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Klub Seniora już działa!

s. 2

Pierwsze takie miejsce w naszym mieście, w którym mieszkańcy powyżej 60 roku życia 
mogą w interesujący sposób spędzić czas wolny oraz bezpłatnie skorzystać z szerokiej 

oferty zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjno - usprawniających.
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Od nowego 2019 roku, swoją 
działalność rozpoczął Gorlicki 
Klub Seniora – pierwsze takie 
miejsce w naszym mieście, w 
którym mieszkańcy powyżej 
60 roku życia mogą w interesu-
jący sposób spędzić czas wol-
ny oraz bezpłatnie skorzystać 
z szerokiej oferty zajęć eduka-
cyjnych, kulturalnych i rekre-
acyjno - usprawniających. 26 
lutego br. odbyło się oficjalne 
otwarcie placówki.  
Na zaproszenie Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli w 
wydarzeniu udział wzięli m.in. 
Poseł na Sejm RP Barbara 
Bartuś, Radna Województwa 
Małopolskiego Jadwiga Wój-
towicz, Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice Łukasz Bała-
jewicz, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Gorlice Beata 
Mikruta - Kawa, Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Ry-
szard Ludwin, Radne Miasta 
Joanna Bubak i Maria Ludwin, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego i Rektor 
Uniwersytetu Złotego Wieku 
Roman Dziubina, Kierownik 
MOPS Andrzej Przybyłowicz, 
Przewodniczący Związku Eme-
rytów i Rencistów Bolesław 
Bobola, Prezes Gorlickiego 
Stowarzyszenia Seniorów 
Władysław Prochazka, Prze-
wodniczący Gorlickiej Rady 
Seniorów Tadeusz Nowak, 
Przewodniczący KPEiR Eu-
geniusz Wędrychowicz, Pre-
zes Fundacji „Wyjdź z domu” 
Agnieszka Pyzik oraz Wicepre-
zes Stanisław Gurba.  
Po powitaniu go-
ści nastąpiło uroczy-
ste przecięcie wstęgi.  
Jak już informowaliśmy, Mia-
sto Gorlice znalazło się wśród 
59 samorządów z całej Polski, 

które otrzymały środki z Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej na utworzenie 
i wyposażenie klubu dla senio-
rów. Na potrzeby Gorlickiego 
Klubu Seniora zaadaptowano 
pomieszczenia po dawnej ap-
tece na ul. 3 maja. Prace obej-
mowały m.in.
• Przebudowę przestrze-
ni po dawnej aptece, 
•  Wymianę przestarzałej sto-
larki okiennej i drzwiowej, 
•    Ułożenie nowych podłóg, 
• Wykonanie nowej in-
stalacji i przyłącza zgod-
nie z funkcją pomieszczeń, 
• Wykończenie wnętrz, 
• Zakup stosownego wy-
posażenia (w tym: meble, 
sprzęt RTV, AGD, urządzenia 
do zajęć rehabilitacyjnych). 
 
W wyniku przeprowadzo-
nej adaptacji powstał nowo-
czesny i funkcjonalny lokal 
o powierzchni ok.120 m2, 
w którym znalazły się: sala 
świetlicowa, salka do zajęć 
ruchowych, salka telewizyj-
no – komputerowa, kuchnia, 
łazienka, toaleta, magazynek. 
Lokal jest dostosowany do 
potrzeb osób z trudnościami 
w poruszaniu się (brak ba-
rier architektonicznych pozio-
mych i pionowych). Udział w 
oferowanych zajęć w ramach 
Klubu jest bezpłatny.  
Prowadzenie bieżącej działal-
ności Klubu zostało, w trybie 
konkursowym, powierzone  
Fundacji na rzecz wspiera-
nia osób niepełnospraw-
nych „Wyjdź z domu”.  
Całkowity koszt zrealizowa-
nego zadania wyniósł ok. 225 
tys. zł, a otrzymana dotacja 
opiewała na kwotę 150 tys. zł. 
Inwestycja realizowana była 
od czerwca do grudnia 2018 r.

Oficjalne otwarcie Gorlickiego Klubu Seniora
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

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

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

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
Wojciech Pietrusza – Komendant

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

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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Wraz z rozpoczęciem marca, 
obchodzimy w Polsce Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 
poświęcony upamiętnieniu żoł-
nierzy antykomunistycznego i 
niepodległościowego podzie-
mia. 3 marca br., w Parku Miej-
skim wystartował bieg Tropem 
Wilczym, w Bazylice odprawio-
no Mszę św. w intencji ojczy-
zny i bohaterów niezłomnych, 
a w Gorlickim Centrum Kultury 
odbyły się Obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci.
Pobiegli Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
odbył się w Gorlicach już po 
raz trzeci. Tym razem uczest-
nicy mieli okazję sprawdzić się 
na dystansach 800 m, 1963 m 
oraz 5 km. Trasa biegu prowa-
dziła alejkami Parku Miejskiego 
w Gorlicach.

