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22 maja br. już po raz siódmy zorgani-
zowany został w Gorlicach Dzień Osób 
Niepełnosprawnych.
Miał charakter pikniku integracyjnego. 
Piknikowe atrakcje poprzedziła Msza 
święta w Bazylice Mniejszej w inten-
cji rodzin, osób chorych, niepełno-
sprawnych oraz ich opiekunów. Po 
nabożeństwie spod Bazyliki na Jarmark 
Pogórzański wyruszył V Gorlicki Marsz 
Żonkilowy – marsz nadziei.
Dla wszystkich uczestników pikniku 
organizatorzy przygotowali wiele cie-
kawych atrakcji i występów. Po uroczy-
stym otwarciu Pikniku swoją twórczość 
zaprezentowały osoby niepełnospraw-
ne. Na terenie Jarmarku Pogórzańskie-
go wystawiono stoiska poszczególnych 
grup i warsztatów zajęciowych z praca-
mi ich podopiecznych. Gwiazdą wie-
czoru był zespół BACIARY, po którym 
wystąpił Mirosław Witkowski z projek-
tem „Mozart kontra Sinatra”. Na dzieci 
czekało wiele atrakcji: wesołe miastecz-

26 kwietnia br. w lokalu SM „Osiedle 
Młodych” w Gorlicach przy ul. Ko-
nopnickiej 17 odbyła się uroczystość 
poświęcenia wyremontowanych przez 
spółdzielnię pomieszczeń przeznaczo-
nych na działalność Placówki Wsparcia 
Dziennego TPD, świetlicy osiedlowej 
dla dzieci, Klubu Seniora oraz Zarządu 
Osiedla Nr 5. W uroczystości wzięli 
udział: starosta gorlicki – Karol Górski, 
burmistrz Gorlic – Rafał Kukla, prze-
wodniczący Rady Miasta – Krzysztof 
Wroński, dyrektor Biura TPD Oddziału 
w Krakowie – Renata Kloryga, wikariusz 
parafii pw. Narodzenia NMP i opie-
kun placówki TPD – ks. Marek Tutro, 
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych – Aleksander 
Augustyn, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta i prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Małopolska” – Mariola 
Migdar, przewodnicząca Komisji Edu-
kacji Rady Powiatu – Zofia Kamińska, 
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady 
Miasta – Maria Ludwin, prezes Zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla 
Młodych” – Andrzej Rąpała i wicepre-
zes Zarządu – Jan Leśniowski, radni 
– Joanna Bubak, Małgorzata Miękisz-
-Müller, Czesław Gębarowski, zastępca 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla 
Młodych” – Eugeniusz Lepa, inspektor 

5 maja br. z okazji Światowego Dnia 
Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Miejskim Zespole Szkół 
Nr 5 w Gorlicach odbyło się spotkanie 
władz samorządowych miasta Gorlice 
i powiatu gorlickiego z dziećmi nie-
pełnosprawnymi, ich rodzicami oraz 
kierownictwem Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej. Po oficjalnym przywitaniu dzieci, 

Gorlicki Dzień 

OTWARCIE PLACÓWKI 

Dzień Godności Osób 

Osób Niepełnosprawnych

WSPARCIA DZIENNEGO TPD

z Niepełnosprawnością Intelektualną

ko, zjeżdzalnia, malowanie twarzy, po-
kaz i nauka tworzenia baniek, spotkanie 
z psami husky, prezentacja pojazdów 
straży pożarnej i policji.
W ramach obchodów przeprowadzo-
na została zbiórka pieniędzy na dofi-
nansowanie zakupu samochodu dla 
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Rodzina” w Gorlicach.
Gorlicki Dzień Osób Niepełnospraw-
nych zrealizowany pod patronatem 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Ku-
kli i Przewodniczącego Rady Miasta 
Krzysztofa Wrońskiego miał na celu 
zwrócenie uwagi na osoby niepełno-
sprawne, ich problemy, a także po-
trzebę integracji. To również promocja 
idei wolontariatu wśród społeczeństwa, 
ukazanie radości, jaką daje pomoc dru-
giemu człowiekowi oraz uwrażliwienie 
na los osób chorych, starszych i nie-
pełnosprawnych.

Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych – Piotr Gajda, przewodnicząca 
Klubu Seniora – Czesława Górska, ko-
ordynator Biura Informacji i Promocji 
– Marcin Gugulski, członkowie Zarządu 
Osiedla Nr 5, członkowie Zarządu Od-
działu TPD, komisji rewizyjnej i koła 
miejskiego TPD, wychowawcy, rodzice 
oraz dzieci. Gości powitały Maria Jam-
ro – przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 
5 oraz Stanisława Bąk – prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego TPD. Poświęce-
nia dokonał ks. Marek Tutro. 20-letnią 
historię placówki Wsparcia Dziennego 
TPD przedstawiła Stanisława Bąk, przy-
pominając i dziękując obecnemu na 
uroczystości założycielowi Społecznego 
Ogniska Wychowawczego, Stanisła-
wowi Koziełowi oraz wspominając ś.p. 
Janinę Augustyn – prezesa o ogromnym 
zaangażowaniu i wielkim sercu. Z rąk 
Renaty Klorygi odznakę „Przyjaciela 
Dziecka”, przyznaną przez Małopolski 
Oddział Regionalny TPD, otrzymali – 
Rafał Kukla, Mariola Migdar, Katarzyna 
Musz – wychowawca placówki i Urszula 
Kos – wolontariuszka. Na zakończenie 
uroczystości wychowankowie zaśpie-
wali wzruszające piosenki, obdarowały 
uczestników „słodkością” ze słowami 
Jana Kochanowskiego „służmy poczci-
wej sprawie. A jako kto może – niech ku 
pożytku dobra wspólnego pomoże”.

rodziców oraz zaproszonych gości bur-
mistrz Rafał Kukla, starosta gorlicki Ka-
rol Górski, zastępca burmistrza Łukasz 
Bałajewicz oraz radni Rady Miasta Gor-
lice rozmawiali wspólnie o problemach 
nurtujących rodziców, opiekunów i ich 
oczekiwaniach wobec władz samorządo-
wych miasta i powiatu.
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Pięknego Jubileuszu doczekała Pani 
Helena Juruś, która 3 maja br. obcho-
dziła 100. urodziny.
Życzenia pomyślności, wielu lat życia 
w dobrym zdrowiu i radości Dostojnej 
Jubilatce złożył burmistrz Rafał Kukla, 
przewodniczący Rady Miasta Krzysz-
tof Wroński, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Gorlicach Danuta Za-
krzewska oraz przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.
Helena Juruś urodziła się w Siedli-
skach jako najmłodsza z ośmiorga 
rodzeństwa. Od najmłodszych lat 

Ostatnie artykuły pojawiające się 
w niektórych gorlickich mediach spra-
wiły, że koniecznym stało się przed-
stawienie Państwu sytuacji związanej 
z współpracą Burmistrza oraz Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach z gorlickimi 
mediami. 
Od końca 2014 roku została wprowa-
dzona nowa polityka promocji Miasta. 
Zrezygnowano z umów obowiązują-
cych w poprzednich latach na tzw. ob-
sługę medialną. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć że np. Regionalna Telewizja 
Gorlicka RTVG, realizując umowy 
z Miastem, produkowała reportaże 
i programy z uroczystości okoliczno-
ściowych oraz imprez, a koszty z tym 
związane w latach 2012-2014 opie-
wały na łączną  kwotę 120.164,76 zł. 
Dodatkowo koszt emisji  relacji z sesji 
Rady Miasta wyniósł, aż 30.258,00 zł. 
Pozostałe zlecone przez Miasto ma-
teriały pochłonęły kwotę 26.150,00 
zł. Reasumując, w podanych latach 
koszt współpracy z RTVG wynosił 
176.572,76 zł. Oferta przedstawiona 
przez RTVG na 2015 rok wynosiła 
blisko 85.000 zł. Wychodząc z założe-
nia, że media powinny być traktowane 
w jednakowy sposób, a bieżące ma-

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.

200 lat dla Pani Heleny!

Współpraca z gorlickimi mediami

pomagała w gospodarstwie. Jako 
dziewczyna nauczyła się koronkar-
stwa klockowego. Wykonywała pracę 
chałupniczą aż do emerytury, zatrud-
niona w Spółdzielni Koronczarskiej 
w Bobowej. Mając 21 lat wyszła za 
mąż i przeprowadziła się do Biesnej, 
gdzie mieszkała i pracowała w go-
spodarstwie aż 67 lat. Urodziła czte-
ry córki, dziś cieszy się ośmiorgiem 
wnucząt, siedmiorgiem prawnucząt 
i dwojgiem praprawnucząt. Po śmierci 
męża w 2003 r. postanowiła zamiesz-
kać w Gorlicach u jednej z córek, 

teriały winny relacjonować w ramach 
własnej działalności, postawiono na 
bez kosztową formę przekazywania in-
formacji z bieżącej działalności Mia-
sta w mediach internetowych, w tym 
na portalach społecznościowych. 
Obecnie strona Gorlice.pl i fanpage 
na facebooku informują gorliczan 
o wszystkich najważniejszych spra-
wach dla miasta i jego mieszkańców. 
Z kalendarza na stronie internetowej, 
można dowiedzieć się o organizowa-
nych w mieście wydarzeniach. Sta-
nowi to doskonałą bazę informacji 
dla mediów lokalnych, które przecież 
powinny być niezależne i działać za-
równo w interesie Miasta jak i jego 
mieszkańców, a utrzymywać się z rze-
telnej pracy i reklam. 
Burmistrz czy też Urząd nie ma za-
miaru nikogo faworyzować ani ogra-
niczać wolności słowa w mieście, 
współpracuje ze wszystkimi gorlic-
kimi mediami. Pobieranie ze strony 
internetowej Urzędu materiałów nigdy 
nie było i nie będzie sankcjonowane 
przez władze miasta. Nie jest prawdą, 
iż władze Miasta Gorlice zmierzają do 
jakiegokolwiek ograniczenia krytyki 
i wolności słowa, a równocześnie do 

która opiekuje się nią i pomaga we 
wszystkim. Rodzina przygotowała 
Jubilatce uroczyste przyjęcie w jed-
nej z gorlickich restauracji, był tort, 
kwiaty, rozmowy z najbliższymi. Ta 
niespodzianka sprawiła Pani Helenie 
dużą radość. Pani Helenie bardzo ser-
decznie gratulujemy pięknego Jubile-
uszu, życzymy zadowolenia z każdego 
nowego dnia, przeżycia w szczęściu 
i zdrowi wielu pięknych lat oraz wiele 
dobroci i życzliwości od najbliższych, 
sąsiadów i znajomych.

