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„Mistyfikacja” Gorlice

w Gorlickim centrum kultury

PÓŁNocNe oBejŚcie Gorlic

wspólna inwestycja nasza mała ojczyzna
str. 14 str. 2 str.8

Łukasz dyczko 
młodym muzykiem roku 2016
11 kwietnia br. w siedzibie zespołu Mazowsze w Otrębusach od-
był się finał „Młody Muzyk Roku 2016”. Jurorzy oraz telewidzowie 
głosujący w systemie audiotele zdecydowali, że tytuł Młodego Mu-
zyka Roku 2016 otrzymał absolwent Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. J.H. Paderewskiego w Gorlicach, obecnie uczeń 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ka-
rola Szymanowskiego w Katowicach, 18 letni saksofonista Łukasz 
Dyczko. Laureat będzie reprezentował Polskę w finale Konkursu 
Eurowizji dla Młodych Muzyków w Kolonii, który odbędzie się 3 
września br. Zwycięzca otrzymał również dwie nagrody dodatkowe 
– nagrodę w wysokości 15 tys. złotych ufundowaną przez dr. Zdzi-
sława Bujanowskiego – dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 
oraz nagrodę ufundowaną przez Orkiestrę Sinfonia Inventus, któ-
rą jest zagranie wspólnego koncertu. Saksofonista z podgorlickiej 
Kobylanki zachwycił jurorów wykonaniem „Rapsodii” Andre Wa-
igneina. 
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na Łukasza.
Występ można oglądnąć i posłuchać na 
www.mlodymuzykroku2016.tvp.pl/24853944/lukasz-dyczko-final

Foto. www.muzuem.gorlice.pl
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To największa inwestycja drogowa 
w historii powiatu gorlickiego i miasta 
Gorlice – takie zdanie powtarzano pod-
czas uroczystego otwarcia północnego 
obejścia Gorlic 11 kwietnia br. W pół 
roku zmodernizowano gruntownie 4,5 
km ulic: Sikorskiego, Wyszyńskiego 
i Wincentego Pola. Realizacja tego 
zadania była możliwa dzięki wzorowej 
współpracy trzech samorządów - Po-
wiatu Gorlickiego i Miasta Gorlice oraz 
współfinansującego inwestycję Samo-
rządu Województwa Małopolskiego.

Na podsumowaniu projektu i uroczy-
stym oddaniu do użytku inwestycji pn. 
„Uspokojenie ruchu w mieście Gorlice 
poprzez budowę północnego obejścia 
Gorlic wraz z dostępem do gorlickiej 
strefy aktywności gospodarczej” spo-
tkali się m.in: Poseł na Sejm RP Elżbie-
ta Borowska, Wicemarszałek Małopol-
ski Stanisław Sorys, Dyrektor Zarządu 

1 kwietnia br., po kilkunastu latach prze-
rwy, na stację kolejową Gorlice powróciło 
połączenie kolejowe. Punktualnie o go-
dzinie 17.33 szynobus wjechał na stację 
Gorlice. Powrót pociągów był możliwy 
dzięki wspólnej decyzji Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego Władysława 
Ortyla oraz Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego Jacka Krupy.

Przypomnijmy, że starania o przywróce-
nie połączeń relacji Gorlice - Rzeszów 
rozpoczęły się w 2015 roku ze wspólnej 

PÓŁNOCNE 
OBEJŚCIE GORLIC

Stoi na stacji... 

Wspólna inwestycja powiatu i miasta

w Gorlicach

Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta 
Maj, p.o. Dyrektora Kancelarii Zarządu 
Województwa Małopolskiego Witold 
Kochan, Starosta Gorlicki Karol Górski, 
Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Wicesta-
rosta Powiatu Gorlickiego Jerzy Nalep-
ka, przedstawiciele wykonawcy, czyli 
Firmy STRABAG – kierownik Rafał 
Ziętek oraz Radni Rady Powiatu Gorlic-
kiego i Rady Miasta Gorlice.
Starosta Karol Górski serdecznie 
dziękował poprzedniemu i obecnemu 
Zarządowi Województwa Małopolskie-
go za współpracę i wielkie wsparcie 
w trakcie przygotowywania, realizacji 
i rozliczania projektu. Przekazał słowa 
wdzięczności dla Rad Powiatu i Miasta 
Gorlice oraz Burmistrza Rafała Kukli 
za zrozumienie, solidarność i deter-
minację, których efektem jest nowa 
trasa usprawniająca ruch w Gorlicach. 
Wyrazy uznania należą się wykonawcy 
- Firmie STRABAG, która podjęła się 

inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników 
Kolei oraz władz samorządowych z Gor-
lic, Biecza oraz Jasła. Przyjazd pierw-
szego pociągu zgromadził na gorlickim 
dworcu kolejowym liczne grono osób. 
Na przyjazd pociągu i oficjalnej delegacji 
oczekiwali m.in. Alicja Zając i Stanisław 
Kogut - Senatorowe RP, Rafał Kukla 
- Burmistrz Gorlic, Łukasz Bałajewicz - 
Zastępca Burmistrza Gorlic, Karol Górski 
- Starosta Powiatu Gorlickiego,  Radni 
Powiatu Gorlickiego, Radni Rady Miasta 
Gorlice oraz Radni Gminy Biecz. Wśród 
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w pół roku zrealizować wielkie wyzwa-
nie i musiała pokonać nie tylko czas 
ale także trudne warunki geologiczne 
i pogodowe. Największe podziękowa-
nia należą się mieszkańcom Glinika, 
którzy z wielką cierpliwością znosili 
uciążliwości wynikające z przebudowy 
dróg w tamtej części miasta.

Burmistrz Gorlic Rafał Kukla podkre-
ślił, że ta inwestycja przyczyni się do 
upłynnienia ruchu w mieście, polep-
szenia dostępności komunikacyjnej do 
Strefy Aktywności Gospodarczej i co 
niezmiernie ważne podnosi bezpie-
czeństwo ruchu zarówno dla kierowców 
jak i pieszych, zwłaszcza dużej grupy 
uczniów. Zaznaczył, że tylko dobra 
współpraca z Zarządem Województwa 
oraz Powiatem pozwoliła na realiza-
cję tego zadania. Burmistrz dziękował 
Radom Powiatu i Miasta za solidarne 
wsparcie oraz wykonawcy za terminowe 
wykonanie inwestycji. 
Wicemarszałek Stanisław Sorys dzię-
kował za dobrą współpracę oraz wyra-
ził radość z terminowego zakończenia 
projektu. Podkreślił, że w tego typu 
zadaniach czas realizacji stanowi 20%, 
a 80% to przygotowanie projektu. Mar-
szałek Sorys przekazał podziękowania 
mieszkańcom za cierpliwe znoszenie 
wszystkich uciążliwości tej inwestycji. 
Dodał także, że jako zapalony turysta 

często jeździ w Beskid Niski i ma teraz 
lepszy i  łatwiejszy dostęp.

Wicestarosta Jerzy Nalepka również 
podkreślał zgodne współdziałanie trzech 
samorządów, bo przecież zgoda buduje 
i to powiedzenie się sprawdziło. Wyraził 
nadzieje na równie efektywne współ-
działanie przy innych projektach np. 
przebudowie ul. Michalusa w Gorlicach, 
budowie zachodniej obwodnicy Gorlic.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: 
Poseł na Sejm RP Elżbieta Borowska, 
Wicemarszałek Małopolski Stanisław 
Sorys, Stanisław Pasoń Radny Sejmiku 
WM,  p.o. Dyrektor Kancelarii Zarządu 
Województwa Małopolskiego Witold 
Kochan, Starosta Gorlicki Karol Górski, 
Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Przewod-
niczący RM Krzysztof Wroński, kie-
rownik Rafał Ziętek z Firmy STRABAG, 
Inspektor Nadzoru Stanisław Musiałek 
z Firmy ARKADIUS, Ryszard Stokłosa 
z Biura Projektowego Promost Consul-
ting T. Siwowski oraz Burmistrz Biecza 
Mirosław Wędrychowicz i Wójt Gminy 
Gorlice Ryszard Guzik.

Nową trasę poświecili: ks. Marek Urban, 
proboszcz parafii pw. MBNP w Gliniku 
oraz ks. Marek Tutro reprezentujący pro-
boszcza parafii Nar. NMP w Gorlicach 
ks. Stanisława Ruszela.

pasażerów pociągu, którzy wysiedli na 
gorlickim dworcu znaleźli się między 
innymi Barbara Bartuś - Poseł na Sejm 
RP, Bogdan Romaniuk i Maria Kurowska 
- Wicemarszałkowie Województwa Pod-
karpackiego, Grzegorz Sapoń - Dyrektor 
Departamentu Transportu i Komunikacji, 
Witold Kochan - p.o. Dyrektora Kancelarii 
Zarządu, Mirosław Wędrychowicz - Bur-
mistrz Biecza, Radni Rady Miasta Gorlice 
i przedstawiciele przewoźnika.
Po kilku minutach wszyscy ponownie 

wsiedli do pociągu i odjechali na stację 
Gorlice-Zagórzany, gdzie w restauracji 
Stary Dworzec odbył się briefing prasowy 
na temat reaktywacji połączeń kolejowych 
na Ziemi Gorlickiej. Na całej trasie pocią-
gu obowiązuje atrakcyjna cenowo „Taryfa 
podkarpacka”. Bilet studencki w relacji 
Rzeszów – Biecz będzie kosztował 6,09 
zł (normalny 12,42 zł), a w relacji Rze-
szów – Gorlice 6,57 zł (normalny 13,40 
zł). Zapraszamy do korzystania z tego 
połączenia.
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14 kwietnia br., w dniu inauguracji 
państwowych i kościelnych uroczy-
stości 1050. Rocznicy Chrztu Polski, 
w Dworze Karwacjanów słuchacze 
Uniwersytetu Złotego Wieku w Gor-
licach uczestniczyli w niezwykłym 
wykładzie – opowieści o pradziejach 
Polski. A gawędziarzem, który „we-
hikułem czasu” przeniósł studentów 
„złotego wieku” do księstwa Polan,  
do protoplastów Mieszka, pogań-
skich wierzeń, przyczyn, okoliczno-
ści, miejsc i dat chrztu Mieszka, jego 

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.