Dystans 1963 m, stanowił 
symboliczną datę śmierci 
ostatniego członka ruchu opo-
ru – Józefa Franczaka, który 
zginął w obławie w Majdanie 
Kozic Górnych pod Piaskami, 
21 października 1963 roku.
W tym roku w gorlickim biegu 
wystartowało blisko 150 osób 
- serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim, którzy 
wzięli udział w wydarzeniu. 
Bieg Tropem Wilczym został 
zorganizowany z inicjatywy 
Poseł Elżbiety Zielińskiej, a 
współorganizatorem był Urząd 
Miejski w Gorlicach. 
Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. O godzinie 
13.00, w Bazylice Mniejszej, 
rozpoczęła się uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny i 
Żołnierzy Niezłomnych, której 

przewodniczył kapelan Straży 
Granicznej ks. ppor. SG Ro-
bert Młynarczyk.
Dalsze uroczystości odbyły 
się w Gorlickim Centrum Kul-
tury. Wydarzenie rozpoczęło 
się uroczystym przywitaniem 
gości. Miasto Gorlice w imie-
niu Burmistrza Rafała Kukli 
reprezentował jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz.
Podczas uroczystości, po 
hymnie, głos zabrali Wicemar-
szałek Sejmy Ryszard Terlecki 
oraz Poseł na Sejm Barbara 
Bartuś.
Podczas wydarzenia koncert 
dała Orkiestra Reprezentacyj-
na Straży Granicznej z Nowe-
go Sącza. Organizatorem wy-
darzenia była Poseł Barbara 
Bartuś.

Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych

fo
t. 

Te
od

or
 W

ło
se

k



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

l u t y  2 0 1 9K U R I E R  G O R L I C K I

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice4 NR 2 (302) 2019 r.

fo
t. 

Ma
rc

in
 G

ug
ul

sk
i

Małopolska to miejsce o nie-
zwykłych walorach turystycz-
nych, z pięknymi krajobraza-
mi, a także bogatą historią 
i jedynym w swoim rodzaju 

dziedzictwem kulturowym. Nasz 
region każdego roku odwiedza-
ją miliony turystów z kraju i ze 
świata, którzy dzięki pracy wy-
kwalifikowanych przewodników 

Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika

Zdobył najwyższy szczyt Ziemi!
21 lutego br., w Pawilonie Hi-
storii Miasta Gorlice, odbyło 
się spotkanie z krakowskim 
podróżnikiem i himalaistą 
Piotrem Śliwińskim. Piotr to 
prawdziwy miłośnik podróży, 
przygody i sportów ekstre-
malnych. W swoich podróżach 
odkrył zamiłowanie do wspi-
naczki wysokogórskiej, zdo-
bywając osiem szczytów nale-
żących do Korony Ziemi. 
Nasz gość odwiedził Gorlice, 
aby podzielić się z nami opo-
wieścią o swojej niezwykłej 
wyprawie na najwyższy szczyt 
Ziemi. 19 maja 2018 roku, w 
celu uczczenia 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodle-
głości, dotarł na szczyt Mount 
Everest w Himalajach.

Podczas spotkania dowie-
dzieliśmy się jak przebiegały 
przygotowania i poszczególne 
etapy wędrówki aż na sam 
szczyt. Dzięki pokazowi nie-
samowitych fotografii, mogli-
śmy poczuć prawdziwy klimat 
himalajskiej podróży. Rzeczą 
wyjątkową był fakt, iż Piotr 
nie rozstawał się z flagą Polski 
z napisem “100 lat Niepodle-
głości” oraz flagą z herbem 
Gorlic.
 Piotr został bardzo mile przy-
jęty przez gorlicką publicz-
ność, która licznie przybyła na 
spotkanie i z wielkim zainte-
resowaniem wysłuchała cie-
kawego wykładu. Podróżnika 
w Gorlicach powitał burmistrz 
Rafał Kukla.

21 lutego br. Stowarzyszenie 
„Patronus” świętowało Jubi-
leusz 10-lecia działalności. Z 
tej okazji w restauracji Hotelu 
Margot spotkali się członkowie i 
sympatycy Stowarzyszenia. Na 
zaproszenie Prezes Małgorzaty 
Cieśli w wydarzeniu uczestni-
czył również Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla oraz Wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Ryszard Ludwin.  
Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się także: Wicestarosta 
Powiatu Gorlickiego Stanisław 
Kaszyk i Wójt Gminy Ropa Ka-
rol Górski.
Uroczystości Jubileuszowe były 
doskonała okazją do przeka-
zania podziękowań i gratulacji 

osobom szczególnie zaangażowa-
nym w pracę organizacji i wspie-
rającym jej działalność.  
Nie zabrakło również wielu ser-
decznych życzeń dalszej owocnej 
działalności, symbolicznego toa-
stu oraz smacznego poczęstun-
ku.
Stowarzyszenie „Patronus” w 
Gorlicach zaistniało z inicjatywy 
osób chorych na SM, mieszka-
jących na terenie powiatu gor-
lickiego. Zrzesza osoby chore, 
ale i też ludzi, którym nie jest 
obojętny los drugiego człowieka. 
Działania organizacji skierowane 
są na integrację środowisk osób 
niepełnosprawnych, ich aktywi-
zację i zaangażowanie w życie i 
rozwój naszego regionu.