Dwieście lat, Pani Heleno!

zamknięcia ust i zastraszenia jakich-
kolwiek redaktorów. W materiałach 
jakie ukazały się w niektórych me-
diach skrzętnie pominięto, że zgod-
nie z treścią art. 304 § 2 Kodeksu 
postępowania karnego, obowiązkiem 
każdej osoby, która zgodnie z art. 115 
§ 13 Kodeksu karnego jest funkcjo-
nariuszem publicznym - w tym wójta 
lub burmistrza, jest zawiadomienie 
o powziętym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Ostateczna ocena każ-
dego ze zdarzeń należy do organów 
ścigania i sądu. Stąd przez Burmistrza 
Miasta Gorlice zostały podjęte wyłącz-
nie działania do których był on obo-
wiązany zgodnie z przywołanymi wyżej 
przepisami. 
Mamy nadzieję, że nasz mały lokalny 
konflikt niedługo się skończy, gdyż 
nie służy on tak naprawdę nikomu - 
ani wizerunkowi miasta, ani osobom 
zaangażowanym, a przyczynić może 
się jedynie do podziałów społecznych. 
Media powinny pełnić funkcję opinio-
twórczą, co nie znaczy, że powinny 
narzucać swoje zdanie społeczeństwu. 
Starajmy się zachować obiektywność 
– chwalmy gdy mamy za co, gańmy – 
gdy mamy za co.
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20 maja br. w Starym Sączu odbył 
się Małopolski Dzień Samorządowca. 
W uroczystości wzięło udział wielu 
gości. Obecny był marszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Jacek Krupa, 
Konsul generalny Węgier w Krakowie 
Adrienne Kormendy, burmistrz Wy-
szehradu Addras Felegyhazi, członek 
zarządu Województwa Małopolskiego 
Leszek Zegzda, radni wojewódzcy, 
starostowie, ze starostą gorlickim 
Karolem Górskim, wójtowie i burmi-
strzowie, wśród nich burmistrz Gorlic 
Rafał Kukla. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. w klasztornym kościele 
pw. Św. Trójcy celebrowana przez bpa 

W dniach od 17 do 20 maja br. bur-
mistrz Rafał Kukla uczestniczył w III 
Międzynarodowej Konferencji ODNA-
WIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – technika, 
technologia, innowacje, która odbyła 
się w Ośrodku „Galicya” w Krynicy-
-Zdroju. Zakres tematyczny konferencji 
obejmował szeroką gamę teoretycz-
nych i praktycznych aspektów nowo-
czesnych technologii OZE, takich jak: 
energia solarna; energia geotermalna; 
biomasa i paliwa biomasowe; spalanie; 
współspalanie i kogeneracja w ukła-
dach OZE; pompy ciepła; energia wia-
tru; ogniwa paliwowe; gospodarka 
odpadami i ciepłem; modelowanie; 
symulacja i optymalizacja systemów 

MAŁOPOLSKI DZIEŃ 

O odnawialnych
źródłach energii 

Andrzeja Jeża, Ordynariusza Diecezji 
Tarnowskiej. Część oficjalna odbyła 
się w starosądeckiem kinie „Sokół”, 
zakończona dyskusją „Małopolskie sa-
morządy w Europie – od sąsiedztwa do 
partnerstwa. 25-lecie utworzenia Gru-
py Wyszehradzkiej”. Na zakończenie 
w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymo-
wania marszałek Jacek Krupa otworzył 
wystawę pt. „VISEGRAD 1335-1991-
2016”. Było też wspólne zdjęcie przy 
Ołtarzu Papieskim. Małopolski Dzień 
Samorządowca zakończył koncert ze-
społu „Zakopower” Sebastiana Karpie-
la-Bułecki.

OZE; zaawansowane technologie ma-
gazynowania energii; polityka i ekono-
mia odnawialnych źródeł energii
Organizatorami konferencji były: Kate-
dra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie, CIGR Section 
IV: Energy In Agriculture, Polskie To-
warzystwo Inżynierii Rolniczej, Polski 
Instytut Spalania, Katedra Surowców 
Energetycznych - Akademia Górni-
czo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Polskie Towarzystwo 
Agrofizyczne - Oddział Kraków oraz 
Training and Conference S.C DZIE-
DZIC & MOCZULSKI.

SAMORZĄDOWCA

Debata w Krynicy
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Zakończono prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej ulicy Klimko-
wicza w Gorlicach. W ramach zadania 
wykonano odcinek kanału z rur PCV 
o łącznej długości około 242 m wraz 
ze studzienkami ściekowymi i odwod-
nieniem liniowym. Inwestycję wykonał 

Mieszkańcy Gorlic, jak i inne osoby 
odwiedzające groby swoich bliskich już 
końcem czerwca będą mogły w bardziej 
komfortowy sposób dojść do cmenta-
rzy parafialnego i komunalnego.
Rozpoczęły się prace związane z wyko-
naniem nowego chodnika na ul. Cmen-
tarnej: wzdłuż całego ogrodzenia 
cmentarza parafialnego oraz od ul. Kra-
kowskiej do głównej bramy wejściowej 
cmentarza komunalnego.

Zakończyły się prace związane z budo-
wą i remontem chodnika przy ul. Hal-
lera na Osiedlu Korczak. W ramach za-
dania wykonano przebudowę chodnika 
z płyt betonowych na kostkę betonową 
(na powierzchni 150 m2), wybudowano 
nowy chodnik z kostki betonowej (na 

Zakończyły się prace związane z mo-
dernizacją łącznika ulic Letniej i Łyso-
górskiej. W ramach zadania wykonano 
ściek z koryt betonowych, jednostron-
ny krawężnik oraz nawierzchnię z masy 
mineralno-asfaltowej. Dodatkowe kraty 
ściekowe pozwolą na odprowadzanie 

Nowa kanalizacja deszczowa Nowy chodnik 

Nowy chodnik 

Łącznik Letniej 

Miejski Zakład Usług Komunalnych, 
a całkowity koszt zadania to 99 tys. zł.

Wybudowanie kolektora kanalizacji 
deszczowej zapobiegnie w przyszłości 
zalewaniu wodami opadowymi terenów 
posesji zlokalizowanych przy tej ulicy.

Prace polegają na: rozebraniu istnie-
jącego chodnika z płyt betonowych, 
krawężnika oraz obrzeży, korytowaniu 
pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu 
krawężnika na dł. 288 m, oraz obrzeży 
na dł. 288 m, wykonaniu nawierzchni 
z tłucznia kamiennego, ułożeniu kostki 
betonowej na pow. 579 m2 i regulacji 
pionowej studzienek. Roboty wykonu-
je Miejski Zakład Usług Komunalnych 
w Gorlicach.

powierzchni 46 m2) oraz zamontowano 
ławki i stojak na rowery.
Zadanie zrealizowano w ramach trzeciej 
edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Gorlice na rok 2016. Inwestycję wyko-
nał Miejski Zakład Usług Komunalnych 
w Gorlicach.

wód opadowych do istniejącej kanali-
zacji burzowej. Modernizacja łącznika 
w zdecydowany sposób poprawi układ 
komunikacyjny w obrębie osiedla „Ły-
sogórskie”, a tym samym zwiększy się 
bezpieczeństwo ruchu i dostęp do po-
sesji.

przy cmentarzach

przy ulicy Hallera

i Łysogórskiej gotowy

5
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11 maja br. rozpoczęła się przebudowa 
drogi powiatowej ul. Michalusa w Gor-
licach. Modernizacja obejmie prze-
budowę ponad 0,6 km – odcinek od 
ronda do torów wraz z przejazdem ko-
lejowym. W ramach tej inwestycji prze-
budowany zostanie również na ścieżkę 
pieszo-rowerową dwustronny chodnik. 
Wykonana też zostanie modernizacja 
infrastruktury technicznej naziemnej 
i podziemnej. Niezmiernie ważnym 
elementem tej inwestycji będzie wy-
konanie nowej kanalizacji deszczowej, 
która ma zabezpieczyć mieszkańców tej 
części Glinika przed zagrożeniem po-
wodziowym, stąd wsparcie finansowe 
tego powiatowego zadania przez Mia-

REMONT
sto Gorlice. Wartość całej inwestycji 
to kwota 3,2 mln zł. Połowa środków 
pochodzić będzie z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. Wy-
konawcą robót jest firma STRABAG. 
W związku z tą inwestycją zmieniona 
jest organizacja ruchu na tej drodze. 
Wprowadzone etapy organizacji ruchu 
na czas robót uwzględniają: całkowite 
zamknięcie ul. Michalusa na odcinku 
od ul. Solidarności do przejazdu kole-
jowego wraz zapewnieniem objazdów, 
a także wprowadzenie wahadłowego ru-
chu na odcinku od ronda (początek ul. 
Michalusa) do skrzyżowania z ul. Soli-
darności. Przepraszamy za utrudnienia.

