację 
z tej formy wydatkowania środków 
budżetowych za niecelową. Zaznaczyć 
należy, że przez pryzmat liczby złożo-
nych wniosków czy też ilości oddanych 
głosów dotychczasowe edycje BO 
należy uznać za sukces. Dla przykła-
du w poprzednim roku oddano łącznie 
2372 głosy. Można rozważyć zmniejsze-
nie kwoty na zadania ogólnomiejskie, 
jednak jakiekolwiek zmniejszenia kwot 
na zadania osiedlowe w mojej ocenie 
są niecelowe). 
Ostatnia interpelacja dotyczyła zaini-
cjowania projektu sadzenia drzew w 
miejsce usuwanych. (Odp.: W kwestii 
zainicjowania projektu „drzewo za 
drzewo” wyjaśniam, że wydawane ze-
zwolenia na usuwanie drzew bardzo 
często uzależnione są od wykonywania 
przez wnioskodawcę nasadzeń zastęp-
czych. Niemniej jednak podjęte zostaną 
dodatkowe działania edukacyjne 
mające na celu zachęcenie do sadzenia 
drzew na terenie miasta). 

MAŁORZATA MIĘKI-
SZ-MULLER,  w 
swojej interpelacji 
wnioskowała o podjęcie 
działań w celu zorgani-
zowania na terenie 
Gorlic środowiskowego 

domu pomocy dla osób starszych, w 
którym będą mogły przebywać w ciągu 
dnia, co umożliwi ich opiekunom podję-
cie albo kontynuowanie pracy lub zała-
twienie innych spraw. (Odp.: Odpowia-

dając na interpelację w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do zor-
ganizowania na terenie miasta środowi-
skowego domu samopomocy dla osób 
starszych wyjaśniam, że w chwil 
obecnej jesteśmy na etapie poszukiwa-
nia odpowiedniej lokalizacji, właściwej 
zarówno pod względem dostępności jak 
i możliwości adaptacyjnych posiadanej 
bazy lokalowej. Z pewnością będziemy 
aplikować o środki na ten cel w ramach 
przedmiotowych konkursów). 

ROBERT RYNDAK,  w 
swojej interpelacji 
prosił – na wniosek 
mieszkańców zamiesz-
kujących w budynkach 
przy ulicy Stróżowskiej  
na odcinku pomiędzy 

skrzyżowaniami z ulicą Krakowską i Nie-
podległości – o wystąpienie Komendan-
ta Powiatowego Policji oraz Komendan-
ta Straży Miejskiej o ściślejsze 
egzekwowanie zakazu zatrzymywania 
się i postoju na tym odcinku ulicy. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację w 
sprawie egzekwowania zakazu zatrzy-
mywania na ul. Stróżowskiej wyja-
śniam, że wystąpiłem do Straży Miej-
skiej oraz Policji z prośbą o podjęcie 
odpowiednich działań w tej sprawie). 

JOANNA BUBAK w 
swojej interpelacji 
prosiła o reaktywowa-
nie Gminnej Rady ds. 
Osób Niepełnospraw-
nych. (Odp.: Odpowia-
dając na interpelację w 

sprawie powołania Gminnej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych wyjaśniam, 
że przepisy prawne określające zakres 
oraz kompetencje administracji samo-
rządowej przypisują działania z zakresu 
osób niepełnosprawnych do szczebla 
powiatowego oraz wojewódzkiego. Tym 
samym nie ma możliwości powołania 
wnioskowanej Rady. Niemniej jednak 
wskazuję, że Miasto widząc potrzebę 
wspierania tej grupy społecznej utrzy-
muje stały kontakt z organizacjami oraz 
instytucjami zajmującymi się osobami 
niepełnosprawnymi oraz wspiera finan-
sowo i organizacyjnie wiele działań w 
tym zakresie).  

MARIA LUDWIN w 
pierwszej interpelacji 
prosiła o wystąpienie 
do przedsiębiorstw 
„Forest”, „Saint-Gobain 
Velimat”, „Izolacja 
Matizol” o przestrzega-

nie norm emisji zanieczyszczania po-
wietrza. (Odp.: Odpowiadając na inter-
pelację wyjaśniam, iż odnośnie emisji 
zanieczyszczeń przez zakłady produk-
cyjne znajdujące się w rejonie Osiedla 
Młodych wystąpiłem do Starostwa Po-
wiatowego jako organu właściwego do 
kontroli we wskazanym zakresie z 
prośbą o podjęcie odpowiednich 
działań). 
W drugiej interpelacji prosiła o zainte-
resowanie się przez władze miasta bu-
dynkiem nr 36 przy ul. Mickiewicza ze 
względu na zły stan techniczny. (Odp.: 
W kwestii złego stanu technicznego 
budynku znajdującego się w narożu 
ul. Mickiewicza oraz ul. Kościuszki wy-

jaśniam, iż budynek ten stanowi wła-
sność prywatną. Zwróciłem się do wła-
ściciela wskazanego obiektu z prośbą 
o podjęcie niezbędnych działań w celu 
poprawy jego stanu technicznego).

MICHAŁ DIDUCH 
w swojej interpelacji 
prosił o wymianę skraj-
nych ekranów po jednej 
i drugiej stronie ul. Koł-
łątaja na ekrany prze-
źroczyste oaz montaż 