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Patronus
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mogą dokładnie poznać każdy 
zakątek naszego wojewódz-
twa. Organizowane po raz 12. 
Małopolskie Obchody Między-
narodowego Dnia Przewodnika 
były okazją do spotkania prze-
wodników, poznania instytucji 
działających w branży oraz 
uhonorowania tych, których 
codzienna praca przekłada się 
na rozwój i promocję turystyki 
w Małopolsce. Miło nam po-
informować, że wyróżnienie 
za długoletnią pracę na rzecz 
rozwoju turystyki w regionie 
otrzymał Pan Tadeusz Wszołek 
- członek gorlickiego oddziału 
PTTK. Gratulujemy!  
Spotkanie, które już na stałe 
wpisało się w kalendarz mało-
polskich wydarzeń, było dosko-
nałą okazją do promocji ruchu 

przewodnickiego, a także do 
zwrócenia uwagi na wyjątkową 
rolę przewodników turystycz-
nych w kreowaniu wizerunku 
miasta i województwa.  
To właśnie przewodnik jest 
niejednokrotnie pierwszą oso-
bą, która oprowadza turystę 
po lokalnych atrakcjach, poka-
zując piękno danego miejsca. 
A wszyscy doskonale wiemy 
jak wiele zależy od właściwe-
go przyjęcia gościa. Później 
opinia o danym miejscu idzie 
w świat. Między innymi dzięki 
waszej codziennej pracy Ma-
łopolska jest coraz popular-
niejszym kierunkiem podróży 
- mówił wicemarszałek woje-
wództwa Tomasz Urynowicz. 
 
Źródło: www.malopolska.pl, mat. własne
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15 lutego br. zasłużeni dla 
powiatu gorlickiego lu-
dzie kultury, sztuki i ochro-
ny dziedzictwa narodowe-
go zostali uhonorowani 
nagrodą Mosty Starosty 2019. 
Statuetkę za wybitne osią-
gnięcia w promowaniu hi-
storii i kultury polskiej za 
granicą, za zaangażowanie 

w obronę polskiego muzeum 
w Rapperswillu otrzymała z 
rąk starosty Marii Gubały, dy-
rektor tej najbardziej znanej 
polskiej placówki poza grani-
cami kraju Anna Buchmann. 
Statuetka „Przęsło” trafiła 
do Radia LEM.fm za cenne 
inicjatywy w promocji kultu-
ry łemkowskiej realizowane 

25-lecie Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
15 lutego br. w Krakowskim 
Pałacu Wielopolskich, dobyły 
się uroczyste obchody 25-lecia 
Małopolskiego Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych z siedzibą w Tarnowie. 
W wydarzeniu licznie uczest-
niczyli przedstawiciele władz 
gminnych i spółdzielni z terenu 
woj. świętokrzyskiego, podkar-
packiego, śląskiego, a także 
małopolskiego, w tym również 
Burmistrz Gorlic Rafał Kukla 
oraz przedstawiciele gorlickich 

spółdzielni mieszkaniowych. 
Jubileuszu 25-lecia powstania 
Małopolskiego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Tarnowie, odbył się pod pa-
tronatem Prezydenta Krakowa, 
prof. Jacka Majchrowskiego.  
Uroczyste spotkanie było oka-
zją do wręczenia odznaczeń i 
podsumowania dotychczasowej 
działalności Związku, który jest 
jednym z większych w Polsce.

20 lutego br. słuchacze Uni-
wersytetu Złotego Wieku mie-
li okazję wysłuchać prelekcji 
podróżnika Romana Troja-
nowicza o Sri Lance.  
Roman Trojanowicz - gorlicza-
nin, kolekcjoner, podróżnik, 
działacz społeczno – kulturalny, 
absolwent Uniwersytetu Wro-
cławskiego, germanista. Przez 
wiele lat pełnił szereg funkcji 
społeczno – politycznych m.in. 
członka Rady Powiatu, prezesa 
gorlickiego PTTK. Obecnie jest 
prezesem Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Gorlickiej oraz 

dyrektorem Branżowej Szko-
ły I Stopnia Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości im. Jana 
Klińskiego w Gorlicach. Słucha-
czom UZW przybliżył krajobraz, 
historię  i kulturę Sri Lanki.  
Sri Lanka, zwana Łzą In-
dii, to państwo w Azji Połu-
dniowej. Słynie z wyjątkowo 
pięknych, szerokich i piasz-
czystych plaż, niespotykanej 
nigdzie przyrody i herbaty.  
Spotkanie z Romanem Troja-
nowiczem odbyło się w tym 
samym dniu także w Dworze 
Karwacjanów.

Sri Lanka - Łzy Indii - spotkanie z podróżnikiem na UZW

MOSTY STAROSTY 2019 WRĘCZONE

w działalności programo-
wej radiostacji oraz portalu. 
Podczas uroczystości Bur-
mistrza Rafała Kuklę re-
prezentował jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz oraz Kie-
rownik Wydziału Oświaty 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn.  
Starosta Maria Gubała wraz 
z przewodniczącym Rady 
Powiatu Gorlickiego Miro-
sławem Walągiem wręczyli 
również cztery równorzędne 
wyróżnienia. Otrzymali je: 
- Marek Berdychowski za 
szczególne zasługi w tworze-
niu kultury ludowej poprzez 

kultywowanie i upowszech-
nianie tradycji Pogórzan Kar-
packich. Oskar Cenkier za 
oryginalny, twórczy wkład w 
tworzenie współczesnych form 
muzycznych - Józef Gucwa za 
umiejętną animację lokalnych 
wydarzeń kulturalnych. Igor 
i Wiesław Czerwieniowie  za 
zaangażowanie i osiągnięcia 
w upowszechnianiu i upamięt-
nianiu narodowej historii.
Podczas gali miał miejsce wer-
nisaż wystawy grafiki Agniesz-
ki Lech-Bińczyckiej oraz 
Marcina Jachyma.   