ULICY MICHALUSA

Informacja na temat możliwości pozy-
skania środków finansowych na od-
nawialne źródła energii oraz instalacje 
związane z wymianą źródeł ciepła.
Związek  Gmin Ziemi Gorlickiej infor-
muje, że istnieje możliwość pozyskania 
dofinansowania na działania związane 
z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii oraz modernizację kotłowni 
wraz z wymianą pieca z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 
4.4.2 i 4.4.3.
Na działania związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych np. fotowoltaika lub pompy ciepła 
możliwe jest uzyskanie dofinansowa-
nia w wysokości 60% kosztów kwa-
lifikowanych, a na działania związane 
z wymianą źródeł ciepła tj. moderni-
zację kotłowni kwota dofinansowania 

Trwają prace związane z remontem 
ulic Chopina bocznej. Ze środków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Mariam-
pol” wykonane zostało odwodnienie 
terenu oraz wstawiono krawężniki. 
Natomiast w ramach trzeciej edycji 

Dofinansowanie

Ulica Chopina 

może sięgać  8.000,00 zł. Z uwagi na 
planowane terminy naboru wniosków 
(IV kwartał 2016 r.) prosimy mieszkań-
ców Gorlic zainteresowanych udziałem 
w projekcie o wypełnienie DEKLARA-
CJI i dostarczenie jej do Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach, Wydział Inwestycji 
i Rozwoju - Dział Funduszy Zewnętrz-
nych (pok. Nr 209, II piętro) w godzi-
nach: poniedziałek od godz. 8.00 do 
godz. 16.00, wtorek – piątek od godz. 
7.30 do godz. 15.30 w następujących 
terminach:
- do 10 czerwca br. dla osób zaintere-
sowanych instalacjami z wykorzysta-
niem Odnawialnych Źródeł Energii
- do 30 czerwca br. dla osób zaintere-
sowanych modernizacją kotłowni.
W przypadku pytań i wątpliwości należy 
kontaktować się z p. Anitą Czapką, tel. 
(13) 44-77-021.

Budżetu Obywatelskiego Miasta Gor-
lice na rok 2016 wykonana zostanie 
nawierzchnia z kostki betonowej na 
powierzchni 532 m2. Inwestycje wy-
kona Miejski Zakład Usług Komunal-
nych w Gorlicach.

odnawialnych źródeł energii

boczna do remontu

Maj 2016
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19 maja br. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gorlicach odbyła się 
debara „Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej”. Debata jest częścią ogól-
nopolskiego przedsięwzięcia „Naro-
dowy coaching – jak rozwinąć nasze 
skrzydła?”, realizowanego w ramach 
działań Kongresu Obywatelskiego 
przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową wspólnie z Fundacją Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego. 
Istotą projektu jest organizacja debat 
obywatelskich poświęconych rozwo-
jowi lokalnemu i wspólny namysł 
nad sposobami zwiększenia zaanga-
żowania mieszkańców w sprawy ich 
społeczności. Biblioteka w Gorlicach 
otrzymała zaproszenie do udzia-
łu w tej inicjatywie jako jedna z 50 
placówek. O randze gorlickiej debaty 
świadczy udział w niej starosty gor-
lickiego Karola Górskiego, wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu Romana 
Dziubiny, burmistrza Gorlic Rafała 
Kukli, przedstawicieli Młodzieżowej 
Rady Miasta, prezesów lokalnych 
stowarzyszeń, instytucji kultury, 
przedsiębiorców, uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. 
Moderatorem debaty była Anna Mio-
dyńska – pracownik Małopolskiego 

8 maja br. odbyła się uroczystość 71. 
rocznicy zakończenia II Wojny Świa-
towej. Rozpoczęła się uroczystą Mszą 
świętą w Bazylice Mniejszej w Gor-
licach, po której uczestnicy przeszli 
pod „Sklarczykówkę”, miejsca mar-
tyrologii i pamięci. Tutaj zapalono 
znicze i złożono wiązanki kwiatów. 
Okolicznościowe przemówienie do 
zebranych skierował burmistrz Rafał 
Kukla. W obchodach 71. rocznicy za-
kończenia II Wojny Światowej udział 
wzięli posłanka na Sejm RP Elżbieta 

To tytuł wystawy w MBP im. Stani-
sława Gabryela, której wernisaż od-
był się 5 maja br. W otwarciu wysta-
wy uczestniczył wicestarosta powiatu 
gorlickiego Jerzy Nalepka i kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Aleksander Augustyn. 
Obecny był autor wystawy, Andrzej 
Ćmiech, autor publikacji o naszym 
regionie, kolekcjoner i bibliofil. 
W galerii „Na Piętrach” zaprezento-
wał kolekcję swoich znaczków, które 

ROZWIJAMY SKRZYDŁA 
POLSKI LOKALNEJ 

W 71. rocznicę 

POLSKA PIASTÓW 

Instytutu Kultury w Krakowie. Uczest-
nicy spotkania mieli za zadanie od-
powiedzieć na dwa pytania: Co mo-
tywuje do działania na rzecz lokalnej 
społeczności?; Jak ułatwić angażo-
wanie się w sprawy lokalnej społecz-
ności? Pracowali w pięciu grupach, 
by wypracować wspólnie propozycje 
„motywatorów” i „ułatwiaczy”. Wska-
zali trzy najważniejsze „motywatory”: 
poczucie irytacji i niezgoda na złe 
funkcjonowanie instytucji, relacji 
pomiędzy ludźmi oraz narzędzi po-
lityki publicznej; poczucie wspól-
nego celu i jego identyfikacja oraz 
organizowanie się wokół wspólnego 
celu; możliwość budowania auten-
tycznych więzi (spotkania i rozmowa, 
budowanie wzajemnego zaufania). 
Za trzy najważniejsze „ułatwiacze” 
wskazano: autentyczny dialog spo-
łeczny: problem-opinie-rozwiązanie; 
uproszczone procedury organizowa-
nia się i pozyskania funduszy; doce-
nianie i wspieranie liderów. Wnioski 
z wszystkich debat, w tym gorlickiej, 
zostaną przedstawione opinii pu-
blicznej za pośrednictwem partnerów 
medialnych oraz podczas XI Kongre-
su Obywatelskiego, który odbędzie 
się w listopadzie 2016 r. 

Borowska, wicestarosta Powiatu Gor-
lickiego Jerzy Nalepka, burmistrz Ra-
fał Kukla, zastępca burmistrza Łukasz 
Bałajewicz, radni Rady Miasta na 
czele z wiceprzewodniczącymi Ma-
riolą Migdar i Jolantą Dobek, przed-
stawiciele organizacji kombatanc-
kich, służb mundurowych, uczniowie 
miejskich szkół i mieszkańcy Gorlic. 
Po uroczystościach, w Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 4 odbyło się spotka-
nie władz miasta z Kombatantami.

tematycznie nawiązują do początków 
państwa polskiego, ukazują najważ-
niejsze wydarzenia i postaci z epoki 
Piastów. Oprócz znaczków polskich 
znajdują się też znaczki wydane 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Australii i Watykanie w 1966 
roku, w czasach obchodu milenium 
chrztu Polski. Tym wydarzeniem gor-
licka biblioteka włączyła się w ogól-
nopolskie obchody 1050. rocznicy 
chrztu Polski. 

DEBATA W MBP

zakończenia II Wojny Światowej

NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
W 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI
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APEL POLEGŁYCH
30 kwietnia br. na Cmentarzu nr 91 
w przededniu sto pierwszej rocznicy 
jednego z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach miasta Gorlice, czyli Bitwy 
pod Gorlicami przedstawiciele różnych 
wyznań odmówili modlitwę ekumenicz-
ną w intencji poległych oraz odczytany 
został Apel Poległych. Na zakończenie 
delegacje i poczty sztandarowe woj-
skowe oraz cywilne oddały hołd spo-
czywającym na cmentarzu żołnierzom, 
składając wieńce i wiązanki kwiatów 
pod centralnym krzyżem-pomnikiem. 

MUSZTRA PARADNA, 
FOLK …
Bezpośrednio po oficjalnych uroczy-
stościach na gorlickim Rynku odbyła 
się Musztra Paradna w wykonaniu 

Dni Gorlic 2016 – wspomnień czar

Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży 
Granicznej z Nowego Sącza. Dni Gorlic 
2016 rozpoczęły się koncertem zespo-
łów folkowych i rockowych „4 Strony 
Karpat”. Podczas koncertu zagrali: Ka-
pela Maliszów, Agata Siemaszko Trio, 
Megitza Trio i gwiazda wieczoru: zespół 
Kroke&Sławek Berny. 

KOLARSKI RAJD, 
ŚWIĘTO PRACY 
1 maja o godz. 9.00 z płyty gorlickie-
go Rynku wystartował 8. Kolarski Rajd 
Szosowy.
Tradycyjnie już 1 maja odbyły się ob-
chody Święta Pracy. Pochód pierwszo-
majowy przeszedł spod Domu Nauczy-
ciela pod Pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. 
W godzinach popołudniowych (1 maja) 

na gorlickiej scenie zagrali: Regionalny 
Zespół Taneczny „Pogórzanie”, fol-
kowy zespół taneczny REGE z Węgier, 
słowacki zespół folkowy Slnovrat, blu-
sowo-rockowy zespół Billy Goats oraz 
Piotr Nowak Band (blues). 

PIKNIK RODZINNY
2 maja już od godz. 10.00 przy Galerii 
EP w Gorlicach trwał Piknik rodzinny. 
W programie było wiele darmowych 
atrakcji: zjeżdżalnia, basen z piłecz-
kami, popcorn i drobne upominki dla 
dzieci, malowanie twarzy, konkurencje 
sportowe. Ponadto Drogeria Triomen 
zapraszała Panie na darmowy makijaż 
firmy Joko, a pizzeria „Del Piero” na 
degustację produktów. W tym dniu 
na scenie wystąpili: GDOA (hip-hop), 
Party 5 (punk rock) oraz góralski ze-

Maj 2016
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spół Turnioki. Z powodu niesprzyjają-
cych warunków pogodowych koncert 
zespołu KRUSHER został odwołany. 
KRUSHER wystąpi dla gorlickiej pu-
bliczności w innym terminie, o którym 
oczywiście będziemy informować.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 
TRZECI MAJ!
3 maja odbyły się uroczyste obchody 
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Uroczystości rozpoczęły się 
przed godziną 10.00 częścią artystycz-
ną w wykonaniu uczniów z Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1. W Bazylice Mniej-
szej w Gorlicach odprawiona została 
Msza Święta w intencji ojczyzny, bez-
pośrednio po której wszyscy uczestni-
cy przeszli na ulicę 3 Maja pod tablicę 
poświęconą Aleksandrowi hr. Skrzyń-
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Dni Gorlic 2016 – wspomnień czar
Maj 2016
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skiemu, gdzie zostały złożone wieńce 
i wiązanki kwiatów.