pozostałych dwóch na wysokości 
budynku nr 6. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację w sprawie ulicy Kołłątaja 
wyjaśniam, że na wniosek mieszkańców 
Miasto zamontowało lustro drogowe na 
wyjeździe z budynku Nr 4 od strony ul. 
Piłsudskiego. Przy budynku Kołłątaja 
Nr 6 nie ma technicznych możliwości 
montażu ekranów ochronnych ponie-
waż obecny chodnik ma szerokość od 
0,9 do 1,3 m. Montaż ekranów przy 
uwzględnieniu skrajni 0,5 m spowodu-
je, że chodnik utraci jakiekolwiek war-
tości użytkowe. Na marginesie wskazać 
należy, że dokumentacja przebudowy 
ul. Kołłątaja była przygotowywana w 
poprzedniej kadencji kiedy burmistrzem 
był pan Witold Kochan, a Pan pełnił 
funkcję Radnego Rady Miasta Gorlice. 
Wówczas był odpowiedni moment na 
całościową analizę dokumentacji oraz 
zgłoszenie ewentualnych uwag co do 
planowanych rozwiązań).  
W drugiej interpelacji, w związku z 
zawartą umową na obsługę prawną 
urzędu na 2017 rok bez przeprowa-
dzenia konkurencyjnej procedury 
wyboru kancelarii, prosił o odpowiedź 
jak została zapewniona przejrzystość i 
transparentność w tym zakresie. Prosił 
również o podanie prawnego uzasadnie-
nia do zmian w regulaminie zamówień 
publicznych określonym w zarządze-
niu burmistrza 217/2016, dotyczących 
wprowadzenia bieżącej obsługi prawnej 
do katalogu dóbr i usług niewymagają-
cych przeprowadzenia konkurencyjnej 
procedury wyboru wykonawcy, okre-
ślonych w §5 ust 4 oraz dlaczego nie 
sprawdzono, np. w miesiącu grudniu 
2016 roku, czy inne kancelarie nie wy-
konałyby tej usługi taniej? (Odp.: Od-
powiadając na interpelację w sprawie 
obsługi prawnej Urzędu Miejskiego wy-
jaśniam, że podstawę prawną wprowa-
dzonej zmiany Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych stanowi przede 
wszystkim art. 7 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanowiący, że organy 
władzy publicznej działają na podsta-
wie i w granicach prawa. W odniesieniu 
do zamówień dokonywanych do kwoty 
30.000 Euro brak jest przepisu nakła-
dającego obowiązek określonego trybu 
postępowania, a nawet wprowadzania 
regulaminu postępowania. W wielu 
jednostkach samorządu rozwiązanie 
takie nie jest stosowane, pozostawiając 
swobodę decyzyjną organom wykonaw-
czym. W Urzędzie Miejskim regulamin 
udzielania zamówień do kwoty 30.000 
Euro funkcjonuje i ma na celu możli-
wość wydatkowania środków w sposób 
zapewniający nie tylko oszczędność, ale 
i sprawne działanie Urzędu. Jednocze-
śnie, jego szczegółowe ukształtowanie, 

w sposób jak najbardziej korzystny dla 
Miasta, należy do Burmistrza. W odnie-
sieniu do pytania o sposób realizacji 
przez Burmistrza zasad wydatkowania 
środków zgodnie z ustawą o finan-
sach publicznych wyjaśniam, że zasady 
dokonywania wydatków ze środków 
publicznych uregulowane zostały w 
art. 44 tej ustawy. Na jego podstawie 
wydatki publiczne powinny być doko-
nywane w sposób celowy i oszczędny, 
zmierzający do uzyskiwania najlep-
szych efektów z danych nakładów. 
Ponadto wydatki powinny być doko-
nywane z zastosowaniem optymalne-
go doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów. Zgodnie 
z zasadą celowości – wydatek będzie 
traktowany jako celowy, jeżeli jego 
poniesienie jest niezbędne do wykona-
nia zadania publicznego. Bezspornym 
jest, że obsługa prawna jest jednym 
z kluczowych zadań służących zapew-
nieniu legalności działania Urzędu oraz 
Miasta. Zasada oszczędności z kolei, 
zakłada obniżenie w możliwym stopniu 
wydatków koniecznych na realizację 
zadania z zastrzeżeniem granicy, w 
której przełożyłoby się to na spadek 
jakości działalności. Mając na uwadze 
charakterystykę rynku, zakres obowiąz-
ków obsługi prawnej Urzędu i organów 
Miasta oraz zwiększenie w 2017 roku 
ilości spraw, które podlegają opiniowa-
niu prawnika Urzędu, jak również ocze-
kiwany poziom wykonywanej usługi 
ze strony kancelarii prawnej, przyję-
cie kosztów sprawdzonej już obsługi 
prawnej, na poziomie z roku 2016, jed-
noznacznie zasadę oszczędności reali-
zowało. Z powyższymi łączą się zasady 
skuteczności – dotycząca optymalnego 
doboru środków i metod do realizacji 
konkretnego celu oraz efektywności 
– zakładająca uzyskanie najlepszych 
wyników w związku z ponoszonymi 
nakładami. Miasto Gorlice jest dużą 
jednostką, w ramach której istnieje ko-
nieczność realizowania znacznej ilości 
zagadnień prawnych, w tym o dużym 
znaczeniu, mogącym przekładać się 
na sytuację finansową Miasta. Błędne 
jest twierdzenie, że zapewniając Miastu 
obsługę prawną należy wyłącznie kie-
rować się kryterium ceny, zwłaszcza, że 
ustawowa zasada oszczędności wprost 
mówi o tym, że każdy wydatek ma za-
pewniać wysoką jakość działania. Oce-
niając zapisy umowy zawartej z Kance-
larią Prawną Pana Sebastiana Puchajdy, 
w tym warunków finansowych, w po-
wiązaniu ze wszystkimi w/w zasadami 
wynikającymi z ustawy o finansach pu-
blicznych należy stwierdzić, że zostały 
one zachowane, a zapisy Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych są 
zgodne z obowiązującym prawem).