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
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Mieszkańcy bloku przy ul. 
Orzeszkowej 15 korzystają 
już z ogrzewania z miejskiej 
sieci ciepłowniczej.   
W zeszłym tygodniu zakoń-
czyło się zadanie pn. „Budowa 
węzła ciepłowniczego 2 x DN 
50-125 i wymiennikowni wraz 
z przebudową instalacji gazo-
wej oraz przebudową części 
poddasza z przeznaczeniem na 
węzeł ciepłowniczy dla budyn-
ku mieszkalnego, wielorodzin-
nego przy ul. Orzeszkowej 15 
w Gorlicach w ramach ucie-
płownienia z m.s.c.”
Zmiana technologii oznacza 
dla mieszkańców bloku przy ul. 

Orzeszkowej 15 przede wszyst-
kim poprawę bezpieczeństwa i 
podniesienie komfortu życia – 
mówi Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla.

Blok przy Orzeszkowej 15 włączony do miejskiej sieci ciepłowniczej

8 lutego br. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Gor-
licach odbyło się spotkanie 
robocze, które było doskonałą 
okazją do omówienia proble-
mów komunikacyjnych, z ja-
kimi borykają się mieszkańcy 
Gorlic i powiatu gorlickiego. 
W wydarzeniu zainicjowanym 
przez Witolda Kozłowskiego, 
marszałka województwa mało-
polskiego, uczestniczyli m.in.: 
Łukasz Smółka, wicemarszałek 
Małopolski, Zbigniew Starzec, 
wicewojewoda małopolski, 
Maria Gubała, starosta powia-
tu gorlickiego, Barbara Bar-

Rozmawiali o problemach komunikacyjnych Ziemi Gorlickiej
tuś, poseł na sejm RP, radni 
województwa małopolskie-
go, przedstawiciele Zarządu 
Dróg Wojewódzkich i jedno-
stek samorządu terytorialne-
go w tym burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla oraz jego 
zastępca Łukasz Bałajewicz. 
Dla nas każde miejsce jest 
ważne, nie dzielimy woje-
wództwa na regiony, czy 
subregiony. Chcemy aby 
każdy zakątek Małopol-
ski się rozwijał - podkreślił 
marszałek Kozłowski.  
Dzisiejsze spotkanie jest do-

wodem na to, że jako Zarząd 
Województwa Małopolskiego 
jesteśmy otwarci na problemy 
powiatu gorlickiego. Jednym 
z najważniejszych jest brak 
dogodnych połączeń komuni-
kacyjnych. Szczególnie istotna 
jest dalsza modernizacja drogi 
wojewódzkiej nr 977 łączą-
cej Gorlice z Tarnowem i dro-
gi krajowej nr 28 w kierunku 
Nowego Sącza - dodał Łukasz 
Smółka, wicemarszałek woje-
wództwa małopolskiego.  
Przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich podsumowali 
zakończone inwestycje. Wpły-
ną one na poprawę dostęp-
ności powiatu i ułatwią komu-
nikację mieszkańcom Gorlic, 
ale również całej południowo-
-wschodniej Małopolski. Są to 
m.in.:
Modernizacja DW 977 na od-
cinkach: Tarnów – Moszcze-
nica, Tarnów – Konieczna, 
Moszczenica – Gorlice, Gorlice 
– Konieczna (do granicy pań-
stwa),
Modernizacja DW 993 i DW 

979 w Gorlicach,
Rewitalizacja nawierzchni na 
drodze wojewódzkiej Ciężko-
wice – Małastów,
Zabezpieczenie osuwisk w Łę-
kawce, Gromniku, Bednarce,
Przebudowa mostów w miej-
scowościach Kryg, Ropica Gór-
na i Gromnik.
Plany na przyszłość: Rozbudo-
wa DW 977 zakładająca budo-
wę mostu na potoku Sękowa, 
a także przebudowa przepustu 
w Małastowie, to inwestycje, 
które, jak dodaje Marta Maj, 
dyrektor ZDW, mają zostać za-
kończone w przeciągu najbliż-
szych kilkunastu miesięcy.  
Oprócz tych zadań, planowane 
jest również opracowanie kon-
cepcji przebudowy DW 977 po-
legającej na m.in. rozbudowie 
skrvzyżowań w Siedliskach, 
Łużnej, Gromniku, Bogonio-
wicach, Tarnowcu, Tuchowie 
i Ciężkowicach oraz budowie 
ścieżki rowerowej w Sękowej. 
 