RODZINNA 
MAJÓWKA
Ostatni dzień świętowania rozpoczęli-
śmy Rodzinną Majówką na gorlickim 
Rynku. Dla rodziców z dziećmi przy-
gotowaliśmy moc atrakcji. W pro-
gramie były m.in.: Kino 7D, segway, 
autka akumulatorowe, zjeżdżalnia i za-
mek dmuchany, kule wodne, ścianka 
wspinaczkowa, trampolina, karuzela, 
ciuchcia „Strzała Południa” czy euro-
-bungee. Było dużo dobrej zabawy przy 
pięknej wiosennej pogodzie. Podczas 
Rodzinnej Majówki odbyła się loteria 
fantowa, z której dochód przeznaczony 
zostanie na rehabilitację gorliczanina, 
Pawła Grabowskiego, który od sierpnia 

ubiegłego roku znajduje się w śpiączce 
po nieszczęśliwym wypadku komu-
nikacyjnym. Loteria to kolejna akacja 
charytatywna Fundacji Beskidzka Zima 
i Gazety Gorlickiej. Akcji  patronował 
Urząd Miejski w Gorlicach. Natomiast 
Młodzieżowa Rada Miasta zorganizo-
wała projekt pt. „Eko na maxa”. Wszy-
scy chętni mogli kupić swoją autorską 
torbę. Całkowity dochód ze sprzedaży 
przeznaczony zostanie także na rehabi-
litację Pawła.

W godzinach popołudniowych na sta-
cję Gorlice przyjechał z Biecza pociąg 
retro. Była to lokomotywa parowa Ty42 
z 1946 roku oraz skład zabytkowych 
wagonów ze skansenu w Chabówce. 

Dni Gorlic to przede wszystkim duża 

dawka dobrej muzyki, której także tego 
dnia nie zabrakło na gorlickim Rynku. 
Najpierw na scenie podczas Konkursu 
twórczości gorlickiej młodzieży zapre-
zentowali się zdolni młodzi gorliczanie. 
Po wysłuchaniu i obejrzeniu 14 prezen-
tacji przyznano następujące miejsca:
W kategorii soliści: I - Klaudia Spyrka; 
II - Jakub Knapik; III - Piotr Kukuła. 
W kategorii zespoły: I - Ula Biernacka, 
Kaja Honek, Gabrysia Berkowicz, Na-
talia Gogola; II - Jakub Wszołek, Julia 
Rak, Magdalena Tatko, Hanna Zając; 
III - Kamila Gucwa, Katarzyna Stępień, 
Dominika Dziuban.
Komisja postanowiła także przyznać 
wyróżnienia: Gabrieli Łasak, Roxannie 
Barszcz i Gabrieli Korneusz.
Zanim na scenie pojawił się zespół 
LOMBARD przed publicznością za-

prezentowała się grupa Garage Rock 
i zespół pop-rockowy The Last Ride 
z wokalem Agaty Sobocińskiej. Oby-
dwa zespoły wprowadziły wszystkich 
w rockowy klimat.

Koncert gwiazdy Dni Gorlic 2016, czyli 
zespołu LOMBARD, zakończył tego-
roczne obchody święta naszego mia-
sta. Dni Gorlic to obok koncertów także 
szereg imprez towarzyszących. Przy 
Placu Dworzysko powstało obozowisko 
wojskowe odtwarzające realia, w jakich 
żołnierze armii niemieckiej, austrowę-
gierskiej i rosyjskiej przygotowywali 
się do Bitwy Gorlickiej.  Natomiast na 
płycie Rynku i ulicy Piekarskiej przez 
cztery dni odbywał się Jarmark Gor-
licki, czyli jarmark produktów regio-
nalnych.



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

Kurier

Gorlicki

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

Uzasadnienie zmian w budżecie 
– maj 2016 rok

Dochody budżetu 
W budżecie miasta po stronie planowa-
nych dochodów wprowadza się w za-
łączniku Nr 1  zmiany  polegające na 
zwiększeniu planu dochodów budżetu 

o 91.794 zł. 
Planowane wpływy  budżetu  pochodzić 
będą z: 
otrzymanej dotacji celowej w kwocie 
30.000 zł na modernizację/remont 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
która została przyznana na wniosek 
Urzędu decyzją Zarządu Województwa 
Małopolskiego, 

prowizji z PZU otrzymanej przez MZS 
Nr 4 w kwocie 4.594 zł z tytułu dokony-
wanych  ubezpieczeń młodzieży szkol-
nej, przyznanej dotacji z WFOŚ i GW 
w Krakowie w wysokości 57.200 zł 
na realizację zadania pn. „Kształtowa-
nie podstaw proekologicznych wśród 
mieszkańców Gorlic poprzez działania 
informacyjno-edukacyjne”.

Wydatki budżetu
Zwiększony został plan wydatków bie-
żących  o 199.462 zł. Wydatki majątko-
we nie ulegają zmianom. 

Zmiany wydatków bieżących: 
• W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 
środki z dotacji powiększone o udział 

XXI SESJA RADY MIASTA GORLICE
30 maja br. odbyła się XXI sesja zwyczajna Rady Miasta. W przyjętym porządku obrad radni przyjęli informację o sporządzeniu protokołu z po-
przedniej sesji; zapoznali się z Informacją Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 15.04 do 15.05. 2016 r.; wysłuchali odpowiedzi na inter-
pelacje zgłoszone na XX sesji RM; złożyli interpelacje i wnioski oraz zapytania. Rada rozpatrzyła również 13 uchwał. Pierwsza dotyczyła zmiany 
Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej na 2016 r. Prezentujemy uzasadnienie tych zmian.

Maj 2016
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15 kwietnia
- Forum Rynku Pracy w Domu Polsko-
-Słowackim (R. Kukla)
Uczestnicy Forum mogli zapoznać się 
z informacjami o możliwościach dofi-
nansowania małych i średnich przed-
siębiorstw w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
na lata 2014-2020. W trakcie spotka-
nia przedstawiciele Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich 
przeprowadzali indywidualne konsul-
tacje z przedsiębiorcami, zostały omó-
wione możliwości wsparcia i rozwoju 
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, 
zagadnienia związane z nowym prawem 
restrukturyzacyjnym oraz wsparciem 
outplacementowym. Został także zapre-
zentowany nowy projekt Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek 
Kariera”, który wspiera rozwój indywidu-
alnych kompetencji osób pracujących.
17 kwietnia 
- Otwarcie sezonu strzeleckiego na 
strzelnicy LOK (Ł. Bałajewicz) 
- Uroczystości upamiętniające katastrofę 
smoleńską organizowane przez Poseł 
Barbarę Bartuś (Ł. Bałajewicz)
18 kwietnia 
- Spotkanie w Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich (Kraków, R. Kukla)
Tematem spotkania była możliwość wy-
konania przebudowy skrzyżowania ul. 
Ariańskiej, ul. Szpitalnej na wysokości 
sklepu „Dukat”. Po spotkaniu ustalono, 
że Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpi 
do wykonania dokumentacji projekto-
wej, która w chwili obecnej jest w trakcie 
opracowywania.
21 kwietnia 
- Spotkanie z Małopolskim Wojewódz-

kim Inspektorem Ochrony Środowiska 
Pawłem Ciećko (R. Kukla)
Tematem rozmów była analiza przed-
sięwzięć planowanych na terenie Gorlic 
z uwzględnieniem oddziaływania na śro-
dowisko oraz badania czystości powietrza 
wykonywane na terenie Miasta.
23 kwietnia 
- II Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego 
w Ratownictwie Medycznym (Sękowa, Ł. 
Bałajewicz)
Zawody mające na celu podniesienie 
umiejętności ratowników w zakresie dzia-
łań ratowniczo – gaśniczych i udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
24 kwietnia
- Otwarcie sezonu turystycznego PTTK 
(Limanowa, Ł. Bałajewicz)
- Instalacja Bractwa Kurkowego w Gorli-
cach (R. Kukla)
 25 kwietnia
- Wernisaż wystawy „Wzgórze Pustki” 
w muzeum PTTK (R. Kukla, Ł.Bałajewicz)   
Ekspozycja w 101. rocznicę Bitwy pod 
Gorlicami obejmowała zagadnienia zwią-
zane z walką o wzgórze 449, czyli tzw. 
Pustki znajdujące się nad miejscowością 
Łużna. 
26 kwietnia 
- Spotkanie z przedstawicielami TS Wisła 
Kraków (OSiR, R. Kukla) 
Spotkanie odbyło się z inicjatywy fanów 
Wisły Kraków z Gorlic. W spotkaniu 
uczestniczyli: koszykarki Wisły Can-
-Pack: Katerina Zohnova, Magdalena Pu-
ter i Małgorzata Misiuk, a także piłkarze: 
Witalij Bałaszow, Krystian Kujawa i Rafał 
Pietrzak. 
- Otwarcie nowej siedziby świetlicy TPD 
oraz Zarządu Osiedla Nr 5 (R. Kukla)