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

chrzestnego imienia, ojca chrzestne-
go, żony Dobrawy zwanej Dąbrówką, 
pierwszych misjonarzy z biskupem 
Jordanem – był Mieczysław Śliwa, 
gorlicki historyk, nauczyciel wielu 
pokoleń młodych gorliczan, człowiek 
wielkiej wiedzy, kultury, erudycji. 
Stąd wiele ciekawostek historycznych 
dotyczących Mieszka I, przed i po 
jego chrzcie oraz ślubie z córką króla 
Czech Dobrawą, hipotez dotyczących 
miejsca przyjęcia chrztu – Ratyzbona, 
Gniezno, Ostrów Lednicki, okolice ka-

tedry w Poznaniu? W tej interesującej 
gawędzie znalazł się wątek procesu 
chrystianizacji, bo jak pisał kroni-
karz Thietmar, biskup Jordan „ciężką 
miał z nimi [Polanami] pracę, zanim 
niezmordowany w wysiłkach nakłonił 
ich słowem i czynem do uprawiania 
winnicy Pańskiej”, a także skutki re-
ligijne, polityczne i kulturalne decyzji 
Mieszka I – włączenie Polski w krąg 
religijno-polityczno-kulturowy Europy 
łacińskiej, przystosowanie do modeli 
i wzorców zachodnich. 
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3 kwietnia br., w Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia, w Bazylice Mniejszej 
w Gorlicach, odbył się koncert – 
Oratorium „Jutrznia dla Nienarodzo-
nych” Pawła Bębenka. Wykonawcą 
oratorium była parafialna schola, 
z grupą zaprzyjaźnionych muzyków, 
pod dyrygenturą Marcina Fejklowi-
cza. W koncercie zaprezentowano 
dziesięć utworów: Intro: Poranek; 
Wezwanie: Deus in adiutorium meum 
intende (a capella); Hymn: Najświęt-
szy Stwórco Wszechświata; Psalmo-
dia: Psalm 8 – Kim jestem Panie, że 
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3 kwietnia br., w Niedzielę Miłosier-
dzia Bożego, w kościele parafialnym 
p.w. Miłosierdzia Bożego w Wójtowej, 
odbyła się po raz siedemnasty uro-
czystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej 
Miłosierdziu Bożemu, w której uczest-
niczyli parlamentarzyści, samorządow-
cy województwa, powiatu, gmin i miast 
Ziemi Gorlickiej, wśród których miasto 
Gorlice reprezentował burmistrz Ra-
fał Kukla, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Jolanta Dobek oraz Poczet 
Sztandarowy Miasta Gorlice. Mszy 
świętej przewodniczył ks. bp Kazimierz 

ORATORIUM

POWIERZENIE ZIEMI
GORLICKIEJ 

mnie pamiętasz; Psalm 139 – Panie, 
Ty przenikasz i znasz mnie; Psalm 27 
– Pan moim światłem i zbawieniem 
moim; Lectio-Stabat Mater Speciosa; 
Responsorium – W krainie życia będę 
widział Boga; Prośby – Błogosławione 
aniołów zastępy; Benedictus – Będę 
Ci śpiewał wobec aniołów. Oratorium 
wzruszało, przejmowało, pouczało. 
Oddziaływało mocą Stwórcy na du-
szę i ciało człowieka. Było muzyczną 
modlitwą za wszystkie poczęte dzieci, 
w wigilię Uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego – Dzień Świętości Życia.

Górny – senior Diecezji Rzeszowskiej, 
a homilię wygłosił ks. infułat Wiesław 
Szurek. Po Mszy świętej uczestnicy  
uroczystości, na czele z mażoretkami 
i orkiestrą dętą z Dominikowic oraz 
pocztami sztandarowymi jednostek 
OSP z powiatu gorlickiego przemasze-
rowali pod pomnik św. Floriana, gdzie 
złożono kwiaty, a zaproszeni goście 
wygłosili okolicznościowe przemó-
wienia. Występ zespołu „Wójtowiacy” 
i wspólny posiłek zakończył XVII Uro-
czystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej 
Miłosierdziu Bożemu.

„JUTRZNIA DLA NIENARODZONYCH”

MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
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7 kwietnia br, w Urzędzie Miejskim 
w Gorlicach odbyło się spotkanie 
w sprawie modernizacji drogi woje-
wódzkiej nr 977 Gorlice-Gładyszów-
-Konieczna.
W spotkaniu z reprezentantami Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie udział 
wzięli przedstawiciele: Urzędu Miejskie-
go i Starostwa Powiatowego w Gorli-
cach, Powiatowego Zarządu Drogowego 
w Gorlicach, gmin z terenu powiatu gor-
lickiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Gorlicach, 
projektantów, gazownictwa, energetyki 
oraz Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego. Dzięki staraniom gorlickich 
samorządowców w nowej koncepcji 
przebudowy drogi wojewódzkiej uję-
to budowę dodatkowego pasa ruchu 

Modernizacja

do prawoskrętu z ulicy Węgierskiej 
w kierunku centrum miasta. Budowa 
tego pasa z pewnością przyczyni się 
do usprawnienia ruchu w tym miejscu 
i spowoduje, że stanie się on znacznie 
płynniejszy niż obecnie.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977 
Gorlice-Gładyszów-Konieczna obejmie  
ulicę Węgierską w Gorlicach od skrzy-
żowania z drogą krajową nr 28, wzdłuż 
szpitala, do skrętu do delikatesów Cen-
trum oraz odcinek od przejścia granicz-
nego w Koniecznej w kierunku Magury 
Małastowskiej na długości 11,5 km. 
Modernizacja będzie realizowana 
w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska – 
Republika Słowacka i obejmie także mo-
dernizację drogi po stronie słowackiej.

ulicy Węgierskiej 
coraz bliżej
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Rozpoczęły się prace związane 
z budową i remontem chodnika przy 
ul. Hallera na Osiedlu Korczak. Zada-
nie realizowane jest w ramach trzeciej 
edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Gorlice na rok 2016. W ramach tej 
inwestycji zostanie wykonana przebu-

6 kwietnia br. samorządowcy z powia-
tu gorlickiego i jasielskiego gościli 
w Ministerstwie Infrastruktury i Bu-
downictwa. Delegacja w składzie: Sta-
rosta Gorlicki - Karol Górski, Burmistrz 
Gorlic - Rafał Kukla, Burmistrz Biecza 
- Mirosław Wędrychowicz, Starosta Ja-
sielski - Mariusz Sepioł, Wicestarosta 
Jasielski – Tadeusz Górczyk rozmawia-
ła z wiceministrem Jerzym Szmitem na 

Trwa remont

Walczą o lepszy dostęp 

dowa chodnika z płyt betonowych na 
kostkę betonową na powierzchni 150 
m², budowa nowego chodnika z kostki 
betonowej na powierzchni 46 m² oraz 
montaż ławek i stojaka na rowery. Ro-
boty wykonuje Miejski Zakład Usług 
Komunalnych w Gorlicach.

temat połączenia drogowego Kielce-
-Tarnów-Gorlice-Biecz-Jasło-Krosno-
-Miejsce Piastowe.
Samorządowcy przedstawili wice-
ministrowi opracowaną przez zarząd 
województwa małopolskiego i powiat 
jasielski analizę koncepcyjną połącze-
nia i przekonywali, aby została ujęta 
w nowym wieloletnim programie budo-
wy dróg krajowych.

chodnika przy ul. Hallera

do autostrady
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Zakończył się przetarg na przebudo-
wę drogi powiatowej nr 1472K ul. 
Michalusa w Gorlicach na długości 
614 m wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi. Wybrano ofertę firmy 
STRABAG, która wyceniła wartość ro-
bót na 3.163.163,01 zł.

Inwestycja ma na celu: poprawę sta-
nu technicznego drogi, zwiększenie 
przepustowości układu drogowego, 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz poprawę jakości życia 
mieszkańców. Ma objąć przebudowę 
ponad 0,6 km odcinek drogi powia-
towej - ul. Michalusa w Gorlicach, od 
ronda do torów wraz z przejazdem kole-
jowym. Dotyczyć ma także przebudowy 
lewostronnego chodnika na ścieżkę 
pieszo-rowerową oraz modernizacji 
infrastruktury technicznej naziemnej 
i podziemnej. Ważnym elementem tej 
inwestycji będzie wykonanie nowej 
kanalizacji deszczowej, która ma zabez-
pieczyć mieszkańców tej części Glinika 
przed zagrożeniem powodziowym.

Ulica Michalusa
Przypomnijmy, że w 2015 roku Rada 
Powiatu podjęła uchwałę o przystą-
pieniu do Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019. Kolejnym krokiem 
było złożenie przez Zarząd Powiatu 
wniosku do Wojewody Małopolskiego 
na dofinansowanie modernizacji uli-
cy Michalusa w Gorlicach. Wcześniej 
Rada Miasta Gorlice wyraziła zgodę 
na wsparcie tego zadania kwotą 1 mln 
zł.Wniosek powiatu uzyskał 50% dofi-
nansowanie z programu. Tym samym 
można było przystąpić do ogłoszenia 
przetargu, a już wkrótce do pełnej reali-
zacji zadania. Ma być zrealizowane do 
połowy października 2016 roku. Będzie 
ono uzupełnieniem i kompleksowym 
zakończeniem modernizacji dróg po-
wiatowych w tamtym rejonie miasta, 
czyli w Gliniku, gdzie w 2015 roku 
gruntownie zostały przebudowane ulice 
Sikorskiego i Wyszyńskiego.

W dniu 5 maja br rozpoczęła się reali-
zacja zadania - wykonawca wszedł na 
plac budowy.

do remontu

Trwają prace związane z modernizacją 
łącznika ulic Letniej i Łysogórskiej. 
W ramach tego zadania wykonany zo-
stanie ściek z koryt betonowych, jed-
nostronny krawężnik oraz nawierzchnia 
z masy mineralno-asfaltowej. Dodatko-
we kraty ściekowe pozwolą na odpro-

Modernizacja

wadzanie wód opadowych do istnieją-
cej kanalizacji burzowej.
Modernizacja tego łącznika w zdecydo-
wany sposób poprawi układ komunika-
cyjny w obrębie osiedla „Łysogórskie”, 
a tym samym zwiększy się bezpieczeń-
stwo ruchu i dostęp do posesji.

łącznika ulic Letniej
i Łysogórskiej
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W ramach 11. edycji PZU Półmara-
ton Warszawski w dniach 1-2 kwiet-
nia br. w Hali Torwar w Warszawie 
zorganizowane zostały targi EXPO 
Sport&Fitness. Wśród ponad 100 
wystawców swoje stoisko miało tak-
że Stowarzyszenia „Maraton” Gorli-
ce. Członkowie oraz wolontariusze 
stowarzyszenia prezentowali ofertę 
turystyczną Gorlic oraz zapraszali 

5 maja ruszyło głosowanie w konkursie 
na „Podwórko NIVEA”. Rodzinne Miejsce 
Zabaw może powstać także w Gorlicach. 
Wszystko jest w naszych rękach.
Urząd Miejski zgłosił do konkursu teren 
przy ulicy Azaliowej 
w Gorlicach.
Głosowanie potrwa od 
5 maja do 30 czerwca 
– każdego dnia można 
oddać jeden głos na wy-
braną lokalizację. Głoso-
wać można przez stronę: 
www.nivea.pl. W tym 
roku można głosować 

Głosujmy na Gorlice w konkursie „Nestle 
Porusza Polskę” i wygrajmy siłownię na 
świeżym powietrzu. Siłownia może po-
wstać na terenie obiektów sportowych, 
nad brzegiem rzeki Sękówki w sąsiedz-
twie Parku Miejskiego. Potencjalną loka-
lizację siłowni zgłosił do konkursu Urząd 
Miejski w Gorlicach. Nasze zgłoszenie 
pozytywnie przeszło weryfikację i zostało 
zakwalifikowane do etapu głosowania.
Jak głosować?
Wejdź na link: www.nestleporusza.pl/
glosowanie/gorlice
Naciśnij przycisk GŁOSUJ
Wpisz Twój adres e-mail
W otrzymanym mailu potwierdź link ak-
tywujący
Z jednego konta e-mail możesz od-
dać jeden głos dziennie. Ważne, 
żeby głosować codziennie!
Głosowanie potrwa do 6 lipca 2016 roku.