Tekst: www.malopolska.pl, mat. własne
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5 lutego br. Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego zatwierdził 
listę projektów do dofinanso-
wania w ramach Poddziała-
nia 9.2.1 typ C - wsparcie dla 
tworzenia lub / i działalności 
placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży.  
Wśród 35 wybranych projek-
tów znalazł się wniosek złożo-
ny przez Miasto Gorlice, który 
zakłada utworzenie dwóch 
placówek dla dzieci i młodzie-
ży - działających przy Miejskim 
Zespole Szkół nr 4 i 5. Na ten 
cel Miasto otrzymało dotację w 

kwocie 1,8 mln zł!  
W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone niezbędne 
prace adaptacyjne w pomiesz-
czeniach przeznaczonych na 
działalność placówek, a także 
zakupione będzie niezbędne 
wyposażenie i sprzęt.  Dla-
uczestników projektu zapla-
nowano realizację zajęć ani-
macyjnych oraz rozwijających 
zainteresowania i kształtują-
cych kompetencje kluczowe, 
w tym m. in.: zajęcia języ-
kowe, efektywnego uczenia 
się, komputerowe, taneczne. 

Przewidziano również wyjaz-
dy: sportowe, edukacyjne i 
szkoleniowe, w tym kolonie 
letnie. W ramach oferty pla-
cówki uczestnicy będą mogli 
także skorzystać z zajęć lo-
gopedycznych, psychologicz-
nych i socjoterapeutycznych. 
Udział we wszystkich działa-
niach będzie bezpłatny.  
Wsparciem zostanie objętych 
minimum 150 osób, w tym mi-
nimum 100 dzieci i młodzieży 
do 18 r. ż. zamieszkujących 
lub uczących się na terenie 
miasta Gorlice oraz min 50 ro-

dziców tych dzieci.  
Termin realizacji zadania 
obejmuje okres: kwiecień 
2019 – marzec 2022.  
Całkowita wartość projektu 
pn. „Poza Horyzont. Placówka 
wsparcia dziennego dla dzie-
ci i młodzieży w Gorlicach” 
– 1.949.316 zł, w tym otrzy-
mane dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 
– 2020 wynosi: 1.807.316 zł 
(92,72%).

W Gorlicach powstaną dwie nowe placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
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Rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji finansowej, opie-
kujące się dziećmi w ciężkim 
stanie klinicznym, mogą ubie-
gać się o roczne stypendium 
Stowarzyszenia SPES.
Program Pomocy Dzieciom jest 
skierowany do rodzin znajdu-
jących się w trudnej sytuacji 
finansowej, opiekujących się 
dziećmi, które wskutek choro-
by lub wypadku znalazły się w 
ciężkim stanie klinicznym. Są 
to dzieci wymagające wsparcia 
funkcji życiowych za pomocą 
respiratora bądź koncentratora 
tlenu, karmienia dojelitowego 
lub pozajelitowego, innych ca-
łodobowych specjalistycznych 
zabiegów opiekuńczych i pie-
lęgnacyjnych. Jest to program 
pomocy socjalnej ukierun-
kowanej na uzyskanie trwa-
łej poprawy sytuacji życiowej 
rodziny stypendysty, która 

deklaruje gotowość do wyko-
rzystania wszystkich własnych 
możliwości pokonania trudno-
ści.
Chcemy pomóc tym, którzy ze 
swym cierpieniem i ogromnymi 
problemami pozostają osamot-
nieni. Utworzyliśmy fundusz 
pomocy stypendialnej aby ze-
brane środki rozdysponować 
wśród najbardziej potrzebu-
jących. Procedury programu 
zostały przez nas tak zaplano-
wane, by w jak najmniejszym 
stopniu obciążały wnioskodaw-
ców i stypendystów. Osoby 
ubiegające się o przyznanie 
świadczenia składają drogą 
elektroniczną wniosek, do któ-
rego nie są załączane żadne 
dokumenty. Dopiero po analizie 
wniosków kontaktujemy się z 
rodzinami, wstępnie zakwalifi-
kowanymi do programu, które 

kompletują potrzebną doku-
mentację i przesyłają nam do 
weryfikacji.
Wysokość stypendium jest usta-
lana indywidualnie dla każdej z 
rodzin - jest ono przyznawane 
na okres jednego roku z moż-
liwością kontynuacji. Przyznane 
świadczenie pieniężne (stypen-
dium) nie wymaga żadnego 
rozliczania i dokumentowania 
wydatków. O przeznaczeniu 
uzyskanych w ten sposób środ-
ków decyduje rodzina. Wnioski 
przyjmujemy do dnia 30 marca 

2019 roku.
Jeśli Twoje dziecko znajduje się 
w ciężkim stanie klinicznym, 
wymaga całodobowych spe-
cjalistycznych zabiegów opie-
kuńczych i pielęgnacyjnych, 
nie ukończyło 25 roku życia, 
a Twoja rodzina znajduje się 
w trudnej sytuacji finansowej, 
jesteś potencjalnym adresatem 
naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: 
www.dla-dzieci.spes.org.pl

Program Pomocy Dzieciom - stypendia 
dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