28 kwietnia
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
(R. Kukla) 
29 kwietnia 
- Gala Finałowa Nagrody Złotego Liścia 
Dębu (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
30 kwietnia - 3 maja
- Dni Gorlic (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
Podczas Dni Gorlic odbyły się liczne 
spotkania kulturalno-rozrywkowe. Na 
uroczystości przybyły delegacje m. in. 
z Svidnika (Słowacja), Vranova nad To-
pľou (Słowacja), Bardejova (Słowacja), 
Papy (Węgry), Nyíregyházy (Węgry) oraz 
Sosnowca. Była to okazja do omówienia 
bieżących działań prowadzonych wraz 
z miastami partnerskimi oraz przygoto-
wania do projektów transgranicznych.  
5 maja
- Spotkanie z okazji Światowego Dnia 
Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Miejskim Zespole Szkół 
Nr 5 z dziećmi niepełnosprawnymi, ich 
rodzicami oraz kierownictwem Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz) 
6 maja 
- Konferencja „Cmentarze z I wojny św. 
na terenie Gminy Pleśna i Powiatu Tar-
nowskiego” (Lichwin, R. Kukla)
- Spotkanie w ZDW w sprawie ul. 
Skrzyńskich 
Spotkanie dotyczyło budowy kanalizacji 
deszczowej oraz odwodnienia z kory-
tek ściekowych - celem spotkania było 
wyjaśnienie braków w szczegółowych 
rozwiązaniach projektowych oraz nie-
ścisłości związanych z realizacją zadania 
(Kraków, R. Kukla)

8 maja
- Uroczystość Zakończenia II Wojny 
Światowej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
9 maja
- III Konferencja Samorządów „Wyso-
koenergetyczne budownictwo publiczne 
i prywatne” (Kraków, R. Kukla)
- 71 rocznica wyzwolenia Bardejova 
(Bardejov, Ł. Bałajewicz)
 12 maja
- Miejskie obchody Dnia Bibliotekarza 
(Ł. Bałajewicz)  
- Konferencja „Działaj lokalnie, wygry-
waj globalnie - przebudzenie smoka” 
(Kraków, R. Kukla)
Tematem spotkania była perspektywa 
współpracy pomiędzy samorządem tery-
torialnym, a sektorem usług dla biznesu.
Ponadto w miesiącach kwiecień - maj 
2016 odbyły się liczne narady robocze 
dotyczące zadań inwestycyjnych realizo-
wanych w bieżącym roku budżetowym.
Przygotowano wnioski o dofinansowa-
nie zadań pn. Budowa terenowych urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych w Gorli-
cach, Restauracja Parku Miejskiego im. 
Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach, 
Wniosek o przyznanie dotacji na przy-
gotowanie programów rewitalizacji), 
Lokalne trasy turystyczne (Rozbudowa 
i modernizacja tras pieszo-rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie miasta Gorlice) oraz dofinan-
sowanie z PFRON na remont łazienek 
w Miejskich Zespołach Szkół.
Przygotowano dokumentację projekto-
wą oraz postępowanie przetargowe dla 
zadania pn. Adaptacja części budynku 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorli-
cach przy ul. Jagiełły 9 pod potrzeby 
Miejskiego Żłobka w Gorlicach. 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 15 kwietnia 2016 roku do 15 maja 2016 roku
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miasta w łącznej kwocie 62.668 zł prze-
znacza się na wykonanie nawierzchni 
utwardzonej na około 260 metrowym 
odcinku łącznika ulic Biechońskiego – 
Kwiatowa.
• W dziale  „Oświata i wychowanie” 
zwiększa się wydatki dla MZS Nr 4  
o 4.594 zł, które zostaną przeznaczone 
na remont barierek przy schodach we-
wnętrznych.
• W  dziale „Ochrona zdrowia” zwięk-
szenie wydatków wynosi 75.000 zł 
i obejmuje zadania ujęte w miejskim 
programie profilaktyki i  rozwiązywania 
problemów narkomanii i alkoholo-
wych.  Środki  pochodzą z niewykona-
nego w 2015 r. w całości planu wydat-
ków na przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz większych dochodów z opłat za 
koncesje na sprzedaż alkoholu i zosta-
ną przeznaczone: 
1) 1.500 zł – na organizowanie cza-
su wolnego – imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych dla dzieci 
i młodzieży jako alternatywy dla nudy, 
a konkretnie   na wspieranie działalno-
ści świetlic osiedlowych działających 
w kierunku rozwijania indywidualnych 
zdolności.
2) 2.000 zł - na udzielanie rodzinom 
w których występują problemy alkoho-
lowe pomocy psychospołecznej i praw-
nej a kwota  obejmie dofinansowanie 
telefonu zaufania.
3) 32.500 zł - na dofinansowanie reali-
zacji na terenie placówek oświatowo – 
wychowawczych programów profilak-

tycznych dla dzieci i młodzieży.
4) 25.000 zł - na finansowanie progra-
mów profilaktycznych i doposażenie 
świetlic działających na terenie miasta 
Gorlice w celu sprawowania opieki 
pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych. Dofinansowa-
niem objęte zostaną te świetlice, które 
organizują zajęcia w dni wolne od na-
uki i soboty
5) 14.000 zł – na dofinansowanie akcji 
wypoczynku letniego  dla dzieci i mło-
dzieży.

Ponadto w wydatkach bieżących doko-
nuje się zmiany polegającej na przesu-
nięciu planu wydatków z jednego działu 
do innego  a mianowicie: 
- zmniejsza się wydatki bieżące 
o 34.510 zł przeznaczone na wyna-
grodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
zaplanowane w dziale „Administracja 
publiczna” w  rozdziale „Urzędy gmin” 
i przenosi się plan do działu „Pomoc 
społeczna”,  rozdział  „Świadczenia wy-
chowawcze”.
Z dniem 1 czerwca jeden pracownik 
administracji zostanie przeniesiony do 
Biura Wsparcia Rodzin w celu spo-
rządzania list wypłat świadczeń. To 
przesuniecie jest koniecznie w celu 
zabezpieczenia środków na obsługę 
programu 500+. Miasto odzyska środki 
własne po zwiększeniu dotacji na wy-
płaty świadczeń.
Uchwałą dokonano też zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 

Gorlice; wyrażono zgodę na umorzenie 
przez Burmistrza Miasta Gorlice zale-
głości w kwocie 98 469,97 zł (kwota 
główna 20 461,69 zł) należnej od dłuż-
nika Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Wyszyńskiego 35 w Gorlicach z tytułu 
kosztów poniesionych za remont bu-
dynku po pożarze w 2009 roku; wy-
rażono wolę zamiany nieruchomości 
pomiędzy Miastem Gorlice (lokal nr 
1 w budynku przy ul. Michalusa 18) 
a Powiatem Gorlickim (budynek użyt-
kowy przy ul. Bieckiej 9B). Miasto 
zyskałoby budynek dawnego Urzędu 
Skarbowego na ulokowanie tam orga-
nizacji i stowarzyszeń działających na 
terenie Gorlic – Powiat Gorlicki nie-
ruchomość przy ul. Michalusa 18 na 
potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg 
Starostwa Powiatowego; uchwałą 
wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy najmu na okres powyżej 3 lat 
lokalu użytkowego; uchwalono szcze-
gółowy sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości  z terenu Miasta Gorlice i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właścicieli nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; wyrażono 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (pod tymczasowe garaże). 
W kolejnych uchwałach radni wyra-
zili zgodę na przystąpienie do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; udzielili rekomenda-

cji przedstawionej przez Burmistrza 
Miasta Gorlice ocenie zasobów pomo-
cy społecznej Miasta Gorlice za 2015 
rok przygotowanej w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demogra-
ficznej. W związku z podjętymi wcześniej 
decyzjami o utworzeniu żłobka przez 
Miasto Gorlice, Rada Miasta podjęła 
uchwałę „w sprawie utworzenia Żłobka 
Miejskiego przy Miejskim Przedszko-
lu Nr 1 w Gorlicach w formie gminnej 
jednostki budżetowej, nadającej Żłob-
kowi Miejskiemu statut i określającej 
rozpoczęcie działalności z dniem 1 
września 2016 r.”. Uchwałą przyjęto też 
„Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem 
Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 
2016-2018. Przyjęcie programu pozwoli 
w przyszłości na obniżenie zachoro-
walności i umieralności z powodu raka 
szyjki macicy oraz innych chorób zaka-
żonych wirusem HPV. Przyjęto również 
ważną uchwałę w sprawie podpisania 
umowy partnerskiej oraz realizacji pro-
jektu pt. „E-zasoby małopolskich gmin” 
w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa 
Małopolska, Działanie 2.1 E – admini-
stracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 
2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, pozwoli na realizację 
przedmiotowego projektu partnerskiego 
w zakresie uruchomienia cyfrowych za-
sobów administracji publicznej i świad-
czenia usług publicznych w formie elek-
tronicznej.

JOANNA BUBAK prosiła o wzmocnie-
nie interwencji mieszkańców bloków 
zarządzanych przez GTBS, jak również 
domów prywatnych w Starostwie Po-
wiatowym, w sprawie uporządkowania 
terenów i usunięcia usterek po budo-
wie obwodnicy północnej. (Odp.: Od-
powiadając na interpelacje wyjaśniam, 
iż w sprawie uporządkowania terenu 
i usunięcia usterek po budowie pół-
nocnego obejścia Gorlic wystąpiłem 
do PZD z prośbą o ustosunkowanie 
się do poruszonych spraw. W dniu 
24.05 odbył się przegląd w terenie po 
którym wykonawca przystąpił do prac 
(wykonano m. in. plantowanie terenu 
wokół MZS Nr 3). W drugiej interpe-
lacji pytała o możliwość usytuowania 
dodatkowego przystanku autobusowe-
go na ul. Sikorskiego. (Odp.: W kwestii 

utworzenia przystanku autobusowego 
przy ul. Sikorskiego Starosta Gorlic-
ki powołał komisję w celu weryfikacji 
zasadności wyznaczenia przystanków 
autobusowych. Pierwsze spotkanie ko-
misji wyznaczono na dzień 7 czerwca. 
O dalszych działaniach będę Panią in-
formował na bieżąco).