MARIOLA MIGDAR 
po raz kolejny interpe-
lowała o zwrócenie się 
do właściwego nadle-
śnictwa, które jest wła-
ścicielem Lasu „Tabo-
rówki”, w sprawie 

partycypacji w remoncie niszczonej 
ulicy Blich i Nadbrzeżnej. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację w sprawie par-
tycypacji Nadleśnictwa Gorlice w kosz-
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tach remontu ulicy Blich wyjaśniam, że 
pismem z dnia 22.02.2017 roku Nadle-
śniczy wyraził wstępną możliwość 
wsparcia finansowego inwestycji ze 
środków Funduszu Leśnego. Biorąc pod 
uwagę fakt, że Miasto Gorlice złożyło 
projekt pn. „Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie Miasta 
Gorlice”, w którym zawarty jest m. in. 
rozdział kanalizacji w ulicy Blich zasad-
nym i racjonalnym jest planowanie in-
westycji w zależności od wyników 
oceny w/w projektu. Informacje w tej 
sprawie otrzymamy prawdopodobnie w 
miesiącu lipcu br.).  
Grupa radnych (MARIOLA MIGDAR, 
MICHAŁ DIDUCH ORAZ RYSZARD 
LUDWIN) złożyła interpelację w związku 
ze zmianami w systemie obsługi 
prawnej w Urzędzie Miasta, a także z in-
formacjami, które pan Burmistrz przed-
stawił – prosząc o odpowiedzi zawarte 
w interpelacji. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację radnych w sprawie 
obsługi prawnej Urzędu wyjaśniam, 
że 1 maja 2015 roku zlikwidowano w 
Urzędzie Miejskim Biuro Prawne w 
dotychczasowym kształcie. Zaznaczyć 
w tym miejscu należy, że wykonywanie 
obsługi prawnej przez zewnętrzne 
kancelarie jest powszechnie stosowane 
również przez gminy sąsiednie. Dzia-
łanie to wynikało przede wszystkim 
z zamiaru obniżenia kosztów pono-
szonych na obsługę prawną Urzędu, 
jak również z sygnałów płynących ze 
strony pracowników, co do ich ocze-
kiwań odnośnie sposobu jej działania. 
Decyzja co do likwidacji Biura Prawnego 
w żaden sposób nie miała na celu stwo-
rzenie miejsca w Urzędzie dla kogokol-
wiek, zwłaszcza, że nabór na stanowi-
ska radców prawnych odbywał się w 
roku 2015 w trybie zapytań ofertowych. 
Z osób zatrudnionych w roku 2014 w 
ówczesnym Biurze Prawnym Urzędu 
Miejskiego, na dzień złożenia interpela-
cji, zatrudnione pozostają 2 osoby. 
Pierwsza z tych osób zatrudniona jest 
na stanowisku Zastępcy Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Oby-
watelskich, w miejsce pracownika, 
który z dniem 28.12.2015 roku odszedł 
na emeryturę. Dlatego też wydatki, 
które generowało zatrudnienie na 

części etatu radcy prawnego nie pokry-
wają się z obecnym wynagrodzeniem i 
oszczędność była tu jednoznaczna. 
Druga osoba, zatrudniona pozostaje w 
wymiarze 4/5 etatu w Biurze Audytu i 
Kontroli. Rozbudowanie pionu audytu 
i kontroli o dodatkową osobę to ko-
nieczna zmiana związana z zapew-
nieniem właściwej kontroli zarówno 
nad wydziałami Urzędu Miejskiego, 
jaki i podległymi jednostkami organi-
zacyjnymi. W zakresie czynności tego 
pracownika zawarto również zadania 
z zakresu nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami komunalnymi Miasta, które 
nie były wcześniej przyporządkowane 
żadnemu pracownikowi. W tej sytu-
acji kwota różnicy między ponoszony-
mi wcześniej a obecnie wydatkami na 
obsługę prawną, a wynosząca blisko 
57 tys. zł. jest jednoznaczną oszczęd-
nością na tej usłudze. Zaznaczam, że 
kwota 108 tys zł. jest w mojej ocenie 
adekwatna do zakresu świadczonej 
usługi, zwłaszcza, że zbliżoną kwotę 
na obsługę prawną wydaje chociażby 
Starostwo Powiatowe. Odnosząc się 
do obowiązującej obecnie umowy z 
dnia 02.01.2017 roku wyjaśniam, że 
radca prawny zobowiązany jest do 
sprawowania dyżuru merytorycznego 
w siedzibie Urzędu w wymiarze co 
najmniej 20 godzin w tygodniu. 
Zgodnie z ustaleniami dyżur co do 
zasady wykonywany jest codziennie w 
godzinach 10 – 14, z uwzględnieniem 
bieżących modyfikacji, związanych z 
udziałem w rozprawach lub innych 
czynnościach. Jako że mamy do czy-
nienia z obsługą na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, a nie z pracownikiem 
etatowym, najważniejszy jest rezultat 
wykonywanych czynności, a nie cza-
sokres przebywania w jednostce. Ana-
lizując sposób wykonywania obsługi 
prawnej w okresie od września 2016 
roku wymiar pracy radcy prawnego 
Sebastiana Puchajdy na terenie Urzędu 
znacznie przekracza minimalny wymiar 
określony w umowie. Ponadto zlecenia 
wykonania poszczególnych czynności 
są realizowane również poza godzina-
mi pracy Urzędu, a w razie potrzeby 
również w dni wolne od pracy, co ma 
znaczenie zwłaszcza w razie konieczno-

ści pilnych działań, związanych choćby 
z funduszami zewnętrznymi. Pracowni-
cy Urzędu potwierdzają, że są zadowo-
leni z usług zatrudnionej Kancelarii. Ze 
swojej strony uważam, że Miasto jako 
największy pod względem ilości zadań 
samorząd w okolicy, powinien mieć 
zagwarantowaną dobrą obsługę i pod-
trzymuję, że w mojej ocenie w chwili 
obecnej taka obsługa jest zapewniona. 
Również ze strony Państwa Radnych do 
chwili obecnej nie otrzymałem żadnych 
jednoznacznych zarzutów merytorycz-
nych do sposobu wykonywania czynno-
ści przez radcę prawnego. Dlatego też 
twierdzenia Państwa Radnych o wpro-
wadzaniu opinii publicznej w błąd co 
do oszczędności na obsłudze prawnej 
pozostaje wysoce niestosowne i dalekie 
od stanu faktycznego.