„Dla Antosi!” pod takim ha-
słem, w piątek 1 marca br., na 
sali gorlickiego OSIR-u odbył 
się mecz piłki siatkowej męż-
czyzn. Rywalizowały ze sobą 
dwie drużyny: UMKS Kęczanin 
Kęty II oraz GKPS Gorlice. Zaś 
w niedzielę, 3 marca, na gor-
lickim Rynku oraz przed ko-
ściołami Miłosierdzia Bożego 
w Ropicy Polskiej i Królowej 
Jadwigi w Gorlicach stanęły 
słodkie punkty, w których moż-
na było m.in. zakupić pyszne 
ciasta. Zbiórka pieniędzy z obu 
wydarzeń została przekazana 
na leczenie chorej Antosi!
Stawka była (i jest nadal) bar-
dzo wysoka: zebranie funduszy 
na skomplikowaną operację 

sześciolatki w szwajcarskiej 
klinice. Zawodnicy nie szczę-
dzili wysiłków, aby licznie ze-
brani kibice obu drużyn spę-
dzili przyjemnie ten szczególny 
wieczór.
Okrzyki radości i applause były 
jasnym sygnałem, iż wyda-
rzenie przyniosło oczekiwany 
efekt. Dodatkową zachętą były 
domowe pączki, których za-
pach już od wejścia witał no-
woprzybyłych.
Natomiast niedzielna akcja 
trwała już od wczesnych go-
dzin porannych. Na gorlickim 
Rynku, przed kościołami na 
Zawodziu i w Ropicy Polskiej 
sprzedawane były placki i sło-
dycze, a cała uzbierana suma 

została przekazana rodzicom 
Antosi.
Do akcji włączyła się młodzież i 
rodzice ze Szkoły Podstawowej 
w Ropicy Polskiej, koła gospo-
dyń wiejskich, gorlickie cukier-
nie i restauracje, policjanci, 
druhowie, strażacy, również ci 
emerytowani w osobach Bog-
dana Gryzło i Andrzeja Korze-

nia, którzy przygotowali stra-
żacką grochówkę i bigos.
Przed namiotami zbierały się 
tłumy chętnych, by przyłączyć 
się do zbiórki pieniędzy.
Ostatecznie w czasie 6-godzin-
nej akcji udało się zebrać 33 
361,20 zł i 62 euro.

To był weekend dla Antosi
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8 lutego br. w Urzędzie Miejskim 
w Gorlicach odbyło się wręczenie 
nagród dla laureatów konkur-
su „List do Sąsiada”.  
Konkurs został zorganizowany w 
ramach obchodów XIV Dnia Czy-
stego Powietrza, przypadającego 
na dzień 14 listopada i polegał 
na napisaniu listu skierowanego 

do sąsiada, który zanieczyszcza 
powietrze. Do konkursu zostało 
zgłoszonych 50 prac. Każda z 
nich wyróżniała się osobistym po-
dejściem do tematyki konkursu. 
Zgłoszone prace, ze względu na 
ich wartość merytoryczną zosta-
ły wyeksponowane na wystawie 
w holu głównym Urzędu Miej-

skiego i będzie je można oglą-
dać do końca lutego.  
W ramach konkursu wyłonio-
no 9 zwycięzców, a są nimi: 
1. Maja Nakoniecz-
na, MZS 4, kl. 4a, lat 9  
2. Zofia Fendryk, MZS 4, kl. 4a, lat 9 
3. Bartek Janas, MZS 5, kl. 4b, lat 10 
4. Maja Nowak, MZS 5, kl. 5c, lat 10 

5. Julia Socha, MZS 5, kl. 5c, lat 11 
6. Natalia Święs, MZS 1, kl. 6b, lat 11 
7. Oskar Weron, MZS 5, kl. 6a, lat 12 
8. Kacper Hyziak, 
MZS 5, kl. 7b, lat 14  
9. Iga Brudziewska, 
MZS 5, kl. 8a, lat 14  
Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy!

W związku z bardzo złą jakością 
powietrza w sezonie zimowym, 
spowodowaną ogromną emisją 
zanieczyszczeń z domowych pa-
lenisk na węgiel i drewno, od 1 
lipca 2017 roku na terenie wo-
jewództwa małopolskiego obo-
wiązuje uchwała anytsmogowa. 
Wszyscy mieszkańcy Małopolski 
są zobowiązani do stosowania po-
stanowień uchwały: vNowe kotły 
instalowane w nowych budynkach 
lub remontowanych kotłowniach 
muszą spełniać odpowiednie pa-
rametry.
Od 1 lipca 2017 roku w Małopol-
sce nie można eksploatować no-
wego kotła na węgiel lub drewno 
lub kominka na drewno o parame-
trach emisji gorszych niż wyzna-
czone w unijnym rozporządzeniu 
w sprawie ekoprojektu (emisja 
pyłu do 40 mg/m3). Parametry te 
należy potwierdzić odpowiednią 
dokumentacją podczas kontroli. 
Za niedostosowanie się do prze-

pisów wynikających z uchwały 
antysmogowej grozi mandat do 
500 zł. Gdy sytuacja będzie się 
powtarzać sprawa może zostać 
skierowana do sądu - kara może 
wynieść nawet 5 000 zł!
Wszystkie stare kotły tzw. „kop-
ciuchy” powinny zostać wymie-
nione do końca 2022 r.
Od 1 stycznia 2023 roku nie 
można użytkować bezklaso-
wych kotłów na węgiel i drewno, 
czyli tzw. kopciuchów. Należy 
je wymienić na kocioł gazowy, 
przyłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, pompę ciepła, ko-
cioł olejowy lub kocioł na paliwo 
stałe spełniający wymogi eko-
projektu.
- Od 1 stycznia 2023 wszystkie 
kominki muszą:
> spełniać wymagania ekopro-
jektu lub ich sprawność cieplna 
powinna wynosić co najmniej 
80% lub być wyposażone w 
urządzenie redukujące emisję 