„Szlakiem historii” to hasło, pod którym 
będzie rozgrywany 73. Tour de Pologne 
UCI World Tour. Wyścig odbędzie się 
w dniach 12-18 lipca br. Patronat Ho-
norowy nad naszym narodowym wyści-
giem objął Prezydent RP Andrzej Duda. 
W tym roku Tour de Pologne nie tylko 
będzie odkrywał historię, ale również ją 
tworzył. Jej nową kartą będzie, orga-
nizowany po raz pierwszy, Tour de 
Pologne Women.
15 lipca br. podczas IV etapu (218 
km) z Nowego Sącza do Rzeszowa, 
ulicami Gorlic przejadą najlepsi 
zawodowi kolarze świata. Kolarzy 
będzie można dopingować na ulicy 
Kościuszki, Mickiewicza, Legionów 
i Bieckiej. 
Tour de Pologne to jedno z najwięk-
szych wydarzeń sportowych w Pol-
sce. Wyścig należy do UCI World 
Tour, czyli cyklu najbardziej presti-
żowych zawodów w kolarstwie szo-
sowym i przyjeżdżają tu najlepsi ko-
larze świata. Wyścig będzie dla nich 
próbą generalną przed igrzyskami 

Gorlice na targach Podwórko Nivea

Wygrajmy siłownię 

Gorlice na trasie

na imprezy sportowo-rekreacyjne 
organizowane przez Stowarzyszenie 
„Maraton” i Miasto Gorlice w 2016 
roku, szczególnie na majowy Week-
end Naftowy 2016. Dla gości od-
wiedzających stoisko Urząd Miejski 
przygotował materiały reklamowe 
promujące Gorlice. W czasie trwania 
targów gorlickie stoisko odwiedziło 
ponad 2,5 tys. osób.

również przez aplikację mobilną. Pamiętaj-
cie, każdy głos ma znaczenie!
Po zakończeniu głosowania, w 40 lokaliza-
cjach z największą liczbą głosów marka NI-
VEA wybuduje Rodzinne Miejsca Zabaw.

Nestlé wybuduje 16 siłowni (po jednej 
w każdym województwie) w tych lokali-
zacjach, które zdobędą najwięcej głosów 
w danym województwie.
Nagrodą w konkursie jest siłownia ze-
wnętrzna składająca się z dziewięciu 
urządzeń, tj. poręcze + podciąg nóg, 
wioślarz, rower + jeździec, biegacz + or-
bitrek, twister + surfer oraz tablica wraz 
z regulaminem siłowni zewnętrznej, wraz 
z projektem zagospodarowania terenu 
i montażem, o wartości 14 299 zł. Siłow-
nia plenerowa to doskonała forma aktyw-
nego spędzania czasu.
Udało się nam wywalczyć PZU Trasy 
Zdrowia, wygraliśmy w Turnieju Miast 
Zumi i w konkursie Fakty RMF FM z Two-
jego Miasta, więc mamy nadzieję, że uda 
się i teraz. Razem możemy wiele.
Poruszmy razem Gorlice! Jest o co wal-
czyć, a szczęściu trzeba pomóc…

w Rio de Janeiro. Tour de Pologne to 
jednak nie tylko prestiżowy wyścig za-
wodowców, to także wielkie sportowe 
widowisko, wielkie emocje, doskona-
ła okazja do promocji kolarstwa oraz 
miejscowości, które znajdą się na jego 
trasie, czyli również naszego miasta.

EXPO Sport&Fitness w Gorlicach?

dla Gorlic

73. Tour de Pologne!
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„ Bibliografia Małopolski to baza tworzo-
na przez Wojewódzką Bibliotekę Pu-
bliczną w Krakowie przy współpracy z 24 
publicznymi bibliotekami powiatowymi 
z województwa małopolskiego, w tym 
także z Miejską Biblioteką Publiczną im. 
Stanisława Gabryela w Gorlicach.
Baza zawiera wykaz piśmiennictwa po-
święconego Małopolsce, m.in. książki, 
czasopisma, artykuły z czasopism. In-
formuje o piśmiennictwie naukowym, 
popularnonaukowym, informacyjnym 
i publicystycznym, prezentującym, 
w ujęciu historycznym i współczesnym, 

Bibliografia Małopolski
wszystkie dziedziny życia publicznego 
Małopolski: naukę, kulturę, oświatę, 
dzieje polityczne, gospodarcze, społecz-
ne i duchowe. Bibliografia Małopolski 
liczy obecnie ponad 250 000 opisów 
różnych dokumentów wydanych w więk-
szości po 2000 roku (stan na kwiecień 
2016). Liczba opisów w bazie bardzo 
szybko się zwiększa dzięki systematycz-
nej pracy bibliografów z bibliotek zaan-
gażowanych w projekt.
Bibliografię Małopolski odnajdziecie 
Państwo pod adresem:
www.bibliografia.malopolska.pl
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GORLICE MOJE MIASTO - takie hasło 
towarzyszyło dzieciom z Niepubliczne-
go Przedszkola „Wesołe Skrzaty” pod-
czas wycieczki jaką wraz z opiekunami 
odbyły w słoneczną środę 13 kwietnia 
br. Pierwszym etapem spaceru po Gor-
licach było Muzeum Regionalne PTTK. 
Pani przewodnik w niezwykle kompe-
tentny sposób przybliżyła dzieciom hi-
storię Gorlic oraz okolicznych miejsco-
wości. Przedszkolaki dowiedziały się 
jaką rolę w budowaniu prestiżu miasta 
odegrał m.in. Ignacy Łukasiewicz, ks. 
Bronisław Świeykowski czy Władysław 
Długosz. Z ogromnym zaciekawieniem 
wysłuchały opowieści na temat Bitwy 
Gorlickiej rozegranej podczas I Wojny 
Światowej, obejrzały mundury, broń, 
amunicję oraz wszystkie eksponaty 
zgromadzone w salach muzeum. 
Następnym punktem spaceru był Ra-
tusz. Dzieci wiedziały, że jest to miej-

15 kwietnia br. dzieci z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 wybrały się z wizytą 
do Muzeum Regionalnego PTTK im. I. 
Łukasiewicza w Gorlicach.
Wycieczka stanowiła podsumowanie 
realizowanego tematu „GORLICE – 
MOJE MIASTO”. Muzeum odwiedziły 
najstarsze przedszkolaki uczęszczające 
do V i VI grupy. W ramach tych nieco-
dziennych zajęć dzieci pod kierunkiem 
pani przewodnik zobaczyły ekspozycję 
poświęconą Bitwie pod Gorlicami, salę 
Ignacego Łukasiewicza, a także wysta-
wę, w której zgromadzone były ekspo-
naty związane z przemysłem naftowym.

Cudze chwalicie swego nie znacie

Dzieci z Przedszkola Nr 1 

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ SWOJĄ 

sce, gdzie urzęduje Pan Burmistrz oraz 
mieszczą się różne urzędy. Podczas 
robienia pamiątkowego zdjęcia przed 
figurą ks. Bronisława Świeykowskiego 
do przedszkolaków podszedł burmistrz 
Rafał Kukla. Przywitał młodych miesz-
kańców Gorlic oraz chętnie pozował 
z nimi do pamiątkowego zdjęcia.
Po krótkiej rozmowie z Panem Bur-
mistrzem dzieci po krętych schodach 
wyszły na wieżę ratuszową, aby zoba-
czyć panoramę Gorlic. Z ciekawością 
wyszukiwały gdzie jest szpital, basen, 
stadion, park, pobliskie kościoły oraz 
inne charakterystyczne budowle.
Po wyjściu z Ratusza oczywiście zrobi-
liśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z Igna-
cym Łukasiewiczem, który zamyślony 
siedzi na ławeczce.

Źródło: 
Dyrektor Przedszkola Anna Boczoń

Dzieci były bardzo zaciekawione 
i zainteresowane niezwykłymi i cen-
nymi przedmiotami znajdującymi się 
w muzeum. Chciały wejść do każdej 
sali i wszystkiego dotknąć, a pani prze-
wodnik zasypana została mnóstwem 
pytań.
Wycieczka stanowiła niezwykłą lekcję 
historii, która na długo pozostanie 
w pamięci wychowanków Miejskiego 
Przedszkola nr 1. Dodatkową atrak-
cją była wizyta na gorlickim Rynku 
i wspólna fotografia przy ławeczce 
Ignacego Łukasiewicza.

Źródło: Dorota Dobek

„Skrzaty” w Gorlicach

z wizytą w muzeum

„MAŁĄ OJCZYZNĘ” – MIASTO GORLICE

Dzień 18 kwietnia br.był bardzo wyjąt-
kowy dla przedszkolaków z Niepublicz-
nego Przedszkola TPD „Chatka Misia 
Uszatka” ze względu na zaplanowaną 
wycieczką do Gorlic. Chciałyśmy dzie-
ciom pokazać jak piękne jest nasze 
miasto - nasza Mała Ojczyzna, gdyż tu 
żyjemy, mieszkamy, uczęszczamy do 
przedszkola. 

Gorlice
Wizytę w naszym Mieście rozpoczęli-
śmy od „wycieczki” po gorlickim Ratu-
szu. Czekała tu na nas Sekretarz Miasta 
- Kierownik Wydziału Organizacyjnego 
– Katarzyna Walczy, która była naszym 
przewodnikiem. Dzieci bardzo ucie-
szyły się na spotkanie z Burmistrzem 
Gorlic – Rafałem Kuklą, który zaprosił 
nas do swojego gabinetu. Mogliśmy 

nasza mała ojczyzna
przez chwilę porozmawiać z Panem 
Burmistrzem. Byliśmy również w sali 
narad, gdzie odbywają się sesje Rady 
Miasta. Wielką niespodzianką, a zara-
zem atrakcją Ratusza było wyjście na 
balkon widokowy. Panorama naszego 
pięknego miasta zachęca do spacerów, 
pieszych wycieczek w poszukiwaniu 
atrakcyjnych miejsc, których w naszym  
mieście i powiecie nie brakuje. Wszy-

scy odważni otrzymali breloczek z Gor-
licami. Podczas wycieczki zdobyliśmy 
dużo informacji dotyczących ks. B. 
Świeykowskiego, Ignacego Łukasiewi-
cza, Dersława Karwacjana. Był to dzień 
pełen wrażeń, który długo pozostanie 
w naszej pamięci.

Źródło: Agnieszka Kaczmarczyk 
– Dyrektor Przedszkola



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

Kurier

Gorlicki

9www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice

Kwiecień 2016

Nr 4 (268) 2016 r.