HALINA MARSZAŁEK 
interpelowała o odpo-
wiedź w sprawie wystą-
pienia wygłoszonego 
na ostatniej sesji RM 
przez grupę mieszkań-
ców ulicy Granicznej, 

Zagórzańskiej i Leśnej, a dotyczącego 
usunięcia z Budżetu Miasta na 2017 rok 
zadania dot. przebudowy ul. Zagórzań-
skiej. (Odp.: Odpowiadając na interpe-
lację w sprawie remontów dróg miej-
skich wyjaśniam, że Urząd Miejski 
przeprowadza obecnie pozimowy prze-
gląd dróg, na którego podstawie spo-
rządzony zostanie plan remontów 
uwzględniający zarówno potrzeby re-
montowe jak i posiadane na ten cel 
środki).  W drugiej interpelacji prosiła o 
przekazanie Wójtowi Gminy Gorlice 
prośby o oświetlenie drogi gminnej 
części ulicy Wspólnej (część miejska 
jest już oświetlona) oraz przeprowadze-
nie praw przy pielęgnacji drzew i 
krzewów w pasie drogowym. (Odp.: W 
sprawie wykonania oświetlenia drogi 
gminnej (przedłużenie ul. Wspólnej) 
oraz o pielęgnację drzew i krzewów ro-
snących w obrębie drogi wyjaśniam, że 
wystąpiłem do Wójta Gminy Gorlice 
jako organu właściwego z prośbą o 
podjęcie wnioskowanych działań. Wy-
konanie rowu odwadniającego ul. 
Wspólnej - boczna zostanie wykonane 
w bieżącym roku budżetowym). 

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

16 lutego 2017 roku
Spotkanie pn. „Marka lokalna - 
nasze powody do dumy. Szansa dla 
rozwoju regionu, produktów lokal-
nych i ekonomii społecznej” (R. Kukla) 
Celem spotkania było poszukiwanie i odkry-
wanie wyróżników miejsca, możliwych ko-
rzyści dla podmiotów ekonomii społecznej, 
mieszkańców, inwestorów i turystów z kon-
taktu z regionem, wyjątkowych cech produk-
tów i usług lokalnych z Beskidu Gorlickiego. 
W programie spotkania znalazły się m. in. 
tematy związane z budowaniem marki lokal-
nej, wartości miejsca, region na rynku oraz 
produktów lokalnych z Beskidu Gorlickiego. 
Spotkanie odbyło się w ramach budowania 
wspólnej marki dla obszaru Beskid Gorlicki 

– partnerskiej inicjatywy Gmin, Miast, orga-
nizacji pozarządowych i mieszkańców.
17 lutego 2017 roku 
Spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi 
swoją działalność na terenie naszego miasta 
w ramach konsultacji społecznych Gminne-
go Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na 
lata 2016-2023. (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)  
W wyniku wspólnych rozmów i poszukiwa-
nia rozwiązania nakreślonych podczas spo-
tkania problemów, Burmistrz Miasta Gorlice 
zapewnił, że podjęte zostaną wszelkie dzia-
łania mające na celu wsparcie działających 
na terenie Gorlic firm. Jako pierwszy krok 
wskazał inicjatywę organizacji cyklicznych 
spotkań z przedsiębiorcami. Ponadto w 
temacie kształcenia kadr pracowniczych 

przeanalizowana zostanie (w porozumie-
niu ze szkołami) możliwość organizowania 
wycieczek do miejscowych zakładów pracy. 
Podjęte zostaną także próby zorganizowania 
spotkania z uczelniami wyższymi z regionu 
w celu ujęcia w ich kierunkach kształce-
nia konkretnego zawodu. Kontynuowane 
będą także prace dotyczące rozwiązania 
problemów komunikacyjnych w mieście. 
Konferencja była współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Spotkanie okolicznościowe Ligi Obrony Kraju 
podsumowujące działalność w 2016 roku (R. 
Kukla)
18 lutego 2017 roku

XXIII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej (R. Kukla)
20 lutego 2017 roku 
Bal u Królowej Zimy w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 3 (R. Kukla)
22 lutego 2017 roku
Uroczyste wręczenie nagród w kon-
kursie plastycznym „Chcę oddy-
chać czystym powietrzem”. (R. Kukla) 
Konkurs skierowany był do uczniów gorlic-
kich Miejskich Zespołów Szkół i stanowił 
kontynuację akcji edukacyjnej przeprowa-
dzonej przez gorlickiego Ekodoradcę w listo-
padzie 2016 roku. 
23 lutego 2017 roku
Spotkanie z Wojewodą Małopol-
skim Józefem Pilchem (R. Kukla) 

ADAM PIECHOWICZ, 
interpelował ponownie 
o zamontowanie barier 
ochronnych łańcucho-
wych w chodniku ulicy 
Ariańskiej od strony ul. 

Sienkiewicza. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację w sprawie montażu barier 
ochronnych na ul. Ariańskiej od strony 
ul. Sienkiewicza wyjaśniam, że Miasto 
złożyło wniosek o przebudowę skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej w ramach 
Inicjatyw Samorządowych. W ramach 
przebudowy wykonane zostanie wnio-
skowane zadanie. Informacji w sprawie 
rozstrzygnięcia złożonego wniosku 
możemy spodziewać się w II kwartale 
br.). 

JAN WOJNARSKI, w 
swojej interpelacji 
zwrócił się z ponowną 
prośbą o wyznaczenie 
przejścia dla pieszych 
przy ulicy Dukielskiej na 
przystanku przy Delika-