pyłu do poziomu zgodnego z wy-
maganiami ekoprojektu (emisja 
pyłu do 40 mg/m3). Parametry te 
należy potwierdzić odpowiednią 
dokumentacją podczas kontroli.
- Całkowity zakaz użytkowania 
kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku.
Do końca 2026 roku należy wy-
mienić kotły, które spełniają pod-
stawowe wymagania emisyjne, 
czyli posiadają klasę 3 lub klasę 
4 według normy PN-EN 303-
5:2012.
- Zakaz stosowania węgla i drew-
na o określonych parametrach.
Od 1 lipca 2017 roku w całej Ma-
łopolsce obowiązuje zakaz stoso-
wania mułów i flotokoncentratów. 
Jest to odpad węglowy o bardzo 
drobnej frakcji zawierający duże 
ilości wilgoci, siarki, popiołu i in-
nych zanieczyszczeń, które pod-
czas spalania emitowane są do 
atmosfery.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Mało-

6 lutego br., w ramach spo-
tkań z Ekodoradcą, Słuchacze 
Uniwersytetu Złotego Wieku 
mieli okazję obejrzeć film pt. 
„Punkt krytyczny - Energia od-
nowa” - pierwszy, polski, peł-
nometrażowy film na temat 
zmiany klimatu i nieuchron-
nej rewolucji energetycznej. 
 

Twórcy w jasny sposób poka-
zują, dlaczego klimat nagle się 
zmienia i przed jakimi wyzwa-
niami w związku z tym staje na-
sza cywilizacja. Dowiadujemy 
się co sprawiło, że równowaga 
klimatu na Ziemi została za-
chwiana i jakie są tego skutki. 
Czy realna jest przyszłość 

oparta jedynie na węglu i ro-
pie, czy można poradzić so-
bie ze smogiem i co musi się 
wydarzyć, żeby nie doszło do 
tragedii na miarę zagłady di-
nozaurów. Odpowiedzi na te 
i wiele innych intrygujących 
pytań szuka aktor Marcin 
Dorociński – narrator filmu. 

 
Film był pokazywany w kinach 
i telewizji, można go również 
obejrzeć w Internecie Youtu-
bie. Głównym celem projektu 
było zwiększenie świadomości 
polskiego społeczeństwa, w 
tym władze, że polityka klima-
tyczna jest naszą szansą na 
rozwój, a nie zagrożeniem.

Burmistrz przypomina o obowiązującej „Uchwale Antysmogowej”
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List do Sąsiada - rozstrzygnięcie konkursu

Punkt krytyczny. Energia odNowa

polsce obowiązuje zakaz spalania 
drewna i biomasy o wilgotności 
powyżej 20%. Drewno przed spa-
leniem powinno być sezonowane. 
Suche drewno charakteryzuje się 
znacznie wyższą kalorycznością i 
niższą emisją zanieczyszczeń niż 
drewno wilgotne.
POMOC FINANSOWA
Na wymianę kotłów można otrzy-
mać dofinansowanie. W niektó-
rych miejscowościach działają 
gminne programy wymiany ko-
tłów i pieców.  Od września 2018 
można też składać wnioski do 
programu Czyste Powietrze. Ofe-
rowane są dotacje i pożyczki do 
wymiany kotłów i pieców na pa-
liwa stałe, montażu odnawialnych 
źródeł energii oraz termomoder-
nizacji budynków jed¬norodzin-
nych (ocieplenie ścian, stropów, 
wymiana okien i drzwi). Dotacja 
może wynieść nawet 90% kosz-
tów kwalifikowanych (od 7 000 zł 
do 53 000 zł)!
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Przypominamy, że na tere-
nie Miasta Gorlice obowiązu-
je selektywna zbiórka odpa-
dów zielonych. W związku z 
tym ZAKAZANE jest spalanie 
pozostałości roślinnych (np. ze 
sprzątania ogrodu) zarówno 
w kotłach centralnego ogrze-
wania, kominkach jak i na 
powierzchni ziemi (ogniska). 
Grozi to karą do 500 zł.  
Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy 
z 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach, zakazuje się przetwarza-
nia odpadów (w tym w sposób 
termiczny) poza instalacjami i 
urządzeniami. Art. 31 ust. 7 tej 
ustawy przewiduje, że dopusz-
cza się spalanie zgromadzo-
nych pozostałości roślinnych 
poza instalacjami i urządze-
niami, lecz jedynie wówczas, 
gdy NIE SĄ objęte obowiąz-
kiem selektywnego zbierania. 
 

Obowiązek taki jest nałożo-
ny w regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie miasta Gorlice. Regulamin 
mówi, że wszystkie odpady 
zielone, kuchenne, ogrodowe, 
biodegradowalne podlegają 
obowiązkowi selektywnego 
zbierania. Spalanie odpadów 
zielonych w  ogniskach jest 
NIEDOPUSZCZALNE.  
W myśl art. 191 ww. usta-
wy ten, kto wbrew zakazowi 
określonemu w art. 155 ter-
micznie przekształca odpady 
poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów, pod-
lega karze aresztu lub grzyw-
ny. Osoba, która spala odpa-
dy zielone, liście, gałęzie w 
ogródku lub na działce, może 
zostać ukarana mandatem w 
wysokości do 500 zł.  
Przepis art. 144 Kodeksu cy-

Przypominamy o zakazie spalania odpadów zielonych

wilnego, nakazujący powstrzy-
manie się od działań, które 
zakłócałyby korzystanie z nie-
ruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę wynikającą 
ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i 
stosunków miejscowych.  
Palenie ogniska powodujące 
przedostawanie się dymu na 

sąsiednie nieruchomości sta-
nowi naruszenie tego nakazu. 
Przedostanie się dymu pocho-
dzącego z takiego paleniska w 
miejsce dostępne publicznie 
może być uznane za zanie-
czyszczenie w rozumieniu art. 
145 Kodeksu wykroczeń, które 
zagrożone jest mandatem kar-
nym w wysokości do 500 zł.