TOMASZ CHMUrA w interpelacji wnio-
skował o uzupełnienie podłoża oraz 
usunięcie dużych kamieni typy kliniec 
na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż 
ogrodów działkowych na wale prze-
ciwpowodziowym oraz o zobowiązanie 
Gminy Gorlice w celu uzupełnienia 
w części ziemnej i asfaltowej ścieżki 
w Ropicy Polskiej i Szymbarku, a także 
poprawy bezpieczeństwa korzystają-
cych ze ścieżki w Szymbarku na odcin-

ku asfaltowym poprzez wymalowanie 
białej linii po prawej i lewej stronie 
drogi stanowiącej wyznacznik ścieżki 
pieszo-rowerowej w ramach ulicy, któ-
ra stanowi na co dzień dojazd do pose-
sji. (Odp.: Odpowiadając na interpelacje 
w sprawie stanu ścieżek pieszo-rowero-
wych wyjaśniam, że został dokonany 
przegląd stanu nawierzchni na odcinkach 
zlokalizowanych na terenie miasta. Ko-
nieczne prace zostaną wykonane w naj-
bliższym czasie. Natomiast na odcinkach 
zlokalizowanych na terenie Gminy Gorli-
ce Wójt wystąpi do wykonawcy inwestycji 
celem usunięcia usterek).

MICHAł DIDUCH zwrócił się z wnio-
skiem o podjęcie działań zmierzają-
cych do organizacji strefy kibica na 
Gorlickim rynku w czasie Euro 2016, 

zwłaszcza na meczach, w których 
udział będzie brała nasza reprezentacja. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelacje 
wyjaśniam, że utworzenie Stefy Kibica 
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
2016 jest przedmiotem analizy Urzędu 
od miesiąca grudnia 2015 roku. Osta-
teczne koszty licencji Telewizja Polsat 
przedstawiła dopiero w dniu 24 maja 
2016 roku. Koszt licencji dla strefy 
dla 1.000 osób wynosi 104.550,00 zł 
brutto natomiast dla strefy 2.000 osób 
wynosi 202.950,00 zł brutto. Do poda-
nych kosztów należy doliczyć koszty te-
lebimów, organizacji imprezy masowej, 
obsługi technicznej itd. W ocenie Urzę-
du Miejskiego nie stać na tak pokaźny 
wydatek. Pozostaje mieć nadzieję, że 
wzorem Mistrzostw Europy z 2012 
roku pojawią się oferty dużych firm na 

Odpowiedzi na interpelacje z XX sesji Rady Miasta Gorlice
Radni interpelują – Burmistrz odpowiada
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organizację sponsorowanych stref ki-
bica w różnych miastach. Jeśli takowe 
się pojawią miasto dołoży wszelkich 
starań, aby taka strefa powstała w Gor-
licach). W kolejnej interpelacji radny 
prosił o podanie opisu działań podję-
tych od początku 2015 roku promują-
cych Strefę Aktywności Gospodarczej 
oraz przyciągających do naszego mia-
sta potencjalnych inwestorów. (Odp.: 
Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej 
została wysłana do 57 Izb Gospodar-
czych w Polsce, 95 największych firm 
małopolski, 34 firm z terenu Gorlic oraz 
do Małopolskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego oraz Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto 
odbyłem liczne spotkania z przedsta-
wicielami firm z Gorlic, Nowego Są-
cza, Krakowa, Warszawy, Czarnogóry, 
Węgier oraz Azerbejdżanu. Niestety 
uwarunkowania gruntu znajdującego 
się w SAG II sprawiły, że inwestorzy 
ostatecznie nie zdecydowali się na za-
kup. Wobec powyższego wystąpiłem 
do Państwa Radnych z wnioskiem 
o zmianę MPZP, co w mojej ocenie 
pozytywnie wpłynie na zainteresowa-
nie inwestorów. Informuję również, że 
z chwilą ogłoszenia drugiego przetargu 
na działki w SAG II planujemy wykorzy-
stać część wygranej w Turnieju Miast 
ZUMI na kampanię promocyjną). Prosił 
również o przeanalizowanie możliwości 
przygotowania w naszym mieście, nad 
rzeką Ropą w okolicy parku i obiek-
tów OSiR plaży, np. w okolicy stopnia 
wodnego. (Odp.: W sprawie wykona-
nia plaży w rejonie stopnia wodnego 
na potoku Sękówka na podstawie 
wstępnej analizy można stwierdzić, iż 
lokalizacja plaży ze względu na sprawy 
terenowe jest możliwa wyłącznie na 
terenie Parku Miejskiego. Utworzenie 
plaży zostało uwzględnione w projek-
cie restauracji parku opracowanego na 
potrzeby składanego wniosku). Zwrócił 
się też z wnioskiem o skoordynowanie 
inwestycji przebudowy ulicy Węgier-
skiej wraz z realizacją budowy chodnika 
prawostronnego z procedury inicjatyw 
samorządowych w jednym czasie, czyli 
w przyszłym roku. (Odp.: Z uwagi na 
stan terenowo-prawny (szerokość pasa 
drogowego) nie ma możliwości wy-
konania prawostronnego chodnika na 
długości od ul.Krzewickiego do ul. Pod 
Lodownią. O tym fakcie przekazano in-
formację na spotkaniu z projektantem 
w dniu 7 kwietnia 2016 roku, w którym 
Pan uczestniczył i nie miał do tego 
uwag). Radny prosił również o racjo-
nalne pod względem gospodarowania 
środkami publicznymi wyjaśnienie 
korzystania z wyjazdów służbowych 
własnym samochodem oraz o po-

nowną analizę i uaktualnienie danych 
dotyczących Pana kadencji, tak aby 
odzwierciedlały stan faktyczny. (Odp.: 
Uszczegółowienie delegacji, ze wzglę-
du na wkład pracy jaki należy wykonać, 
zostanie przedstawione w późniejszym 
terminie).

MATeUSZ KOSZYK w swojej interpelacji 
prosił o przeanalizowanie możliwości 
wprowadzenia do szkół podstawowych 
i gimnazjów na terenie naszego miasta 
dodatkowego (wyodrębnionego) przed-
miotu o nazwie „edukacja regionalna”, 
którego celem byłoby poszerzanie wie-
dzy na temat naszego regionu, jego hi-
storii, kultury oraz kształtowanie wśród 
dzieci i młodzieży tożsamości lokalnej, 
a także aktywizowanie uczniów do kre-
atywnego działania na rzecz wspólnoty 
lokalnej poprzez wzbudzanie ich natu-
ralnej ciekawości. (Odp.: Odpowiada-
jąc na interpelację w sprawie możliwo-
ści wprowadzenia do szkół przedmiotu 
„edukacja regionalna” wyjaśniam, że 
przedmiot ten został wprowadzony do 
Szkoły Podstawowej Nr 5 od 1 wrze-
śnia 2009 roku w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo w klasach 4-6. Natomiast 
w szkołach podstawowych Nr 1 i 3 
edukacja regionalna była realizowana 
w ramach godzin do dyspozycji dy-
rektora. Aktualnie ze względu na brak 
takiej możliwości programy te nie są 
realizowane. Wprowadzenie do szkół 
podstawowych i gimnazjalnych dodat-
kowego przedmiotu obciążałoby budżet 
Miasta kwotą ok 300.000 zł rocznie. 
Mając na uwadze potrzeby zgłaszane 
przez dyrektorów szkół, obecnie nie 
widzę możliwości finansowych do zre-
alizowania powyższych zajęć).
 
MArIA LUDWIN prosiła o dokończenie 
budowy chodnika za budynkiem „Ca-
ritas” wzdłuż ul. Konopnickiej do ul. 
Okrzei oraz zatoki parkingowej przy 
bloku Nr 23. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelacje w sprawie budowy chod-
nika przy ul. Konopnickiej wyjaśniam, 
że zadanie to wymagałoby przygotowa-
nia procedur formalnych związanych 
z wykonaniem m.in. dokumentacji 
projektowej. Główne zadanie w obrębie 
osiedla zaplanowane w bieżącym roku 
budżetowym to przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej z odbudową ul. Ko-
nopnickiej. Stąd nie widzę możliwości 
finansowych zrealizowania chodnika 
w roku bieżącym). W drugiej interpe-
lacji prosiła o zobligowanie właściciela 
„Jarmarku Pogórzańskiego” o dopilno-
wanie czystości i porządku na tym tere-
nie. (Odp: Zwróciłem się do właściciela 
Jarmarku Pogórzańskiego z pismem 
dotyczącym utrzymania porządku na 

terenie obiektu. Ponadto Straż Miejska 
prowadzi kontrole w zakresie realizacji 
obowiązków związanych z utrzymaniem 
porządku na wskazanym przez Panią 
terenie). 
 
HALINA MArSZAłeK interpelowała 
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców przechodzącym chodni-
kami wzdłuż parkingów przy Osiedlu 
Górnym – na ul. Sikorskiego, prosząc 
o umieszczenie barierek. (Odp.: Od-
powiadając na interpelację w sprawie 
zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom przechodzącym chodnikiem 
wzdłuż parkingów przy Os. Górnym 
wyjaśniam, że zwróciłem się w tej spra-
wie do PZD z prośbą o ustosunkowanie 
się. O sposobie załatwienia sprawy po-
informuję niezwłocznie po otrzymaniu 
odpowiedzi).