tesach Centrum. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację wyjaśniam, iż z informa-
cji uzyskanych od ZDW wynika, że pro-
ponowana lokalizacja przejścia dla pie-
szych na przystanku przy Delikatesach 
Centrum nie spełnia wymogów widocz-
ności. Ponadto dla pojazdów jadących 
w kierunku Dukli przejście byłoby usy-
tuowane za wzniesieniem oraz łukiem, 
co jest niezgodne z zasadami lokalizo-
wania przejść dla pieszych. W związku z 
powyższym wniosek nie może zostać 
załatwiony pozytywnie. Niemniej 
jednak piesi mogą przechodzić przez 
jezdnię we wskazanym miejscu na za-
sadach określonych w prawie o ruchu 
drogowym zachowując szczególną 
ostrożność). W drugiej interpelacji po-
nownie prosił o poczynienie starań w 
celu uzyskania działki od Agencji Rynku 
Rolnego przy ulicy Dukielskiej na drogę 
w kierunku ogródków działkowych i 
budynku pana Gruszkowskiego.  (Odp.: 
W sprawie nabycia gruntów od ANR 
wyjaśniam, iż budowa drogi wewnętrz-
nej będzie rozpatrywana przy analizie 
rzeczowo-finansowej związanej z po-
stępowaniem dotyczącym budowy 
cmentarza komunalnego w ramach 
Partnerstwa Publiczno Prywatnego).
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Pełnomocnicy gminni  
ds. uzależnień przeszkoleni
16 marca br. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Małopolskiego 
blisko 70 przedstawicieli małopolskich 
gmin odbyło szkolenie w zakresie pro-
wadzenia polityki zapobiegania uzależ-
nieniom. Spotkanie otworzyła Sylwia 
Grzesiak-Ambroży, dyrektor Departa-
mentu Zdrowia i Polityki Społecznej. 
W szkoleniu, zorganizowanym przez  wo-
jewództwo, wzięli udział przedstawiciele 
z gmin, w tym z Miasta Gorlice. Szkole-
nie poprowadzili zaproszeni prelegenci, 

tj. Anna Grzechnik-Wołosiuk, główny 
specjalista w Departamencie Zdrowia 
Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Ka-
tarzyna Łukowska, zastępca dyrektora 
Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz  Mirosław 
Legutko, członek Kolegium w Regional-
nej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. 
Podczas szkolenia skoncentrowano się 
na zagadnieniach związanych z realiza-
cją ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
zdrowiu publicznym, a zlecaniem zadań 

z zakresu uzależnień, trybami powierza-
nia zadań z zakresu zdrowia publiczne-
go oraz doświadczeniami Ministerstwa 
Zdrowia, dostosowaniem gminnych pro-
gramów w obszarze uzależnień do celów 
operacyjnych i zadań Narodowego Pro-

gramu Zdrowia na lata 2016 – 2020. 
Spotkanie było cenną okazją do zdo-
bycia jak i poszerzenia wiedzy, dys-
kusji oraz wymiany doświadczeń.   
 
Źródło: www.malopolska.pl

W trakcie spotkania Burmistrz Rafał Kukla 
odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego 
Józefa Pilcha promesę na modernizację ulicy 
Krasińskiego w Gorlicach. Miasto Gorlice 
uzyskało dofinansowanie na przebudowę 
tej ulicy z Programu Rozwoju Gminnej i 
 Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019 w wysokości 1 103 044 zł. 
Wartość całej inwestycji to 2 801 609,82 zł 
i będzie to największa miejska inwestycja 
drogowa realizowana w tym roku. Zakres 
rzeczowo-finansowy realizacji zadania 
obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej, 
budowę kanalizacji sanitarnej, budowę 
oświetlenia, zabezpieczenie sieci teletech-
nicznej i elektrycznej, przebudowę skrzyżo-
wania pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Ogro-
dową, konstrukcję jezdni, chodników, ciągu 
pieszo-rowerowego, zjazdów, parkingów w 
pasie drogowym, nasadzenie zieleni oraz 
oznakowanie pionowe i poziome.
24 lutego 2017 roku 
Czekoladowy Bal Osób Niepełno-
sprawnych (Małastów, R. Kukla) 
Uczestnikami Balu byli podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
osób z obniżonym intelektem i zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu w Bieczu z filią w Gor-
licach oraz Dziennego Ośrodka Wsparcia dla 
osób psychicznie przewlekle chorych w Gor-
licach z filią w Bobowej, które to instytucje 
prowadzi Bieckie Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Rodzinie „Nadzieja”.
25 lutego 2017 roku 
Zabawa Karnawałowa Mieszkańców Osiedla 
Nr 5 „Osiedle Młodych” (R. Kukla)
Integracyjna Zabawa Karnawałowa Klubów 
Abstynenta (Ł. Bałajewicz) 
XVI Bal Charytatywny  (R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
Charytatywny Bal Noworoczny organizowany 
przez Parafię pw. Świętej Jadwigi Królowej 
w Gorlicach, który honorowym patrona-
tem objęli: Barbara Bartuś – Poseł na Sejm 
RP, Marek Bugno – Przewodniczący Rady 
Powiatu, Karol Górski – Starosta Gorlicki, 
Krzysztof Wroński – Przewodniczący Rady 
Miasta oraz Rafał Kukla – Burmistrz Gorlic
26 lutego 2017 roku
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym” (Ł. Bałajewicz) 
W 2011 r dzień 1 marca został ustanowio-
ny świętem państwowym – Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest 
to święto, honorujące i upamiętniające 
żołnierzy polskiego podziemia antykomuni-
stycznego i antysowieckiego działającego w 
latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP. Od 2015 bieg ma charakter 
ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalen-
darz wydarzeń biegowych. Inicjatorką wyda-