Dzieci, rodzice oraz pracownicy Miej-
skiego Przedszkola Nr 3 w Gorlicach 
z otwartym sercem włączyli się w akcję 
„Mały bucik dla czarnego brata”. Ze-
brano 96 par niezniszczonych bucików 
dla rówieśników z Afryki. Przypomnij-
my, że „Mały bucik dla czarnego Bra-
ta” - to hasło akcji prowadzonej przez 
Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej 

Miejskie Przedszkole nr 8 w Gorlicach 
wzięło udział w projekcie „Edukacja, 
promocja i profilaktyka w kierunku 
zdrowia jamy ustnej skierowana do ma-
łych dzieci, ich rodziców, opiekunów 
i wychowawców”, wspófinansowany 
przez Szwajcarię w ramach szwajcar-
skiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europej-
skiej. Jest to największy ogólnopolski 
program profilaktyki i edukacji sto-
matologicznej dla małych dzieci pod 
honorowym patronatem m.in. Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 
Zdrowia, Polskie Towarzystwo Stomato-
logiczne. Celem projektu była poprawa 
zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 
lat oraz wzrost świadomości i utrwale-
nie prawidłowych nawyków w zakresie 
higieny jamy ustnej w grupach docelo-
wych.
1 kwietnia br. odbyło się spotkanie 
z rodzicami, które miało na celu uświa-

22 kwietnia br. dzieci z grupy IV Miej-
skiego Przedszkola Nr 1 wzięły udział 
w zorganizowanym przez Miejską Bi-
bliotekę w Gorlicach spotkaniu zatytu-
łowanym „Komputer i dziecko”. Pani 
Kasia przedstawiła prezentację doty-
czącą historii komputerów. Dzieci miały 
okazję pracować na tabletach, potrafią 

„Małe buciki” 

„Dzieciństwo bez próchnicy”

„Komputer i dziecko”

GORLICKIE DZIECIAKI
ZDROWE, AKTYWNE I UTALENTOWANE!

i Stowarzyszenie Inicjatywa Młodzi Mi-
sjom, które zachęcają dzieci i młodzież 
do przekazania niezniszczonych butów 
rówieśnikom z Afryki. Z inicjatywy 
samorządowców Miasta Gorlice oraz 
powiatu gorlickiego do tej pięknej akcji 
przystąpiło również nasze miasto.

Źródło: Maria Ludwin

domić ich jak zmniejszyć nasilenia wy-
stępowania choroby próchniczej zębów, 
a także jak kształtować aktywne postawy 
i nawyki dzieci wobec zdrowia. Dru-
gim punktem było spotkanie z dziećmi 
młodszymi i starszymi w celu ukazania 
prawidłowego mycia zębów. Zajęcia 
rozpoczęto filmem edukacyjnym o przy-
godach Królika Pampisia-orędownika 
czystych zębów. Dzieci dowiedziały się 
jak prawidłowo dbać o swoje zęby, jak 
należy je szczotkować a przede wszyst-
kim jak należy się odżywiać,  aby wy-
eliminować próchnicę z jamy ustnej. 
Na koniec każde dziecko biorące udział 
w projekcie otrzymało w saszetce pastę 
do zębów i szczoteczkę oraz kalendarzyki 
do codziennego notowania systematycz-
ności czyszczenia zębów. Udział w pro-
jekcie z pewnoscią na długo pozostanie 
w pamięci dzieci i nauczycieli.

Źródło: MP nr 8 w Gorliach

go włączyć, połączyć się z Internetem, 
wyszukać potrzebnej strony, informacji. 
Doskonale radziły sobie podczas gier 
edukacyjnych. Mam nadzieję, że wizyta 
na długo pozostanie w pamięci dzieci, 
które zdeklarowały się do częstych wizyt 
w bibliotece z rodzicami.

Źródło: Karolina Mikosz

od Przedszkola nr 3

Miejskie Przedszkole nr 8 w programie 
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Plan dochodów budżetu został zwięk-
szony o 134 370 zł z tytułu przyznania 
miastu w roku bieżącym dotacji celowej 
na zadania realizowane w ramach po-
rozumień z samorządem Województwa 
Małopolskiego w trybie inicjatyw samo-
rządowych. Plan wydatków budżetu mia-
sta na 2016 rok ulega zwiększeniu ogó-
łem o 250 755 zł, z tego wydatki bieżące 
zwiększa się o 20 235 zł, a wydatki mająt-
kowe ulegają zwiększeniu o 230 520 zł. 
ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W dziale „Edukacyjna opieka wycho-
wawcza” zabezpieczone zostają środki na 
dofinansowanie pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze socjalnym w kwo-
cie 20 235 zł. Miasto otrzymało dotację 
celową w wysokości 80 940 zł i zobowią-
zane jest zgodnie z ufp do 20% udziału 
w kosztach zadania.
ZMIANY WYDATKÓW 
MAJĄTKOWYCH
O 230 520 zł zwiększono wydatki mająt-
kowe, które zostaną przeznaczone na trzy 
zadania:
BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ DROGI WOJEWÓDZ-
KIEJ NR 979 – ULICY SKRZYŃSKICH 
W GORLICACH
Na to zadanie ujęta jest kwota 188 770 zł. 
W tej kwocie środki w wysokości 134 370 
zł będą pochodzić z dotacji Województwa 
Małopolskiego. Przedmiotowe zadanie 
będzie wykonywane w trybie Inicjatyw 
Samorządowych, jako zadanie własne 
Województwa Małopolskiego powierzo-
ne do realizacji Miastu Gorlice. Zabezpie-
czona kwota w budżecie Miasta na 2016 
rok w wysokości 80 000 zł nie wystarczy 
na pokrycie kosztów będących naszym 
udziałem i wymaga zwiększenia o 54 400 
zł oraz stanowić będzie pomoc rzeczową.

W czerwcu br. Polskie Koleje Państwowe 
przystąpią do robót związanych z przebu-
dową przejazdu kolejowego w ciągu ulicy 
Skrzyńskich. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
planuje remont nawierzchni jezdni tej uli-
cy. Zasadnym i celowym pod względem 
technologicznym i ekonomicznym jest 
skoordynowanie tych prac z robotami 
związanymi z budową kanalizacji desz-
czowej. Wymaga to ze strony Miasta 
przeprowadzenia postępowania przetar-
gowego i wyłonienia wykonawcy robót.
BUDOWA OBEJŚCIA GORLIC
W trakcie prac nad koncepcjami budo-
wy obejścia Gorlic w ramach zadania 
„Studium wykonalności z elementami 
koncepcji budowy obejścia Gorlic wraz 
z pozyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzię-
cia” opracowywanych jest kilka warian-
tów przebiegu obwodnicy. Każdy z tych 
wariantów wymaga szczegółowej oceny 
w kwestiach technicznych, kosztowych, 
oddziaływania na środowisko oraz oddzia-
ływania na infrastrukturę istniejącą.
W wyniku uzgodnień przez projektanta 
opracowanych koncepcji Państwowy 
Instytut Geologiczny, ze względu na wy-
stępowanie skomplikowanych warunków 
gruntowych wydał zalecenie w formie opi-
nii wykonania dodatkowej dokumentacji 
geotechnicznej w tym m.in. projektu robót 
geologicznych, wykonania odwiertów, 
badań laboratoryjnych, opracowania karty 
osuwiskowej. Dokumenty te niezbędne 
będą do określenia możliwości uwarun-
kowań usytuowania jednego z wariantów. 
Z tego tytułu wynikają dodatkowe koszty 
określone przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Szacunkowy koszt tych opracowań 
inwestor zadania określił na 47 tys. zł, 
z czego udział Miasta to 25% tej kwoty. 

Na podstawie kompletnych opinii, ana-
liz i uzgodnień dokonany zostanie przy 
udziale Miasta Gorlice wybór wariantów 
z ich przebiegiem sytuacyjnym do dal-
szych prac przygotowawczych, w tym 
procedury oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko.
PIASKARKA Z OSPRZĘTEM
30 000 zł przeznacza się na dotację ce-
lową dla MZUK na zakup piaskarki wraz 
z osprzęatem. 
Wniosek o dotację na zakup piaskarko - 
solarki do utrzymania przejezdności dróg 
w okresie  zimowym poprzez odśnieżanie 
i zwalczanie śliskości uznać należy za za-
sadny.
Utrzymanie bieżące dróg zarówno w okre-
sie letnim, jak i zimowym stanowi zadanie 
własne Miasta, które generuje corocznie 
znaczne koszty, pochodzące z budże-
tu Miasta. Istotnym jest fakt, że zakres 
bieżącego – zimowego utrzymania dróg 
corocznie się rozszerza. W ostatnich la-
tach przejęto szereg dróg osiedlowych, 
znaczną część dróg żwirowych przebu-
dowano na asfaltowe co prowadzi do sta-
łego zwiększania kosztów ich zimowego  
utrzymywania. 
Należy zwrócić uwagę, że oczekiwania 
mieszkańców co do standardów utrzy-
mania dróg są  duże, zaś przy zwalczaniu 
„śliskości” zimowej przy pomocy pozo-
stających w dyspozycji jednostki dwóch 
piaskarko - solarek, jest trudne. 
Dwie piaskarki z roku 1948 i 1952 z uwa-
gi na stan techniczny i całkowite zuży-
cie  zostały  zezłomowane. Pozostające 
w dyspozycji dwie piaskarko-solarki są 
niewystarczające na pełne zabezpiecze-
nie potrzeb w tym  zakresie. Ponadto, 
w przypadku możliwej awarii  w trakcie 
prac związanych z utrzymaniem zimowym 

dróg brak  sprzętu nie pozwoli na wywią-
zanie się z obowiązku  ich utrzymania 
w bezpiecznym stanie.
Istotnym jest, że dużo dróg z uwagi na 
ukształtowanie terenu w naszym rejonie 
charakteryzuje się znacznym stopniem 
nachylenia, co przy niesprzyjających 
warunkach  atmosferycznych wymaga 
niezwłocznych działań by doprowadzić 
nawierzchnię do stanu pozwalającego na  
bezpieczne z nich korzystanie. 
Aż sześć uchwał dotyczyło zmian miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Gorlice. Dwie z nich 
to uchwały o przystąpieniu do zmiany, 
a cztery pozostałe –  uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Uchwałą została wyrażo-
na zgoda na zawarcie umowy najmu na 
okres powyżej trzech lat oraz wyrażenie 
zgody na odstąpienie od przetargowe-
go trybu zawarcia umowy dla Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „UMAMED” przy ul. 
Słonecznej. Radni wyrazili również zgodę 
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonych przy ul. Ko-
nopnickiej (grunt pod pięcioma boksami 
garażowymi dotychczas dzierżawiony). 
Dokonali też zmian w zasadach wynaj-
mowania lokali użytkowych wchodzących 
w skład zasobu Gminy Miejskiej Gorlice; 
uchwalili regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Gorlice; wy-
razili zgodę na obciążenie służebnością 
gruntową nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gorlice. Ostatnia podję-
ta przez radnych uchwała dotyczyła usta-
lenia stref płatnego parkowania, wysoko-
ści stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach oraz 
wysokości opłaty dodatkowej i określenia 
sposobu pobierania tych opłat.   

XX SESJA RADY MIASTA GORLICE
28 kwietnia br. odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z Informacją Bur-
mistrza Miasta za okres międzysesyjny od 16.03. do 15.04.2016 r., wysłuchali odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji Rady 
Miasta, złożyli nowe interpelacje oraz przyjęli 14 uchwał. W pierwszej dokonali zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej na 2016 r.