MAłgOrZATA MIĘKISZ-MULLer inter-
pelowała o zlokalizowanie przystanku 
w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do 
szpitala w celu umożliwienia lepszego 
dojazdu do przychodni specjalistycz-
nych i oddziałów szpitalnych, zwłaszcza 
osobom starszym i niepełnosprawnym. 
(Odp.: Z uwagi na warunki bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego (bezpośredni 
wjazd i wyjazd z parkingu, odległość 
od skrzyżowań) nie jest możliwe wy-
znaczenie dodatkowego przystanku au-
tobusowego przy ul. Armii Krajowej). 
W drugiej interpelacji, na wniosek 
stowarzyszenia „Sprawne Smoki” pro-
siła o wyznaczenie ponownie pełno-
mocnika ds. osób niepełnosprawnych 
i kontaktów ze stowarzyszeniami z te-
renu miasta w celu lepszego dialogu 
i uwzględnienia ich uwag przy organi-
zacji różnorodnych imprez. (Odp.: Od-
powiadając na interpelacje wyjaśniam, 
że stanowisko Pełnomocnika ds. Osób 
Niepełnosprawnych zostało włączone 
w struktury Wydziału OKS, a osobą od-
powiedzialną jest Jerzy Knot, zastępca 
kierownika. Od tego czasu Stowarzy-
szenie Sprawne Smoki nie zgłaszało 
sygnałów o niedogodnościach oraz 
problemach współpracy z Urzędem. 
Ponadto informuję, że w celu likwidacji 
barier oraz usprawnienia załatwiania 
spraw przez osoby niepełnosprawne 
wyodrębniono dodatkowe miejsce 
w Biurze Obsługi Klienta, gdzie każdy 
pracownik Urzędu służy pomocą w za-
kresie swoich kompetencji). W trzeciej 
interpelacji prosiła o podejmowanie 
przez wyznaczone miejskie służby na-
tychmiastowych działań w miejscach 
kolizji lub wypadków na terenie miasta 
bez względu na rodzaj drogi w celu 
usunięcia tych uszkodzonych elemen-
tów znaków drogowych lub barierek, 

które stwarzają niebezpieczeństwo dla 
uczestników ruchu drogowego. (Odp.: 
suwanie skutków zdarzeń drogowych 
należy do kompetencji jednostek ra-
townictwa Państwowej Straży Pożar-
nej. Natomiast utrzymanie nawierzchni 
dróg, chodników i urządzeń towarzy-
szących należy do zarządcy drogi. Mia-
sto nie może wydatkować środków na 
zadania będące w kompetencji innych 
organów).

ALICJA NOWAK prosiła o uzasadnienie 
udzielania przez gminę zgody na wy-
cinkę zdrowych, kilkudziesięcioletnich 
drzew na cmentarzu parafialnym, z in-
formacją ile zgód udzielono i ile wy-
cięto od ubiegłego roku. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację wyjaśniam, że 
zgodę na wycinkę drzew na Cmentarzu 
Parafialnym wydał Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków  w Krakowie. Miasto 
nie wydawało zezwoleń w tej sprawie). 
Radna ponownie prosiła – w imieniu 
mieszkańców ulicy Kościuszki bocznej 
– o podjęcie działań zmierzających do 
utwardzenia dojścia do domów nr: 87, 
97, 99, 101, 103, 103 a, 109. (Odp.: 
W sprawie utwardzenia drogi dojazdo-
wej do budynków mieszkalnych przy 
ul. Kościuszki wyjaśniam, że do czasu 
przejęcia prawa własności działek pod 
drogą nie ma możliwości wydatkowa-
nia środków finansowych na poprawę 
nawierzchni). Pytała też, czy planuje 
się jakieś innowacje w dotychczasowej 
organizacji wypoczynku wakacyjnego 
w mieście? (Odp.: Organizacja wypo-
czynku w okresie letnim, z uwzględnie-
niem zajęć realizowanych przez GCK, 
OSiR, LOK, PTTK, TPD, a współfinan-
sowanych przez Miasto została przeka-
zana Pani Radnej).

ADAM PIeCHOWICZ w swojej interpelacji 
zwrócił się z prośbą o stworzenie pu-
blicznej toalety dla mieszkańców Gorlic 
w pobliżu Rynku. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację radnego w sprawie uru-
chomienia toalety publicznej w pobliżu 
Rynku informuję, iż w chwili obecnej 
prowadzone są rozmowy z ks. probosz-
czem Stanisławem Ruszelem w celu 
utworzenia toalety w obrębie Placu 
Kościelnego).

JAN WOJNArSKI I ADAM PIeCHOWICZ 
zwrócili się z prośbą o remont przej-
ścia przez Park Miejski od ulicy Bie-
chońskiego w kierunku miasta. (Odp. 
Odpowiadając na interpelację radnych 
w sprawie remontu przejścia przez 
Park Miejski do ul. Biechońskiego 
wyjaśniam, iż remont ścieżki został 
uwzględniony w projekcie restauracji 
parku). 
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1 maja br. w Ośrodku Rekreacyjno-
-Terapeutycznym w Turzy członkowie 
Klubu Abstynenta EGIDA uczestniczyli 
w Majówce. Impreza ta jest jednym 
z elementów całorocznej działalności 
Klubu Abstynenta EGIDA. Integracja 
rodzin członków Klubu jest nieodzow-
nym elementem utrzymania abstynen-
cji osób próbujących wyjść z uzależ-
nienia lub będących w trakcie terapii 
oraz współuzależnionych.
Słoneczna pogoda i wspaniała at-
mosfera to atuty wspólnego spotkania 
integracyjnego. Liczna grupa dzieci 
wraz z rodzicami oraz 50 klubowiczów 
miło spędziło czas na wspólnej zaba-
wie. W trakcie Majówki Klubowicze 
rozegrali mecz w piłkę siatkową.
W spotkaniu uczestniczył zastępca 

Na przełomie kwietnia i maja br. w pię-
ciu szkołach miejskich na terenie Gorlic 
zrealizowany został autorski Program 
Profilaktyki Zintegrowanej o nazwie 
Archipelag Skarbów opracowany przez 
dra Szymona Grzelaka. Celem Progra-
mu było przeciwdziałanie ryzykownym 
zachowaniom młodzieży (profilaktyka 
wczesnych kontaktów seksualnych, 
choroby przenoszone drogą płciową, 
profilaktyka przeciwalkoholowa i prze-
ciwnarkotykowa) oraz promowanie 

Młodzieżowa Rada Miasta aktywnie 
włączyła się w organizację Dni Gor-
lic 2016. 3 maja podczas Rodzinnej 
Majówki zorganizowana została akcja 
„Eko na maxa”. Wszyscy chętni mogli 
kupić torbę wykonaną przez gorlicką 
młodzież przy współpracy z Gor-
lickim Centrum Kultury. Ponadto 
w trakcie prowadzonych warsztatów 
mieszkańcy mogli stworzyć swoją 
autorską torbę. Całkowity dochód 
z akcji przeznaczony został na reha-
bilitację Pawła Grabowskiego, który 
od sierpnia ubiegłego roku znajduje 
się w śpiączce po nieszczęśliwym 
wypadku komunikacyjnym.
MRM była także inicjatorem konkur-
su twórczości gorlickiej młodzieży, 
podczas którego zaprezentowali się 
zdolni młodzi gorliczanie. Wyniki 

Klub EGIDA 

Profilaktyka 

Aktywna Młodzieżowa
przewodniczącego MKRPA Zbigniew 
Grygowicz, który w imieniu Burmi-
strza Miasta Gorlice Rafała Kukli 
przekazał wszystkim życzenia dobrej 
zabawy i dalszego działania na rzecz 
trzeźwości. Z Centrum Terapii w spo-
tkaniu wzięli udział terapeuci: Geno-
wefa Michniak, Wioletta Machowska 
i Leszek Grądalski.  Zabawy i konkursy 
dla dzieci zorganizowała Gospodyni 
Klubu Pani Grażyna.
Nagrody i prezenty dla dzieci zakupio-
no ze środków Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w ramach dotacji 
udzielonej w trybie ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie.

Źródło: Klub EGIDA

zdrowego stylu życia w wielu jego 
aspektach (okazywanie głębokiego 
szacunku wobec siebie i innych, rozwi-
janie swoich pasji i zainteresowań, re-
alizacja marzeń, osiągnięcie szczęścia 
w życiu osobistym, nawiązanie trwałej 
i zdrowej relacji z drugim człowiekiem).
Programem objęci zostali uczniowie 
klas II i III gimnazjum uczący się w pię-
ciu Miejskich Zespołach Szkolnych 
w Gorlicach. Składał się ze szkoleń dla 
Rady Pedagogicznej,  spotkań z rodzi-

konkursu prezentowane są w infor-
macji Dni Gorlic 2016.
O Młodzieżowej Radzie Miasta
Systematycznie, co kilka tygodni, 
w Ratuszu, zwoływana jest sesja 
Młodzieżowej Rady Miasta. W skład 
Młodzieżowej Rady Miasta w Gorli-
cach wchodzi 21 uczniów, uczących 
się w Gorlickich Gimnazjach. Każdą 
szkołę reprezentuje czterech przed-
stawicieli, wyjątek stanowi MZS nr 
6 (pięciu uczniów). Kadencja Rady 
trwa dwa lata, jednakże co roku skład 
MRM jest uzupełniany o nowych 
członków. Wynika to z tego, że część 
radnych z klas 3 kończy gimnazja 
i na ich miejsce wybierani są nowi 
uczniowie. Opiekunką MRM jest wi-
ceprzewodnicząca Rady Miasta Gor-
lice Mariola Migdar.

na Majówce

w gorlickich szkołach

Rada Miasta

cami uczniów biorących udział w Pro-
gramie oraz dwóch spotkań z młodzie-
żą.
Program sfinansowany został ze środ-
ków na realizację Miejskiego Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Narkomanii dla 
Miasta Gorlice na rok 2016, który jest 
koordynowany przez Wydział Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych.

Foto: MZS Nr 1 i MZS Nr 6
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W sobotę 14 maja br. chór dziecięcy 
„Akolada” pod dyrekcją Anny Cisoń 
wziął udział w Przesłuchaniach Chó-
rów Szkół Muzycznych I i II stop-
nia w Łańcucie, zdobywając „Złote 
Pasmo”. W przesłuchaniach wzięło 
udział 19 chórów min. z Przeworska, 
Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzegu. 
Chór gorlicki zaprezentował cztery 
utwory: Rozkołysz pieśnią świat W. 
Korcza, Kayama K. Jenkinsa, Pokochaj 
Wiosnę  G.Miśkiewicza i Polubyła ja 

W sobotni wieczór 23 kwietnia br. na 
terenie Zakładu Aktywności Zawo-
dowej w Stróżach, działającego przy 
Fundacji Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym młodzież z Teatru Ekspe-
rymentalnego GCK „ERGO” rozgrzała 
serca publiczności wspaniałym po-
kazem tańca z ogniem. Fantastyczne 
widowisko wystawione zostało dla 
uczestników Festynu „Święto Wio-
sny 2016”. Wśród młodych artystów 
pojawiło się kilku nowicjuszy, którzy 
wzbogacili spektakl umiejętnościami 
akrobatycznymi, elementami baletu 
i tańca nowoczesnego, czyniąc pokaz 

26 kwietnia br. na hali widowisko-
wo - sportowej w Łącku odbył się VI 
Powiatowy Festiwal Tańca Nowocze-
snego organizowany przez Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Starym 
Sączu.
Ponad 40 zespołów tanecznych star-
towało w trzech kategoriach wieko-
wych. Zespół Taneczny Destino (kids) 

CHÓR DZIECIęCY

Teatr „ERGO” 

Wyróżnienie

Stefana, łemkowską melodię ludową 
w opracowaniu M. Bogonia, która za-
równo jury jak i publiczności spodo-
bała się najbardziej. Jury w składzie: 
prof. Jerzy Kurcz – przewodniczący, 
prof. Marta Wierzbieniec, dr Barbara 
Tritt i ks. dr Mieczysław Gniady pod-
kreśliło wyróżniającą się nie tylko pod 
względem emisyjnym prezentację na-
szego chóru, ale doceniło także dobór 
repertuaru i prezentację sceniczną.