rzenia była Poseł na Sejm RP Elżbieta Bo-
rowska, a współorganizatorem Urząd Miejski 
w Gorlicach.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” (Ł. Bałajewicz) 
Organizatorem obchodów była Poseł na 
Sejm RP Barbara Bartuś. Obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 
Gorlicach zostały objęte Patronatem Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. 
27 lutego 2017 roku
Forum wójtów i burmistrzów (Bukowina Ta-
trzańska, R. Kukla) 
1 marca 2017 roku 
Uroczyste otwarcie wystawy „Od-
krywcy i wynalazcy” (Ł. Bałajewicz) 
Autorem wystawy, która prezentowała ży-
ciorysy, fotografie i wynalazki światowych 
odkrywców był Wilfried de Meyer. Wystawa 
była prezentowana w  Pawilonie Historii 
Miasta Gorlice.
Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bieczu Filia w Gorlicach (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
2 marca 2017 roku 
Spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie (Kraków, R. Kukla) 
Tematem spotkania były bieżące tematy 
bieżące prawy związane z funkcjonowaniem 
Miasta. 
7 marca  2017 roku
Spotkanie Zarządu Osiedla Nr 9 „Osiedle 
Górne” (R. Kukla)
8 marca 2017 roku
Uroczystość z okazji Dnia Kobiet dla miesz-
kanek Osiedla Nr 3 „Kromera”(Ł. Bałajewicz)
Święto kobiet organizowane przez Zarząd 
Osiedla Nr 2 „Magdalena” (R. Kukla); Dzień 
Kobiet Uniwersytet Złotego Wieku (R. 
Kukla); Święto kobiet organizowane przez 
Zarząd Osiedla Nr 5 „Osiedle Młodych” (R. 
Kukla)
9 marca 2017 roku
Spotkanie ze studentami z Poli-
techniki Krakowskiej (R. Kukla) 
Miasto Gorlice podjęło współpracę z Wydzia-
łem Architektury Politechniki Krakowskiej. W 
zakresie projektu studenci w ramach prac 
konkursowych wykonają propozycje zago-
spodarowania miejskich obiektów.
Święto kobiet organizowane przez Zarząd 
Osiedla Nr 8 „Korczak” (R. Kukla)
Święto kobiet organizowane przez Zarząd 
Osiedla Nr 4 „Mariampol” (R. Kukla)
Święto kobiet organizowane przez Zarząd 
Osiedla Nr 12 „Krasińskiego” (R. Kukla)
10 marca 2017 roku
Zebranie Krajowej Partii Emerytów i Renci-
stów połączone z Dniem Kobiet (R. Kukla)
11 marca 2017 roku

Spotkanie z okazji Święta kobiet organizowa-
ne przez Zarząd Osiedla Nr 7 „Sokół” oraz  Miej-
skie Koło Gospodyń (R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
 13 marca 2017 roku
Spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie (Kraków, R. Kukla) 
Tematem spotkania były bieżące tematy 
bieżące prawy związane z funkcjonowaniem 
Miasta. 
15 marca 2017 roku
Podpisanie umowy gwarancyjnej doty-
czącej dofinansowania inwestycji pt. „Re-
stauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha 
Biechońskiego w Gorlicach” (R. Kukla) 
Nowe ścieżki piesze i rowerowe, kładki, 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
tablice informacyjne, zegary, to tylko kilka 
elementów infrastruktury, które będą służyć 
mieszkańcom i turystom. Wypoczynek w 
parku ułatwi też zmodernizowany parking z 
miejscami postojowymi dla niepełnospraw-
nych, nowe oświetlenie i toalety. Dotych-
czasowa zieleń doczeka się nowej odsłony 
- zostanie odrestaurowana i rozbudowana. 
Powstanie także aplikacja mobilna na telefon 
służąca promocji naszego parku. Całkowity 
koszt inwestycji restauracji parku wyniesie 
2,96 mln zł. Kwota dofinansowania czyli 
ponad 2,2 mln zł pochodzić będzie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Ponadto w miesiącach luty-marzec br. przy-
gotowano i zlecono następujące zadania do 
realizacji: Rewitalizacja skweru przy ul. Ja-
giełły.Kanalizacja deszczowa ulicy Gałczyń-
skiego. Kanalizacja deszczowa ulicy Blich. 
Budowa oświetlenia ulicy Gałczyńskiego. 
Budowa oświetlenia odcinka ulicy Lipowej (w 
ramach wydatków niewygasających).
Zlecono przygotowanie aktualizacji kosztory-
sów, przedmiarów i specyfikacji technicznych 
do zadania Restauracja parku Miejskiego.
Budowa ulicy Słowackiej etap II.
Zlecono roboty porządkowe po okresie 
zimowym.
Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy 
rewitalizowanego obszaru Starówki.
W trakcie postępowań przetargowych są 
następujące zadania: Przebudowa i rozbu-
dowa ulicy Dukielskiej, Drogi Wojewódzkiej 
nr 993 relacji Gorlice-Dukla w miejscowości 
Gorlice odcinek 010 w km 2+596,65 - km 
2+864,00 w zakresie poszerzenia jezdni, od-
wodnienia, budowy chodnika lewostronnego 
przy krawędzi jezdni DW, budowy przejścia 
dla pieszych wraz z oświetleniem, budowy 
lewostronnej zatoki autobusowej - pomoc 
rzeczowa dla Województwa Małopolskie-
go; Budowa oświetlenia ulicy Kombatantów 
etap Ii i ulicy Chopina; Przebudowa chod-