15 marca
- Spotkanie z Miastem Vranov nad To-
pľou (Vranov nad Topľou, R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz, J. Zięba)
Tematem spotkania była współpraca 
miast w ramach programów transgra-
nicznych, w szczególności Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - 2.1 
Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowe-
go obszaru pogranicza  
16 marca
- Spotkanie z wicewojewodą Józefem 
Gawronem w temacie bieżących spraw 
Miasta, w szczególności ustalono dal-
sze działanie w ramach utworzenia na 
terenie Gorlic środowiskowego domu 
samopomocy (Kraków, R. Kukla) 

- Spotkanie z wicewojewodą Piotrem 
Ćwikem w temacie bieżących spraw 
Miasta, w szczególności ustalono dalsze 
działanie w ramach pozyskania środków 
na budowę drogi ul.   Korczaka oraz ul. 
Konopnickiej - 21.04.2015 roku wystą-
piono pisemnie z wnioskiem o   prze-
kazanie środków z oszczędności po-
wstałych w UW na bieżących zadaniach 
(Kraków, R. Kukla)

- Spotkanie z Marszałkiem Jackiem Kru-
pą w temacie bieżących spraw Miasta, 
w szczególności ustalono zasady funk-
cjonowania i finansowania połączenia 
kolejowego Rzeszów - Gorlice - Rze-
szów, które funkcjonuje od 1.04.2015 
roku (Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA To-
maszem Pałasińskim ws. bieżących 
problemów Miasta na drogach będą-

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 marca 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku
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cych w zarządzie Dyrekcji - po spotkaniu 
GDDKiA przedstawiła koncepcję budo-
wy ciągu pieszego od ul. Słowackiego 
w stronę mostu im. Zesłańców Sybiru, 
Miasto wystąpiło natomiast do Politech-
niki Krakowskiej z prośbą o włączenie 
się w przygotowanie koncepcji przebu-
dowy skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. 
Kościuszki (Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie z Dyrektorem Departa-
mentu Funduszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego Hubertem Guzem podsumo-
wujące współpracę w ramach budowy 
północnego obejścia Gorlice, omówie-
nie bieżących spraw związanych m.in. 
z trwałością projektów zrealizowanych 
przez Miasto oraz warunków konkursów 
do których Gorlice zamierzają aplikować 
(Kraków, R. Kukla)
17 marzec
- XI Przegląd Palm Wielkanocnych (R. 
Kukla)
- Zebranie Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej w temacie bieżących projektów 
realizowanych przez Związek (termo-
modernizacja budynków) oraz dalszych 
działań aplikacyjnych (R. Kukla, Ł. Ba-
łajewicz) 
18 marzec
- XX Wojewódzkie Mistrzostwa OHP 
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 
(OSiR, Ł. Bałajewicz) 
- Gala wręczenia nagrody Przewodni-
czącego Rady Powiatu Gorlickiego PRO 
PUBLICO BONO 2016 (Szymbark, Ł. 
Bałajewicz)
20 marzec
- Konkurs Palm Wielkanocnych (R. Kukla)

 21 marzec
- Konkurs Super Klasa 2016 w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 5 (R. Kukla)   
- Spotkanie samorządów powiatu 
gorlickiego z firmą Empol w sprawie 
utworzenia punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych - brak zaintere-
sowania ze strony wszystkich samorzą-
dów utworzeniem wspólnego punktu dla 
wszystkich gmin na terenie firmy Empol 
(Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie samorządów powiatu gor-
lickiego w sprawie organizacji Świato-
wych Dni Młodzieży - wstępna aprobata 
samorządów (z wyjątkiem Gminy Łużna) 
do wspólnej organizacji Mszy Świętej 
na Rynku oraz do stworzenia wspólnych 
materiałów promocyjnych i ofert tury-
stycznych (Ł. Bałajewicz)
22 marzec 
- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Elektrociepłowni Gorlice (Gliwice, Ł. 
Bałajewicz)
- Spotkanie z przedstawicielem Eu-
roregionu Karpaty Dawidem Laskiem 
- ustalono otwarcie biura Euroregionu 
Oddział w Gorlicach przy ul. Legionów 
(R. Kukla)
26 marzec
- Śniadanie Wielkanocne z członkami 
klubu Egida (R. Kukla) 
- Śniadanie Wielkanocne Kuchni Caritas 
(R. Kukla)
30 marzec
- Forum Wójtów i Burmistrzów Małopol-
ski dotyczące promocji regionu i konku-
rencyjności gmin (Kraków, R. Kukla)
31 marzec
- Spotkanie z dyrektorami Miejskich 

Zespołów Szkół oraz dyrekcją OSiR 
w sprawie ustalenia zasad korzystania 
z pływalni - OSiR zatrudnił dodatko-
wego ratownika, który zapeni opiekę 
uczniów na pływalni, co wyeliminuje 
wcześniejsze przeszkody uczęszczania 
na basen grup powyżej 15 osób (Ł. 
Bałajewicz)
1 kwietnia  
- Przywitanie delegacji z Województwa 
Podkarpackiego oraz Województwa 
Małopolskiego przybyłych pociągiem 
relacji Rzeszów - Gorlice - Rzeszów wraz 
z  (R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
2 kwietnia 2016 roku 
- Spotkanie w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie powiatu gor-
lickiego w 2015 roku (Gładyszów, Ł. 
Bałajewicz)
3 kwietnia
- Uroczystość Powierzenia Ziemi Gor-
lickiej Miłosierdziu Bożemu (Wójtowa, 
R. Kukla)
- Zawody wędkarskie o Puchar Burmi-
strza (R. Kukla)
- Oratorium Jutrznia za Nienarodzonych 
(Ł. Bałajewicz)
6 kwietnia
- spotkanie z wiceministrem Infrastruktury 
i Budownictwa Jerzym Szmitem w temacie 
połączenia drogowego Kielce-Tarnów-
-Gorlice-Biecz-Jasło-Krosno-Miejsce 
Piastowe - przedstawiono wiceministrowi 
opracowaną przez zarząd województwa 
małopolskiego i powiat jasielski analizę 
koncepcyjną połączenia - minister wyraził 
nadzieję, że zostanie ona ujęta w nowym 
wieloletnim programie budowy dróg kra-
jowych (Warszawa, R. Kukla)

7 kwietnia
- spotkanie z Zarządem Dróg Woje-
wódzkich w sprawie remontu ulicy 
Węgierskiej - projektant przedstawił 
złożenia remontu drogi uwzględniające 
m. in. utworzenie pasa do skrętu w pra-
wo na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki 
oraz przebudowę chodnika i skrzyżo-
wań z drogami miejskimi (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)  
8 kwietnia
- spotkanie z przedstawicielami Wy-
działu Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki krakowskiej ASP - omówiono 
możliwości współpracy Miasta oraz 
Uczelni w zakresie renowacji gorlickich 
zabytków (R. Kukla)  
11 kwietnia
- Targi Edukacji i Pracy OHP (GCK, R. 
Kukla)  
- Otwarcie Północnego Obejścia Gorlic 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
12 kwietnia
- spotkanie z przedstawicielami PKP, 
Powiatowego Zarządu Drogowego, 
Wydziału Komunikacji oraz Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w sprawie przebu-
dowy przejazdu w Zagórzanach  inwe-
stycja zostanie wykonana w miesiącach 
czerwiec - lipiec 2016 roku (R. Kukla) 
14 kwietnia 
- Konferencja „Młodzież a ruch oporu 
wobec nazizmu w Niemczech podczas 
II wojny światowej” (R. Kukla)
Ponadto w miesiącach marzec - kwie-
cień 2016 odbyły się liczne narady ro-
bocze dotyczące zadań inwestycyjnych 
realizowanych w bieżącym roku budże-
towym oraz Dniami Gorlic 2016.

joaNNa BuBak, w swojej interpela-
cji, wnioskowała o podjęcie działań, 
których celem byłoby ocalenie zabyt-
kowego budynku kasyna w Gorlicach. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
wyjaśniam, że właścicielem gruntu na 
którym znajduje się budynek dawnego 
kasyna przy ul. Wyszyńskiego 13 jest 
Skarb Państwa, natomiast użytkow-
nikiem wieczystym Rafineria Nafty 
GLIMAR S.A. z siedzibą w Strzyżowie. 
Ponadto w księdze wieczystej jako 
właściciel widnieje pan Grzegorz Woj-
taszek. Rozbieżność wpisów wynika 
z prowadzonego postępowania sądo-
wego regulującego powstanie wpi-
su. Miasto wraz z Powiatem rozważa 
możliwość przejęcia w/w obiektu wraz 
z możliwością remontu z wykorzysta-
niem środków zewnętrznych, jednak 

ostateczne decyzje zostaną podjęte po 
zakończeniu postępowania sądowego 
rozstrzygającym o aktualnym właści-
cielu budynku. Na chwilę obecną za 
stan i zabezpieczenie obiektu odpowia-
da jego właściciel). W drugiej interpe-
lacji wnioskowała o skrócenie czasu 
oczekiwania na remont lokali mieszkal-
nych i socjalnych do jednego miesiąca. 
(Odp.: W kwestii skrócenia czasu ocze-
kiwania na remont lokali mieszkalnych 
i socjalnych  do 1 miesiąca pragnę 
wyjaśnić, że czas przystosowania lo-
kalu do zasiedlenia uzależniony jest 
od ilości i zakresu koniecznych do wy-
konania robót remontowych, a przede 
wszystkim procedur wymaganych 
prawem budowlanym. Urząd dokłada 
wszelkich starań aby remonty trwały jak 
najkrócej, niemniej jednak nie możemy 

zapewnić, że w niektórych przypadkach 
remont zapewniający bezpieczeństwo 
przyszłym najemcom zamknie się 
w granicach jednego miesiąca).

MicHaŁ diducH interpelował w sprawie 
słabego oświetlenia ul. Stróżowskiej 
na odcinku od Rynku. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację wyjaśniam, że 
oświetlenie ulicy Stróżowskiej wyko-
nane było w ramach prac związanych 
z rewitalizacją, a modernizacja polegała 
na wymianie słupów oświetleniowych, 
wysięgników i opraw. Roboty zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniającą sposób 
oświetlenia według obowiązujących 
norm. W przypadku wygenerowania 
wolnych środków finansowych będę 
proponował podjęcie działań mających 

na celu usytuowanie dodatkowej latarni 
na wysokości sklepu Triomen). W dru-
giej interpelacji prosił o podanie kosz-
tów delegacji Burmistrzów od 2006 r. 
(Odp.: Na podstawie dokumentów źró-
dłowych oraz danych z ewidencji księ-
gowej koszty delegacji burmistrzów 
wraz z kosztami delegacji kierowcy 
kształtowały się w poszczególnych ka-
dencjach następująco:
1. II kadencja Burmistrza Kazimierza 
Sterkowicza: 3.383,37 zł
2. Kadencja Burmistrza Witolda Kocha-
na: 44.205,78 zł (średnio 11.051,45 zł 
na rok)
3. Kadencja Burmistrza Rafała Ku-
kli (2015 rok oraz I kw. 2016 roku): 
12.462,45 zł (średnio 9.969,96 zł na 
rok). W ostatniej interpelacji radny 
wnioskował o podanie szczegółów 

Odpowiedzi na interpelacje z XIX sesji Rady Miasta Gorlice
Radni interpelują – Burmistrz odpowiada
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dotyczących informacji z działalności 
burmistrza. (Odp.: Informacja z pracy 
burmistrza jest przygotowywana zgod-
nie z zapisami Regulaminu Rady 
Miasta Gorlice - zawiera informacje 
o udziale burmistrza w oficjalnych spo-
tkaniach oraz wyjazdach służbowych 
istotnych dla Miasta. Ponadto każdy 
Radny może zadawać pytania w celu 
uszczegółowienia informacji. Nie widzę 
więc konieczności podawania innych 
informacji o jakie Pan wnioskuje, tj. 
środka transportu, kosztów delegacji, 
diet, noclegów itp gdyż są one jawne 
i w każdej chwili dostępne do wglądu 
w Wydziale Księgowości Finansowo-
-Podatkowej).