Źródło: Anna Cisoń

tańca nowoczesnym, atrakcyjnym wi-
dowiskiem. Młodzi ludzie wciąż roz-
wijają swoje umiejętności i sprawiają, 
że kolejne pokazy wzbudzają coraz 
większe zdumienie wśród publiczno-
ści, która nie żałowała im gromkich 
braw i prosiła o bis. Bez wątpienia 
każdy z młodych tancerzy zasługuje 
na podziw. Wystąpili: Ewa Brudziew-
ska, Eryk Dyląg, Mirella Jurkowska, 
Aleksandra Kukla, Zofia Krzyszycha, 
Jacek Leśniak, Ewelina Mucha, Oliwia 
Przybyłowicz, Wiktoria Stelmach, We-
ronika Tomaszewska, Daniel Tulicki, 
Eryk Zawiślak, Adrian Zimowski.

z Gorlickiego Centrum Kultury wystą-
pił w najmłodszej kategorii wiekowej, 
w której udział wzięło 15 zespołów. 
Jury przyznało siedem nagród i w tym 
wyróżnienie dla naszego zespołu.
Zespół Taneczny Destino (kids) po-
wstał w Gorlickim Centrum Kultury we 
wrześniu 2015 roku.

źródło: gck.gorlice.pl

zdobył „Złote Pasmo”

na Festiwalu „Święto Wiosny 2016”

dla Zespołu Tanecznego Destino
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18 maja br. w Ośrodku Konferencyjno-
-Wystawienniczym „Kasztel” w Szymbar-
ku odbyła się II Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa Historyków Lotnictwa 
w ramach projektu „Od Gorlic po Kaukaz, 
Lewant Alpy i Adriatyk – czyli lotnictwo 
na froncie Wschodnim, nad Bałkanami 
i na Bliskim Wschodzie 1914-1918”. 
Organizatorami byli: Instytut Historii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Powiat Gor-
licki oraz Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów. Wśród gości byli: starosta 
Karol Górski, zastępca burmistrza Gor-
lic Łukasz Bałajewicz, dziekan Wydziału 
Socjologiczno-Historycznego Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego prof. Zdzisław Bu-
dzyński. Wszystkich, w tym prelegentów 

Od 15 maja do 20 lipca br. w Oficynie 
dworskiej Ośrodka Konferencyjno-Wy-
stawienniczego „Kasztel”  w Szymbarku 
prezentowana jest wystawa tradycyjne-
go stroju Pogórza oraz sąsiadujących 
z nimi grup etnicznych i etnograficz-
nych – Łemków, Lachów Sądeckich 
oraz Szaryszan z terenu Słowacji. 
Eksponaty pochodzą z kolekcji Mu-
zeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 

Od 26 kwietnia do 1 lipca br. w Muzeum 
Regionalnym PTTK w Gorlicach obej-
rzeć można wystawę czasową „Wzgórze 
Pustki” przygotowaną w 101. rocznicę 
Bitwy Gorlickiej. 25 kwietnia w werni-
sażu uczestniczyli burmistrz Rafał Kukla 
oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Roman Dziubina. W tematykę wystawy 
wprowadziła uczestników otwarcia Kata-
rzyna Liana – kustosz muzeum, zwracając 
uwagę na trzy aspekty: walki toczone o to 
wzgórze 2 maja 1915, sylwetki dwóch 
uczestników tych walk – dowódców płk. 
Franciszka Latinka i gen. Tadeusza Roz-

KONFERENCJA

POGÓRZANIE I SĄSIEDZI

POGÓRZANIE, ŁEMKOWIE
„WZGÓRZE PUSTKI” 

z Niemiec, Francji, Włoch, Czech, Austrii, 
Słoweni, Ukrainy, Serbii, Bułgarii, witał 
dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów Zdzisław Tohl. Prelegen-
tom dziękował starosta Karol Górski, 
który przypomniał, że rok temu, w 100. 
rocznicę Bitwy pod Gorlicami odbyła się 
pierwsza konferencja poświęcona „Lot-
nictwu w Przełamaniu Gorlickim 1915”, 
której pokłosiem stała się pokonferen-
cyjna publikacja. Wyraził nadzieję, że po 
drugiej konferencji także zostanie wydana 
książka utrwalająca to spotkanie naukow-
ców, która przyczyni się do popularyzacji 
wydarzeń historycznych sprzed stu lat. 
W trzech panelach swoje referaty prezen-
towało 17 naukowców.

w Gorlicach, Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu, Muzeum Szaryskiego 
w Bardejovie, Muzeum Kultury Łem-
kowskiej w Zyndranowej, uzupełnione 
elementami stroju z Gorlickiego Cen-
trum Kultury oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Podegrodziu. Otwarciu wy-
stawy towarzyszył występ kapeli „Po-
górzan” z GCK oraz pokaz mody trady-
cyjnych strojów ludowych.

wadowskiego, którzy przyczynili się do 
przełamania frontu pod Gorlicami oraz 
historię i losy cmentarza wojennego nr 
123 Łużna-Pustki, jednej z największych 
nekropoli na Ziemi Gorlickiej. Wśród 
ekspozycji prezentowane są autentyczne 
odznaczenia płk. Latinka, pamiętnik gen. 
Rozwadowskiego, a ściany muzeum 
wzbogaca obraz przedstawiający walki 
w pobliżu wzgórza Pustki autorstwa Sła-
womira Błażewicza, twórcy makiety Bitwy 
Gorlickiej w Muzeum Regionalnym oraz 
fotografie gorlickiego fotografa, Andrzeja 
Bary.

W KASZTELU

WYSTAWA STROJÓW LUDOWYCH

LACHY SĄDECKIE, SZARYSZANIE

W MUZEUM PTTK
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W dniach 7-8 maja br. w Hali Sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach 
rozegrana została II Blackmintonowa 
Bitwa pod Gorlicami. Turniej otworzył 
zastępca burmistrza Gorlic Łukasz 
Bałajewicz wraz z wiceprzewodniczącą 
RM Gorlice Mariolą Migdar. W silnie 
obsadzonym, międzynarodowym tur-
nieju wśród panów doszło do sensacji, 
którą sprawił gorliczanin Piotr Gawlak 
wygrywając zawody. W pokonanym 
polu pozostawił m.in. Mishe Mandryka 
- drugiego zawodnika mistrzostw świa-

21 maja br. w Wysowej-Zdroju ro-
zegrane zostały zawody rolkarskie 
i nartorolkarskie - Roll and Ski 2016, 
a w niedzielę (22 maja br.) zawody 
biegowe, w tym II edycja Maratonu Be-
skidu Niskiego na trasie z Gorlic przez 
Sękową i Magurę Małastowską do 
Wysowej-Zdroju. Biegacze wystarto-
wali z gorlickiego Rynku o godz. 9.45, 
a meta została zlokalizowana w Parku 
Zdrojowym w Wysowej-Zdroju. Orga-

ta w kategorii open, a w finale Słowaka 
Jana Scavnickiego - złotego medalistę 
mistrzostw świata w kategorii panów 
+40. Trzecie miejsca zajęli wspomnia-
ny Misha Mandryk i Paweł Sarek.
Wśród pań faworyzowana Dorota Le-
wandowska (trzecia zawodniczka mi-
strzostw świata w kategorii +35) zajęła 
3 miejsce wraz z Anetą Chalcerz, dru-
gą była Natalia Wiklańska, a pierwsze 
miejsce zdobyła juniorka  Zofia Win-
cenciak.

nizatorem zawodów jest Stowarzysze-
nie „Maraton” Gorlice.

W sobotnim wyścigu maratońskim wy-
startowało 82 rolkarzy. Dystans mara-
toński na rolkach najszybciej pokonał 
Bartosz Chojnacki (Warszawa), a wśród 
pań Aleksandra Goos (Konstancin – 
Jeziorna). Na nartorolkach wśród 13 
zawodników najszybszy był Natan Ci-
borowski (Pisz). W Pucharze Polski 

Gorliczanin najlepszy

Weekend Naftowy za nami

ścigało się 70 zawodników. Zwyciężył 
Bartosz Chojnacki (Warszawa), a wśród 
pań Aleksandra Goos (Konstancin – 
Jeziorna).

W niedzielę dystans maratoński z Gor-
lic do Wysowej-Zdroju najszybciej po-
konał Sergii Ukrainets z Ukrainy. Na 
metę przybiegł z czasem 2 godz. 48 
min, 52 sek. Wśród kobiet zwyciężyła 
Ewa Majer z Dobczyc. W maratonie ry-

walizowało 94 biegaczy.

Na dystansie 10 km rywalizowało 63 
zawodników. Wśród panów zwyciężył 
Robert Gleń (Jedlicze), a wśród pań 
Katarzyna Albrycht (Krościenko Wy-
żne). W biegu na 5 km wśród panów 
triumfowali Adam Skalski (Wysowa-
-Zdrój), a wśród pań Marta Plajzner 
(Krościenko Wyżne). Na tym dystansie 
rywalizowało 51 osób.

Fot. Marek Podraza
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