nika przy ulicy Karwacjanów; Budowa ulicy 
Węgierskiej – bocznej; Przebudowa drogi 
gminnej klasy D nr K270306 ulicy Krasiń-
skiego w Gorlicach w km 0+000,00 do km 
0+380,47.
Budowa łącznika ulicy Mieszka I z ulicą 
Węgierską.
W trakcie przygotowań na wszczęcie po-
stępowań przetargowych są następujące 
zadania: Budowa urządzeń terenowych 
sportowo-rekreacyjnych w Gorlicach; 
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kocha-
nowskiego; Budowa kolektora kanalizacji 
deszczowej z wylotem do cieku bez nazwy.
W trakcie wyceny przez MZUK są nastę-
pujące zadania: Budowa ulicy Dukielskiej 
- bocznej (BO); Przebudowa chodnik przy 
ulicy Tuwima; Budowa chodnika w ciągu 
ulicy Chopina; Przebudowa chodnika ulicy 
Pułaskiego; Budowa chodnika w ciągu ulicy 
Kościuszki - bocznej; Przebudowa ulicy 
Stróżowska IV; Zagospodarowanie i rewita-
lizacja części działki w Gorlicach przy ulicy 
Łukasiewicza 2 poprzez wyodrębnienie stref: 
odpoczynku dla dorosłych, części do zabaw 
dla dzieci z piaskownicą oraz wyodrębnione-
go placu pod potrzeby altany śmietnikowej; 
Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka; 
Budowa placu zabaw przy ulicy Łysogórskiej.
Przygotowano pod względem formalno-
-prawnym zadania do realizacji: Przebudowa 
ulicy Sosnowej, Przebudowa ulicy Kopernika.
Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na 
budowę ulicy bocznej od łącznika Stróżow-
ska – Korczak.
Wystąpiono z wnioskiem o dotację do 
Urzędu Marszałkowskiego – ulica Graniczna 
boczna.
Spotkanie z ZDW w sprawie organizacji 
ruchu na ulicy Legionów i ze Starostwem Po-
wiatowym w sprawie organizacji ruchu ulicy 
Węgierskiej.
Złożono wniosek o pozwolenie na budowę 
kanalizacji deszczowej ulicy Solidarności
Dokonano przeglądów w czasie trwania 
gwarancji na zadaniach: Budowa ulicy Kor-
czaka, Budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
odbudową konstrukcji jezdni ulicy Konopnic-
kiej, Budowa łącznika ulicy Paderewskiego 
z Andersa, Rewitalizacja bulwaru nad rzeką 
Ropą, Przebudowa ulicy Kopernika.
Dokonano odbioru usunięcia wad na 
zadaniu: Budowa urządzeń terenowych 
sportowo- rekreacyjnych.
Dokonano odbioru zadań ujętych w wydat-
kach niewygasających: Budowa oświetlenia 
na łączniku ulicy Paderewskiego i Andersa.
Dokumentacja projektowa budowy kanaliza-
cji sanitarnej ulicy Solidarności.
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19 marca br. zadebiutował 
nowy gorlicki projekt – Scena 
Dark Pub. W ramach tej ini-
cjatywy w Sali Jazzowej Dark 
Pubu kameralny koncert dał 
ukraiński artysta Sasha Boole. 
Energetyczna folkowa muzyka 
przyciągnęła gorliczan. Między 

piosenkami artysta chętnie 
przytaczał historie ze swojego 
życia i barwnie opisywał swoje 
kolejne utwory, żartując ze 
zgromadzoną publicznością.  
Scena Dark Pub to inicjaty-
wa powstała przy współpracy 
Dariusza Święsa i Grzegorza 

Lewka. Autorzy pragną syste-
matycznie organizować kame-
ralne koncerty zarówno tych 
mniej jak i bardziej znanych 
artystów. Chcą dotrzeć do 
wszystkich gorliczan oraz 
sprawić by o naszym mieście 
usłyszeli ludzie w całej Polsce. 

Już 8 kwietnia kolejny koncert 
w ramach Sceny Dark Pub, tym 
razem wystąpi zespół Retro 
Cafe. Ponadto 25 maja zagra 
zespół Henry David’s Gun. Nie 
może Was zabraknąć!

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

Sasha Boole wystąpił w Gorlicach

Święta, obrzędy i prace zgodne 
z porami roku wyznaczały rytm 
życia naszych przodków od 
dnia urodzin aż do śmierci. 
Ten sam porządek starał się 
zachować na swojej wystawie 
także Tomasz Tajak. W pierw-
szej sali galerii Domu Polsko-
-Słowackiego znajdziemy więc 

ludowe wesele z barwnymi 
wstążkami i suto zastawionym 
stołem, w kolejnych palenie 
Judosza, Niedzielę Palmową, 
Śmingus Dyngus i Wykopki. 
Z życiem nierozerwalnie łączy 
się śmierć, na końcu zoba-
czymy więc Pogrzeb i Panny 
Zawodzące, a także oryginal-

ną chłopską trumnę. Autor 
tradycyjne obrzędy i święta 
nazwał i przedstawił dokład-
nie tak, jak wyglądało to w 
czasach jego dzieciństwa. 
Wernisaż wystawy „Świątki w 
orszaku” odbył się 28 lutego 
br. Młody gorlicki artysta 
przyciągnął mnóstwo gości, 

którzy, by wpisać się w swojski 
klimat, mieli na sobie stroje 
ludowe. Całości dopełnił po-
częstunek skomponowany z 
tradycyjnych wiejskich sma-
kołyków. Ekspozycję można 
było zwiedzać do 27 marca.  
Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

Tradycje ludowe na obrazach Tomasza Tajaka

W sobotni wieczór 18 marca 
br. w sali kameralnej Gorlickie-
go Centrum Kultury odbył się 
wyjątkowy koncert Grażyny 
Łobaszewskiej w towarzystwie 
zespołu Ajagore, promują-
cy najnowszy album artystki. 
Koncert był swoistą wycieczką 
po wszystkich płytach artystki. 
W repertuarze pierwszej damy 
polskiej muzyki nie zabrakło 
największych hitów, takich 
jak: „Czas nas uczy pogody”, 
„Brzydcy”. Zabrzmiały także 
nowe piosenki z ostatniej płyty 
„Przepływamy”, m.in. „Sklejam 
się”, „Kurkuma”, „Szpilki”, 

„Filozof”, „Rzym płonie”, 
” Pomost”, „Ole Gondola”, 
„Anglia wita”, „Para-finał”, 
„Pełnoletni” „Pełnia szczęścia”. 
Połączenie jednego z najwy-
bitniejszych głosów i charyzmy 
z doskonałym repertuarem w 
odświeżonych aranżacjach, 
dostarczyło niezapomnianych 
przeżyć i wzruszeń na najwyż-
szym artystycznym poziomie. 
Publiczność nagrodziła artyst-
kę owacjami, a dyrektor GCK 
Janusz Zięba podziękował za 
niezwykły koncert wręczając ar-
tystce bukiet róż. Po koncercie 
Grażyna Łobaszewska spotkała 

się z fanami rozdając autografy, 
podpisując płyty i pozując do 
pamiątkowych zdjęć. 

Źródło: GCK  

Koncert Grażyny Łobaszewskiej

fo
t. 

Sł
aw

om
ir 

To
ka

rs
ki

fo
t. 

Na
ta

lia
 P

ac
an

a-
Ro

m
an

fo
t. 