czesŁaW GĘBaroWski, lucyNa jaMro, 
MaŁGorzata MiĘkisz-Muller, Mate-
usz koszyk, adaM PiecHoWicz, Maria 
PiecucH  oraz toMasz szczePaNik  
interpelowali w sprawie przydzielenia 
wolnych lokali mieszkaniowych oso-
bom umieszczonym na liście ocze-
kujących. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację wyjaśniam, iż w sprawie 
przydzielania lokali mieszkalnych in-
formuję, że w stosunku do pięciu lokali 
propozycje przydziału mieszkań zostaną 
przedłożone osobom umieszczonym na 
liście oczekujących na przydział miesz-
kania po zaopiniowaniu przez Komisję 
Spraw Społecznych. Kolejne 4 lokale 
zostaną przydzielone po zrealizowaniu 
koniecznych remontów do 30.05.2016 
roku. Budynek przy ul. Mickiewicza jest 
w złym stanie technicznym, a znajdu-
jące się tam mieszkania zostały zde-
wastowane przez dotychczasowych 
najemców. Część mieszkań wymaga 
przeprowadzenia remontów, które po-
wierzono Miejskiemu Zakładowi Usług 
Komunalnych w ramach zlecenia. Po-
nadto mieszkania komunalne i socjal-
ne są przydzielane osobom o niskich 
dochodach, których niejednokrotnie 
nie stać na zapłatę czynszu, a więc tym 
bardziej na przeprowadzenie remontu 
przydzielanego mieszkania). Druga in-
terpelacja dotyczyła warunków umowy 
zawartej pomiędzy Miastem Gorlice, 
a Gorlickim Towarzystwem Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. w zakresie 
sprzątania klatek schodowych. (Odp.: 
W kwestii sprzątania klatek schodo-
wych przez GTBS Sp. z o.o. wyjaśniam, 
że ze względu na bardzo zły stan sani-
tarno-porządkowy klatek schodowych 
w niektórych budynkach komunalnych 
w umowie zwrócono uwagę na koniecz-
ność realizacji obowiązków zarządcy 
nieruchomości). W trzeciej interpelacji 
radni prosili o wyjaśnienie rozliczenia 
wody i odprowadzania ścieków w bu-

dynkach miejskich, którymi zarządza 
GTBS Sp. z o.o. (Odp.: Rozliczenie 
wody i odprowadzanie ścieków w bu-
dynkach miejskich, którymi zarządza 
GTBS Sp. z o.o. oparte jest na regu-
laminie z dnia 3.12.2012 roku, który 
wskazuje, że różnicę pomiędzy wska-
zaniami zużycia wody na wodomierzu 
głównym, a sumą wskazań na wodo-
mierzach zainstalowanych w mieszka-
niach, bądź ryczałtami należy rozliczać 
proporcjonalnie do zużycia wody wska-
zanymi przez podliczniki lub ryczałt). 
 
lucyNa jaMro interpelowała w sprawie 
ograniczenia uciążliwości zapachowych 
dla mieszkańców Osiedla Chopina 
przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
w sprawie uciążliwego zapachu jakie 
generuje Miejska Oczyszczalnia Ście-
ków wyjaśniam, że MPGK Sp. z o.o. 
podejmuje szereg działań mających 
na celu eliminacje odoru tworząc m. 
in. w 2015 roku barierę antyodorową. 
Obecnie trwają prace nad wprowadze-
niem dodatkowego środka koagulują-
cego w celu zmniejszenia ilości osadu 
i jego podatności na zagniwanie).
 
HaliNa MarszaŁek interpelowała 
w sprawie pozyskania niezbędnego 
pasa drogowego w celu zapewnienia 
bezpiecznego ciągu komunikacyjnego 
przy ul. W. Pola. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację wyjaśniam, że w sprawie 
poszerzenia pobocza przy ul. W.Pola 
wyjaśniam, iż czynię starania aby wy-
konać ciąg pieszy przy wskazanej ulicy, 
niemniej jednak z uwagi na szerokość 
pasa drogowego koniecznym jest po-
zyskanie gruntu od rafinerii. Niemniej 
jednak potwierdzam potrzebę realizacji 
ciągu pieszego wzdłuż ulicy W. Pola 
w nieodległej perspektywie). W drugiej 
prosiła o rozwiązanie problemu utrud-
nień przy wyjeździe z ul. Robotniczej na 
ul. Graniczną. (Odp.: W zakresie niwe-
lety skrzyżowania ul. Robotniczej z ul. 
Graniczną wyjaśniam, że tylko przebu-
dowa ul. Robotniczej na odcinku na ok. 
150 metrach pozwoliłaby na uzyskanie 
pożądanego efektu i byłaby zgodna 
z warunkami technicznymi. Biorąc pod 
uwagę uwarunkowania terenowe oraz 
konieczność poniesienia znacznych 
nakładów finansowych uważam, że 
sugerowane zadanie jest w najbliższej 
perspektywie czasu niemożliwe do 
realizacji). W trzeciej interpelacji pro-
siła o informację dotyczącą przejęcia 
przez Miasto działki nr 3/3 położonej 
przy ul. Granicznej. (Odp.: W sprawie 
działki Nr 3/3 na ul. Granicznej Mia-
sto wystąpiło do Starosty Gorlickiego 

z wnioskiem o dokonanie darowizny 
z przeznaczeniem na realizację zadań 
publicznych w zakresie zaspokajania 
potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych. 
Przychylając się do prośby Starosta 
zwrócił się do Wojewody o wyrażenie 
zgody na dokonanie darowizny. Dalsze 
plany związane z zagospodarowaniem 
nieruchomości uzależnione będą od 
otrzymanej odpowiedzi).

Mariola MiGdar w interpelacji wnio-
skowała o doprowadzenie całej ścież-
ki rowerowej na odcinku miejskim do 
jednolitego standardu, czyli pokrycia 
masą bitumiczną. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację wyjaśniam, iż przebu-
dowa nawierzchni ścieżek pieszo-ro-
werowych na asfaltową możliwa będzie 
dopiero po zakończeniu rozpoczętych 
procedur formalno-prawnych oraz po 
dokonaniu całościowej regulacji wła-
sności gruntów). Pytała też na jakim 
etapie są rozmowy z zarządcą ul. Ko-
ściuszki na temat utworzenia ronda na 
Zawodziu. (Odp.: W uzgodnieniu z Dy-
rektorem GDDKiA wystąpiłem Rektora 
Politechniki Krakowskiej w celu nawią-
zania współpracy, której efektem mogą 
być prace związane z oceną celowości, 
możliwości oraz uwarunkowań deter-
minujących potencjalne argumenty do 
wskazań przygotowania zadania prze-
budowy skrzyżowania ul. Mickiewicza 
z ul. Kościuszki).

MaŁGorzata MiĘkisz-Muller, 
w związku z powtarzającymi się wypad-
kami na przejściu dla pieszych ul. Biec-
kiej, wnosiła o jego lepsze oświetlenie 
poprzez zamontowanie przy nim latarni. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
przejścia dla pieszych przy ul. Bieckiej 
w rejonie skrzyżowania z ul. Konop-
nickiej  wyjaśniam iż zbadana zostanie 
instalacja zasilająca tzw. kocie oczka 
w obrębie przejścia - o ile warunki 
techniczne pozwolą świecące elementy 
zostaną uruchomione. Ponadto w nie-
długim czasie zostanie wybudowane 
przejście dla pieszych w rejonie sklepu 
Peps, co również poprawi bezpieczeń-
stwo ruchu w tym rejonie)
 
auGustyN MrÓz interpelował w spra-
wie odnowienia Pomnika Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. (Odp.: Odpowia-
dając na interpelację wyjaśniam,  że za-
danie to ujęte jest do realizacji w roku 
2016. Obecnie zadanie jest w trakcie 
przygotowań i uzgodnień, a zakoń-
czenie robót zakładane jest przed 
11.11.2016 roku, kiedy to połączone 
zostaną uroczystości Odzyskania Nie-

podległości oraz 1050 rocznicy Chrztu 
Polski). W drugiej interpelacji wnosił 
o zaniechanie tworzenia ogrodu ogól-
nodostępnego dla mieszkańców na te-
renie MP Nr 1 przy ul. Jagiełły. (Odp.: 
W odpowiedzi na złożoną interpelację 
informuję, że ewentualne wydzielenie 
placu zabaw z ogrodu przedszkola Nr 
1 pozostawało w fazie dyskusji, a loka-
lizacja ta wskazywana była jako jedna 
z wielu. Ostatecznie zrezygnowano 
z planu tworzenia ogólnodostępnego 
placu zabaw na działce będącej w dys-
pozycji Miejskiego Przedszkola Nr 1, 
a Miasto będzie poszukiwało alterna-
tywnej lokalizacji utworzenia placu).

alicja NoWak złożyła interpelację 
w sprawie przyjętego „programu opie-
ki nad zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Mia-
sta Gorlice”, prosząc o przedstawie-
nie rozliczenia funduszy na ten cel 
przeznaczonych w 2015 roku. (Odp.: 
Odpowiadając interpelacje wyjaśniam, 
że na program dotyczący opieki nad 
zwierzętami oraz zapobieganiu bez-
domności zwierząt na terenie Gorlic 
w budżecie na rok 2015 zabezpieczono 
kwotę 26.500,00 zł, z czego wydatko-
wano 26.491,20 zł. Na stronie inter-
netowej Urzędu został podany kontakt 
telefoniczny do lecznicy zapewniającej 
całodobową opiekę nad zwierzętami, 
które uległy wypadkowi). W drugiej 
interpelowała w sprawie utwardzenia 
drogi dojazdowej do budynków miesz-
kalnych, bocznej od ul. Kościuszki. 
(Odp.: Utwardzenie drogi ul. Kościusz-
ki bocznej nie może zostać wykonane, 
ponieważ droga ta składa się głównie 
z działek właścicieli prywatnych. Mia-
sto podejmowało próby celem pozy-
skania niezbędnych gruntów, jednak 
właściciele nie wyrazili zgody na ich 
przekazanie). W kolejnej wnioskowała 
o uporządkowanie nazewnictwa ulic 
tzw. bocznych poprzez wprowadzenie 
ich numeracji i nadanie nazw. (Odp.: 
Popieram inicjatywę uporządkowania 
nazewnictwa ulic na terenie Miasta, 
niemniej jednak kompetencje w po-
wyższym zakresie ma wyłącznie Rada 
Miasta. Podejmę starania w celu przed-
stawienia Państwu wykazu bez nazw 
- tzw. ulic bocznych oraz przedstawię 
propozycję nazewnictwa). W ostatniej 
interpelacji prosiła o informację doty-
czącą planów związanych z zarządze-
niem cmentarzem komunalnym. (Odp.: 
W sprawie zarządzania Cmentarzem 
Komunalnym informuję, iż istniejący 
cmentarz przy ul. Karwacjanów jest 
obiektem komunalnym, służącym 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, które to zadanie winno być 
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Informacja o naborze na stanowisko 
Podinspektor w Biurze Informacji 
i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gor-
licach.
Informujemy, że żaden z kandydatów 

Wyniki konkursów na stanowiska dy-
rektorów Miejskiego Przedszkola Nr 
1 oraz Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 
w Gorlicach.

Komisja Konkursowa powołana Za-
rządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice 
Nr 73/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. 
w sprawie powołania komisji konkur-
sowych w celu przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektoraMiej-
skiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach 

Informacja

Wyniki konkursów 

dopuszczonych do testu pisemnego, 
nie otrzymał wymaganego minimum 
10 punktów niezbędnych do zakwalifi-
kowania się do kolejnego etapu postę-
powania kwalifikacyjnego.

w drodze tajnego głosowania wyłoniła 
kandydaturę Pani Doroty Dobek.

Komisja Konkursowa powołana Za-
rządzeniem Burmistrza Miasta Gorlice 
Nr 73/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. 
w sprawie powołania komisji kon-
kursowych w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gor-
licach w drodze tajnego głosowania nie 
wyłoniła kandydata.

o naborze na stanowisko

na stanowiska dyrektorów
Informacja o wynikach naboru na 
stanowisko Inspektora w Wydziale 
Inwestycji i Rozwoju Dział Funduszy 
Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim 
w Gorlicach.

Informujemy, że w wyniku zakończenia 
procedury naboru na ww. stanowisko 
została wybrana Pani Katarzyna Ras-
sem, zamieszkała w Gorlicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Katarzyna Rassem spełniła wyma-
gania formalne przedstawione w ogło-
szeniu o naborze na wyżej wymienione 
stanowisko urzędnicze. Posiada ona 
wykształcenie wyższe oraz wymagany 
w ogłoszeniu staż pracy. Od 1999 r. 
pracowała w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie, następnie 
od 2007 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Gorlicach gdzie zajmuje się 
m.in. przygotowaniem i realizacją 
projektów ze środków zewnętrznych. 
Ponadto aktywnie współpracuje z pod-
miotami i stowarzyszeniami realizując 
projekty współfinansowane z środków 
unijnych o czym świadczą przedłożone 
przez kandydata referencje. W całym 
okresie kariery zawodowej, w zależ-

Informacja

ności od zajmowanego stanowiska, 
kandydat zajmował się szeroko ro-
zumianą obsługą środków unijnych 
w szczególności oceną wniosków, 
pozyskiwaniem informacji od instytucji 
zarządzających o możliwościach dofi-
nansowania zadań, opracowywaniem 
wniosków aplikacyjnych, przygotowa-
niem dokumentacji wraz z załącznika-
mi oraz realizacją projektów. Posiada 
znajomość w zakresie pozyskiwania 
środków pomocowych potwierdzoną 
odpowiednimi dokumentami. W proce-
sie rekrutacji (test pisemny i rozmowa 
kwalifikacyjna) uzyskała największą 
liczbę punktów przyznanych przez Ko-
misję. Podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej kandydat wykazał się posiadaniem 
odpowiedniej wiedzy, predyspozycji 
i umiejętności gwarantujących pra-
widłowe wykonywanie powierzonych 
obowiązków na  w/w stanowisku. Wy-
kazała się bardzo dobrą znajomością 
podstawowych aktów prawnych oraz 
wiedzą specjalistyczną wymaganą na 
powyższym stanowisku. Cechy charak-
teru i doświadczenie zawodowe wska-
zują na sprawną i skuteczną realizację 
powierzonych zadań.

o wynikach naboru

wykonywane jako zadanie własne przez 
samorząd gminy. Wprowadzenie zmian 
w sposobie zarządzania cmentarzem 
poprzez zlecenie np. Miejskiemu Zakła-
dowi Usług Komunalnych, który dyspo-
nuje odpowiednim sprzętem oraz kadrą 
pracowniczą, powinno pozytywnie wpły-
nąć na sprawność i jakość funkcjonowa-
nia obiektu, a uzyskiwane z tego tytułu 
dochody Zakład mógłby przeznaczać na 
bieżące funkcjonowanie).

Radna otrzymała również odpowiedź 
na interpelację złożona na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 28.01.2016 r. 
w sprawie urządzenia miejsca gro-
madzenia odpadów komunalnych 

w ramach budżetu obywatelskiego – 
kserokopię pisma Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Gorlicach. 

adaM PiecHoWicz interpelował w spra-
wie utworzenia w ciągu przejścia dla 
pieszych ul. Armii Krajowej, na wyso-
kości wejścia do przychodni przyszpi-
talnej. (Odp.: Odpowiadając na inter-
pelację w sprawie utworzenia przejścia 
dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej 
na wysokości wejścia do przychodni 
przyszpitalnej wyjaśniam, że w istnie-
jącym układzie komunikacyjnym nie 
ma możliwości wyznaczenia przejścia 
we wskazanym przejściu. Niemniej 
jednak podejmę starania w celu anali-

zy utworzenia przejścia we wskazanym 
obszarze. O dalszych działaniach w tym 
zakresie będę informował na bieżąco). 
 
toMasz szczePaNik złożył interpe-
lację w sprawie oznakowania ronda 
położonego przy zbiegu ulic Stawiska, 
Kołłątaja i Hm. M. Rydarowskiej zgod-
nie z podjętą uchwałą Rady Miasta z 23 
kwietnia 2014 r. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację w sprawie oznakowania 
ronda przy zbiegu ulic Kołłątaja oraz 
Stawiska noszącego nazwę im. Bitwy 
Gorlickiej informuję, że podjęte zostały 
działania zmierzające do wyboru formy 
wykonania i montażu przedmiotowego 
oznakowania. Teren ronda jest własno-

ścią Województwa Małopolskiego dla-
tego też oznakowanie ronda wymaga 
zgody przedmiotowego organu).

krzysztof zaGÓrski, w imieniu 
mieszkańców domu przy ul. Piekarskiej 
8, prosił o wymianę bramy wejściowej 
oraz zamontowanie domofonu i od-
świeżenie klatki schodowej. (Odp.: Od-
powiadając na interpelację w sprawie 
remontu budynku przy ul. Piekarskiej 
8 wyjaśniam, że obecnie trwają prace 
związane z określeniem zakresu re-
montów substancji komunalnej na rok 
2016. W ramach powyższego poddam 
pod analizę wykonanie wnioskowanych 
przez Pana prac).

w sobotę 28 maja 2016 r. – godz. 15.00
na terenie (boiska) miejskiego zespołu szkół nr 4

gorlickim 
centrum 
kultury

ośrodkiem sportu
i rekreacji 

w gorlicach

gorlickim 
hufcem 
pracy

zarząd osiedla nr 12 „krasińskiego”
razem z

SERDECZNIE ZAPRASZA 
MIESZKAŃCÓW
NA OSIEDLOWY 

RODZINNY FESTYN
Z okAZjI 

DNIA DZIECkA
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17 kwietnia br., w niedzielne popołu-
dnie, sala teatralna Gorlickiego Cen-
trum Kultury wypełniła się do ostatnie-
go miejsca za sprawą premiery sztuki 
teatralnej pt. „Mistyfikacja” wg „Next 
ex” Juliusza Machulskiego w wyko-
naniu Zespołu Teatralnego Czterech 
Pokoleń „Otwarte Drzwi”.
Głównym motywem sztuki jest przed-
stawienie przez córkę rodzicom 
i pozostałym członkom rodziny nowe-
go narzeczonego. Ojciec Marysi, Ka-
rol uważa, że żaden z kandydatów nie 
jest godny jego jedynaczki i poddaje 
wszystkich  specjalnemu testowi, któ-
rego oczywiście żaden z nich nie jest 
w stanie zdać. Matka Marysi, Zyta stara 
się nakłonić męża, by ten złagodził nie-
co swoje kryteria co do ewentualnego 
przyszłego zięcia. Jednak mężczyzna 
nie bierze sobie tych uwag do serca 
uważając siebie za wszystkowiedzące-
go i najmądrzejszego.

W końcu córka wpada na pewien po-
mysł. Przeprowadza mistyfikację, któ-
ra ujawnia, jak zgubne mogą okazać 
się nadmierne ambicje i dzięki której 
rodzice zobaczą błąd jaki popełniali 
odrzucając  poprzednich jej partne-
rów. Swoją opinię na temat wydarzeń,  
których jest świadkiem  śmiało wyraża 
także ciekawska i dociekliwa babcia.

Sztuka w zabawny sposób ujawnia 
prawdziwe oblicze biorących w niej 
udział bohaterów, a doskonale zagrane 

7 kwietnia br. w Gorlickim Centrum 
Kultury odbyła się premiera sztu-
ki Bartłomieja Rębacza pt. „Światło 
w ciemności”. Bartek jest uczniem 
liceum ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Nr 1 w Gorlicach. Od trzech lat 
uczy się i pracuje w Szkolnym Zespole 
Teatralnym „Na Górce” pod kierun-
kiem mgr Haliny Osińskiej. Wielokrot-
nie występował razem z zespołem na 
festiwalach teatralnych i przeglądach 
recytatorskich. Interesuje się literaturą 
i aktorstwem. Pasje te odkrył w sobie 
w szkole średniej. Po maturze chciał-
by pisać książki i występować z pre-
lekcjami, szczególnie wśród dzieci.
Sztuka „Światło w ciemności” została 
napisana dla teatru szkolnego. Jej fa-
buła opowiada o przeżyciach młodego 
człowieka, jego zmaganiach z siłami 
dobra i zła. Dotyka problemu cierpie-
nia, które pojawia się niespodziewa-

„Mistyfikacja” w GCK Premiera sztuki 

role sprawiają, że przedstawione pe-
rypetie są źródłem komizmu sytuacyj-
nego. Przewrotna intryga wyjaśnia się 
dopiero w  scenie finałowej, co dodat-
kowo angażuje uwagę widza.
Spektakl spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem przez publiczność, która na-
grodziła artystów  gromkimi brawami. 
Nie pierwszy raz dowiedli oni swoich 
aktorskich zdolności.
W minionych latach zachwycili publicz-
ność sztuką „Gęsi i gąski” Michała Ba-
łuckiego i spektaklem „Pani Dulska przed 
sądem” Gabrieli Zapolskiej.
Ich kluczem do sukcesu jest teatralna 
pasja i ogromne zaangażowanie, choć jak 
sami żartobliwie twierdzą: „„nie ma klucza 
do sukcesu ale są „Otwarte Drzwi””.

Są „Otwarte Drzwi” i jest Pani Teresa 
Klimek - instruktor Gorlickiego Cen-
trum Kultury i jednocześnie reżyser 
wyżej wymienionych sztuk teatralnych, 
która po mistrzowsku wprowadza gru-
pę w arkana gry aktorskiej. To wszystko 
sprawia, że prezentowane przez Zespół 
Teatralny Czterech Pokoleń spektakle 
cieszą się zawsze dużym powodzeniem.

Dziękując artystom po spektaklu za 
twórczą pracę, uśmiech i dobrą energię 
dyrektor GCK Janusz Zięba gratulował 
im wspaniałej gry aktorskiej i zapewnił, 
że drzwi Gorlickiego Centrum Kultury 
pozostaną zawsze dla nich otwarte.

Foto. Andrzej Woźniak

nie, ale mówi też o tryumfie miłości, 
o którą warto walczyć do samego 
końca.
Zaprezentowany spektakl ma współ-
czesną formę – bardzo oszczędne 
operowanie rekwizytem, scenografię 
tworzy gra świateł, a nastrój buduje 
odpowiednia muzyka. Ciekawe są 
kreacje bohaterów, którzy występują 
w bardzo prostych strojach, ale naj-
ważniejsza jest gra aktorów. W sztuce 
występują: Kamil – Patryk Jurusik; 
Julia – Aleksandra Szurek; Archanioł 
Gabriel – Bartłomiej Rębacz; Aurora 
(Anioł Stróż Kamila) – Klaudia Gruca; 
Arlin (Anioł Stróż Julii) –Ewa Pierz; 
Dolor et Dubium (diabeł) – Joanna 
Gałczyk; Doktor Dominik – Jarosław 
Ciślak; Przemek (przyjaciel Kamila) – 
Borys Czapka; Żebraczki – Karolina 
Jawor, Aleksandra Skwarczek; Głos 
Boga – Borys Czapka.