Ba
rb

ar
a 

Le
we

k



K U R I E R  G O R L I C K Im a r z e c  2 0 1 7

www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice
NR 3 (279) 2017 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 15

23 marca br. w hali gorlickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreac-
ji odbyły się XXI Wojewódzkie 
Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce 
Nożnej Chłopców, współor-
ganizowane przez Małopolską 
Wojewódzką Komendę OHP 
i  6-38 Hufiec Pracy w Gorlicach. 
W tym roku po eliminacjach 
regionalnych, do wojewódzkie-
go etapu dostało się dziewięć 
drużyn – jednostek OHP z całej 
Małopolski: 6-33 ŚHP Nowy Sącz, 
, 6-36 Skomielna Biała, 6-18 HP 
Kęty, 6-11 HP Wadowice, 6-24 

HP Dąbrowa Tarnowska, 6-10 
HP Myślenice,  CKiW  Tarnów, 
CKiW Szczawnica oraz drużyna 
gospodarzy z 6-38 HP Gorlice. 
Mistrzostwa odbyły się pod patro-
natem Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafała Kukli, o którego puchar 
walczyły poszczególne drużyny. 
Rozpoczynając Mistrzostwa 
Komendant 6-38 HP Gorlice 
Katarzyna Brzozowska-Cho-
chołek, przywitała wszyst-
kich gości,  następnie Burmis-
trz Miasta Gorlice Rafał Kukla 
dokonał uroczystego otwarcia 

XXI WOJEWÓDZKIE HALOWE MISTRZOSTWA OHP 
W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

mistrzostw.
Rozpoczęcie rozgrywek po-
przedził występ tańca nowocz-
esnego dziewczęcego Zespołu 
z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gorlicach „Big Break” pod ki-
erownictwem instruktor Moniki 
Wacek. 
Po serii zaciętych meczów zwy-
ciężyła drużyna z Myślenic, przed 
zespołem z Gorlic oraz drużyną z 
Kęt.
1. 6-10 HP Myślenice 
Każda drużyna otrzymała 
dyplomy. Drużyny zwycięsk-

ie otrzymały puchary ufun-
dowane przez Burmistrza Gorlic 
Rafała Kuklę, Komendanta 
Wojewódzkiego MWK OHP 
Krzysztofa Świerczka oraz Gor-
licki Podokręg Piłki Nożnej. 
Medale ufundował Komendant 
Wojewódzki MWK OHP. 
Najlepszym bramkarzem został 
Konrad Ligęza z 6-38 HP Gorlice, 
królem strzelców – Krzysztof 
Zachara z 6-36 HP Skomielnej 
Białej, a najlepszym zawodniki-
em turnieju – Patryk Makusek z 
6-10 HP Myślenice. 

Źródło: Katarzyna Brzozowska  - Chochołek

fo
t. 

Na
ta

lia
 P

ac
an

a-
Ro

m
an

, M
ar

cin
 G

ug
ul

sk
i

Polski system oświaty zmaga się 
współcześnie z wieloma prob-
lemami, takimi jak: przemoc, na-
dużywanie alkoholu i narkotyków 
wśród młodzieży, czy brak pozyty-
wnych autorytetów. Dlatego bardzo 
ważne jest szukanie nowych metod 
rozwiązania tych problemów. 
Być może lekarstwem na te prob-
lemy jest biblioterapia, która 
coraz częściej  wykorzystywana 
jest w profilaktyce uzależnień. 
Prowadzona już jest w szkołach 
i innych placówkach wychowują-

cych i opiekujących się dziećmi 
oraz młodzieżą. Biblioterapia może 
pomóc w rozwoju dzieci i młodzieży, 
integracji osób niepełnos-
prawnych, nieprzystosowanych 
społecznie, grup mniejszościo-
wych oraz uczniom z zaburzeniami 
zachowania. Aby proces biblioter-
apeutyczny przynosił oczekiwane 
efekty potrzebni są odpowiednio 
przygotowani biblioterapeuci. 
Wychodząc na przeciwko tym 
oczekiwaniom 7 marca 2017 r. w 
Domu Polsko-Słowackim odbyło 
się seminarium dydaktyczne 
pt. „Biblioterapia w procesie umac-
niania zdrowia oraz w profilaktyce 
uzależnień dzieci i młodzieży”. Ucz-
estnikami spotkania byli członkow-
ie Sieci Współpracy i Doskonalenia 
Nauczycieli Bibliotekarzy przy Peda-
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Nowym Sączu - Filia w Gorlicach 

oraz pracownicy instytucji pomoc-
niczych z terenu miasta i powiatu  
gorlickiego. Seminarium przeprow-
adziła dr Wanda Matras-Mastalerz 
- adiunkt w Instytucie Nauk o 
Informacji Uniwersytetu Peda-
gogicznego im. KEN w Krakowie, 
doktor nauk humanistycznych w 
dziedzinie literaturoznawstwa. 
Tematyka semi-
narium obejmowała:  
1. dostarczenie wiedzy i umie-
jętności praktycznych z zakresu 
doboru i wykorzystania odpow-
iednio dobranych metod pracy i 
literatury przydatnej w edukacji, 
terapii oraz promocji zdrowia i 
profilaktyce uzależnień dzieci z 
rodzin zagrożonych narkomanią 
i problemami alkoholowymi. 
2. przedstawienie różnorodnych 
metody pracy z dzieckiem, także 
z tym o specjalnych potrzebach 

Biblioterapia w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży
edukacyjnych i czytelniczych.   
3. poszerzenie wiedzy z zakresu 
doboru literatury dla uczniów ma-
jących kłopoty w nauce, niedosto-
sowanych społecznie, zagrożonych 
uzależnieniami, niechętnie czyta-
jących, z zaburzeniami dysleksji, 
ADHD oraz dla osób niepełnos-
prawnych, przewlekle chorych i 
borykających się z różnymi prob-
lemami i lękami. Wykład obe-
jmował  również zagadnienia 
terapeutycznej wartości lektur 
szkolnych oraz ćwiczenia zach-
ęcające uczniów do czytania. 
Organizatorem  seminarium była 
Wojewódzka Biblioteka Pedagog-
iczna w Nowym Sączu – filia w 
Gorlicach, Burmistrz Miasta Gorlice 
i Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gor-
licach.
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