„Światło w ciemności” 
Teatru „Na Górce”
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14 kwietnia br. w Domu Polsko-Słowac-
kim odbyła się konferencja „Młodzież 
a ruch oporu wobec nazizmu w Niem-
czech podczas II wojny światowej”.
Konferencja zorganizowana została przez 
Marię Szymańską z Powiatowego Cen-
trum Edukacji w Gorlicach, a skierowana 
była przede wszystkim do nauczycieli języ-
ka niemieckiego i historii ze szkół powiatu 
gorlickiego. Patronat nad konferencją objął 
Starosta Powiatu Gorlickiego Karol Górski 
oraz Burmistrz Gorlic Rafał Kukla.
Gościem honorowym konferencji był 
gen. bryg. w stanie spoczynku Winfrid 
Vogel – jeden z szefów Fundacji „Biała 
Róża”. Generał przybliżył wszystkim hi-
storię organizacji „Biała Róża”. Była  to 
studencka grupa oporu przeciw Hitlero-
wi, działająca na Uniwersytecie Mona-
chijskim w latach 1942 – 1943. Walczyli 
bez jakiejkolwiek pomocy, ani z zewnątrz, 
ani ze strony własnego kraju, powodo-

Do 21 kwietnia br. w Domu Polsko-
-Słowackim prezentowali swoje prace 
autorzy: Bogusław Czajczyk, Witold 
Bianga, Lucyna Romańska, Jerzy 
Niedziela, Agnieszka Tomiczek, Grze-
gorz Meisel, Lilianna Wolnik, Daniel 
Ejsymont, Bogdan Białczak, Anna 
Góra, Marek Raba, Joanna Sawicka, 
Leszek Nowak, Ewa Bijak, Kazimierz 
Jastrzembski, Renata Winnicka, Henry 
Pilch, Daria Pawęda, Mirosław Rak, 
Anna Wyczółkowska i Mieczysław 
Wielomski. Artyści w swojej twórczości 
kierują się słowami Emila Zoli, według 

20 kwietnia br. w Gorlickim Centrum 
Kultury odbył się spektakl Kijowskie-
go teatru – studia „MIF”. Spektakl jest 
częścią III Międzynarodowego Festi-
walu Teatru Ukraińskiego „Wschód-
-Zachód”.
„Leć mój pomyśle, leć” – to spektakl 
stworzony w oparciu o biografię z życia 
słynnej ukraińskiej poetki Łesi Ukrainki 
oraz jej poezji. W wieku 10 lat dziew-
czynkę Larysę Kosacz (Łesię Ukrainkę) 
spotyka wielka tragedia – choroba tu-
berkuloza kości, która prześladuje ją 
przez całe życie. Dziewczyna zostaje 
pozbawiona możliwości gry na piani-
nie, a później zostaje przykuta do łóż-
ka. Trudna sytuacja życiowa bohaterki 
znalazła odzwierciedlenie w jej poezji, 
w której pojawia się również wątek 

„Biała Róża”

„MAŁE OJCZYZNY”

„Leć mój pomyśle, leć”wani tylko i wyłącznie niepokojem su-
mienia. Aktywiści zajmowali się głównie 
rozdawaniem antyhitlerowskich ulotek 
i rozwieszaniem plakatów. W 1943 roku 
wszyscy jej członkowie podczas procesu 
pokazowego przed Trybunałem Ludowym 
zostali skazani na śmierć. 
W konferencji udział wzięła także Regina 
von Ahn - Attaché ds. Kultury z Konsulatu 
Generalnego Republiki Federalnej Nie-
miec w Krakowie. 
Podczas konferencji wykład pt. „Młodzież 
a ruch oporu wobec nazizmu w Niem-
czech podczas II wojny światowej” wy-
głosiła dr Joanna Lubecka z Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.
Konferencji towarzyszyła wystawa tema-
tyczna pt. „Biała Róża” poświęcona gru-
pie młodych, szlachetnych ludzi, którzy 
walczyli z nazistowską dyktaturą w sa-
mym środku totalitarnego systemu.

Fot. Piotr Wielgus

których dzieło sztuki to fragment natury 
widziany przez temperament twórcy. 
Tematyka fotografii przedstawionych 
w Domu Polsko-Słowackim skupiała 
się na krajobrazie własnego kraju, na 
„małych ojczyznach” a więc malowni-
czym pejzażu wiejskim, który znaleźć 
można jedynie z dala od utartych szla-
ków turystycznych. Cała wystawa, która 
powstała podczas kilkudziesięciu ple-
nerów fotograficznych, podzielona jest 
na dwie części, pierwsza prezentowana 
była w Gorlicach, druga natomiast –  
na Śląsku.

poszukiwania nadziei. Nadzieja poja-
wiła się, kiedy w życie poetki wkracza 
Sergiej Marżyński – pierwsza i ostat-
nia miłość Łesi. Chociaż szczęście 
nie trwa długo i kochanego zabrała ta 
sama choroba, Łesia została wierna 
muzie i tworzyła do końca swych dni. 
Spektakl przenosi widza w realia życia 
i skomplikowany świat emocji boha-
terki. Razem z Łesią, widz odczuwa 
wszystkie doznane straty, jakie spo-
tkały poetkę i powrót życiodajnej siły 
tworzenia. Przedstawienie zostało wy-
stawione w języku ukraińskim. Śpiew 
aktorów i przepiękna nastrojowa mu-
zyka dostarczyły wielu emocji widzom. 
Spektakl spotkał się z entuzjastycznym 
przyjęciem publiczności, która nagro-
dziła artystów gromkimi brawami.

w Domu Polsko-Słowackim

W DOMU POLSKO SŁOWACKIM
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 

14 kwietnia br. w Gorlickim Centrum 
Kultury odbyły się prezentacje dzie-
cięcych grup teatralnych działających 
w przedszkolach powiatu gorlickiego 
pt. „W krainie bajki”.
Do prezentacji przystąpiły cztery ze-
społy teatralne: Kółko teatralne z Miej-
skiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach; 
„Skrzaty” z Samorządowego Przed-
szkola w Ropicy Polskiej; „MŁODZI 
PRZYRODNICY” z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Łosiu oraz Przed-

„W krainie bajki”

szkole Niepubliczne Ochronka SS. 
Służebniczek NMP pw. Bł. E. Bojanow-
skiego w Gorlicach.
Na scenie GCK zaroiło się od małych 
artystów, którzy z przejęciem wypowia-
dali swoje kwestie. Barwne stroje i sta-
rannie przygotowana scenografia przy-
kuwały uwagę widzów. Deklamowane 
wierszyki i śpiewane piosenki umilały 
publice czas pomiędzy występami po-
szczególnych grup teatralnych.

Fot. Irena Kocur

Prezentacje dziecięcych grup teatralnych
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9 kwietnia br. na stadionie PGE Narodo-
wy w Warszawie odbyły się zawody cros-
smintona Polish Open z udziałem 263 
zawodniczek i zawodników z 15 krajów.
W zawodach tych startowało trzech re-
prezentantów Gorlic, Karol Ziaja w ka-
tegorii U14 oraz Piotr Gawlak i Jerzy 
Knot w kategorii +50.  Nasi zawodnicy 
byli widoczni na stadionie PGE Naro-
dowy za sprawą flagi z napisem Gor-
lice, ale także za sprawą osiągniętych 

3 kwietnia br. Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Miasto Gorlice” zorga-
nizowało zawody o Puchar Burmistrza 
Gorlic w Wędkarstwie Muchowym. Za-
wody przeprowadzone zostały na rzece 
Ropie od korony zapory w Klimkówce 
aż po Gorlice. Wystartowało 37 zawod-
ników z Gorlic, Nowego Sącza, Lima-
nowej, Muszyny, Krakowa, Często-

7 kwietnia br. w OSiR w Gorlicach od-
był się Wojewódzki Finał Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w Koszykówce Chłop-
ców, w którym uczestniczyli uczniowie 
szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 
w Gorlicach. Są to chłopcy klasy spor-
towej o profilu koszykówka, którzy od 
trzech lat trenują pod okiem nauczy-
ciela wychowania fizycznego Tomasza 
Miki. W drodze do finału wojewódzkie-
go zwyciężali  w zawodach na szczeblu 
miejskim, powiatowym i rejonowym. 
Na szczeblu wojewódzkim, oprócz 
„Czwórki” z Gorlic, grali SP nr 100 
Kraków, SP nr 1 Miechów, SP Bystra, 
SP nr 20 Tarnów i SP nr 1 Oświęcim. 

wyników. Rewelacyjnie spisał się Piotr 
Gawlak, który w bardzo silnie obsa-
dzonej kategorii wywalczył 2 miejsce, 
a Jerzy Knot był 7. W debiucie na tak 
prestiżowym turnieju Karol Ziaja zajął 
10 miejsce.
Naszych zawodników będziemy mogli 
zobaczyć 7 maja w Gorlicach na mię-
dzynarodowych zawodach ICO Cros-
sminton Gorlice Cup oraz na Blackmin-
tonowej Bitwie pod Gorlicami.

chowy i Zakopanego. Zawodnicy łowili 
głównie pstrągi oraz klenie. Zdobywcą 
Pucharu Burmistrza Gorlic w dyscy-
plinie muchowej został Tadeusz Lelito 
z Nowego Sącza. Kolejne miejsca za-
jęli:  Grzegorz Grzywacz  (Gorlice), Pa-
weł Wal (Gorlice),  Jakub Kania (Nowy 
Sącz),  Adam Nanek (Kraków), Robert 
Wacek (Gorlice).

W wyniku losowania drużyny podzielo-
ne zostały na dwie grupy. Gorliczanie 
grali z Krakowem i Tarnowem. Pierw-
szy mecz finałów gorlicka „Czwórka”, 
po bardzo zaciętym spotkaniu w pierw-
szych dwóch kwartach, przegrała z Kra-
kowem 22:43. W drugim meczu zwy-
ciężyli Tarnów 34:12. Gorliczanie 
zajmując drugie miejsce w grupie 
zagrali o brązowe medale z Oświęci-
miem. Był to jednostronny pojedynek, 
w którym zwyciężyli gorliczanie 60:13. 
W finale Kraków wygrał z Miechowem 
47:30. Drużyna prowadzona przez To-
masza Mikę grała w składzie: Grzegorz 
Guzik kpt., Jakub Tumidajski, Szymon 

Gorlice na Narodowym

Wędkarze walczyli

Trzecie miejsce w Wojewódzkim Finale

o Puchar Burmistrza Gorlic

Setlak, Krzysztof Dąbrowski, Mateusz 
Rakoczy, Tomasz Nowak, Sebastian 
Dynda, Jakub Mikrut, Filip Kubala, 
Szymon Gryboś, Robert Boczoń, Jakub 
Wiatr. Nauczyciele czwórki szczycą się 

również tym, że absolwenci ich szkoły 
godnie reprezentują  I LO im. M. Kro-
mera w zawodach wojewódzkich oraz 
w finałach ogólnopolskich w koszy-
kówce.

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce
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