Informacja dla osób, które 
korzystały z dofinansowa-
nia na zmianę źródła ogrze-
wania w latach 2017-2018. 
Urząd Miejski w Gorlicach 
zaprasza osoby, które korzy-
stały z dofinansowania na 
zmianę źródła ogrzewania 
po odbiór bezpłatnych ta-
bliczek informacyjnych „Tu-
taj ogrzewam ekologicznie”. 
Tabliczki zostały stworzone 
w celu lepszej identyfikacji 
źródeł ogrzewania w budyn-
kach w ramach prowadzonej 
inwentaryzacji i propagowa-
nia wymian źródeł ogrzewa-
nia na ekologiczne.  
Dedykowane wywieszki na np. 
bramę, ogrodzenie posesji, 
domu  dostępne są w  2 ko-

lorach – niebieskim i zielonym. 
Niebieskie tabliczki informują 
o tym, że w danym budynku 
źródłem ogrzewania jest kocioł 
gazowy, a zielona – kocioł z 
certyfikatem ecodesign na bio-
masę (pellet) lub ekogroszek. 
 
Po odbiór tabliczek  zaprasza-
my do Biura Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach. 
W celu uniknięcia wręczenia 
tabliczki osobom o niezweryfi-
kowanym  źródle ogrzewania, 
wywieszki wydawane będą  
za potwierdzeniem.  
Jeśli akcja cieszyć się będzie 
powodzeniem zostanie roz-
szerzona o budynki, w których 
źródło ogrzewania jest ekolo-
giczne, a właściciel nie korzy-

Pochwal się, że ogrzewasz ekologicznie!

stał ze wsparcia finansowego 
za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.

Ponad 2 tysiące urządzeń wy-
korzystujących odnawialne 
źródła energii do wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej 
zostanie zakupionych i zain-
stalowanych na obszarze 10 
gmin członkowskich klastra 
energii „Biała – Ropa”, do 
którego należą także Gorli-
ce. 
Wszystko dzięki dofinanso-
waniu z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Umowę o łącz-
nej wartości ponad 36 mln 
zł  przekazał 1 lutego br., w 
Moszczenicy Łukasz Smółka, 
Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego. W spotkaniu 
wzięli udział także Poseł na 

Sejm RP Barbara Bartuś, Rad-
na Województwa Małopolskie-
go Jadwiga Wójtowicz oraz sa-
morządowcy Ziemi Gorlickiej, 
w tym Burmistrz Gorlic Rafał 
Kukla.
Właściciele budynków miesz-
kalnych zastosują m.in. mi-
kroinstalację OZE, zestawy 
kolektorów słonecznych i 
pompy ciepła do centralnej 
wody użytkowej. Oferta skie-
rowana jest wyłącznie na cele 
mieszkaniowe, niezwiązane 
z prowadzeniem działalności 
rolniczej. Projekt obejmuje 10 
gmin, należących do klastra 
energii „Biała – Ropa”. Są w 
nim Moszczenica (lider pro-
jektu), Biecz, Bobowa, gmina 

Gorlice, miasto Gorlice, Li-
pinki, Łużna, Ropa, Sękowa i 
Uście Gorlickie.
Przewiduje się, że inwestycja 
zakończy się 30 czerwca 2020 
roku. W jej ramach zostanie 
zrealizowanych 2 413 instala-
cji odnawialnych źródeł ener-
gii o całkowitej mocy zainsta-
lowanej 11,34 MW. Wartość 

projektu wynosi 36 559 469, 
53 zł, z czego wydatki kwali-
fikowane stanowią kwotę 33 
740 965,37 zł. Inwestycja zo-
stała dofinansowana (20 244 
579,21 zł) w ramach środków 
pochodzących z Unii Europej-
skiej. Wkład własny wynosi 16 
314 890,32 zł.

Jeszcze więcej zielonej energii w powiecie gorlickim
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V SESJA RADY MIASTA GORLICE

28 lutego br., w sali sesyjnej 
im. W. Biechońskiego w Urzę-
dzie Miejskim, odbyła się V 
sesja Rady Miasta. Zgodnie 
z przyjętym porządkiem ob-
rad radni przyjęli informację 
o sporządzeniu protokołu z 
obrad IV sesji RM, zapoznali 
się z Informacją Burmistrza 
Miasta za okres międzysesyj-
ny od 16 stycznia do 15 lute-
go 2019 roku oraz rozpatrzyli 
i przyjęli 17 uchwał. Pierwsza 
dotyczyła wyrażenia zgody 
na przystąpienie i realizację 
projektu pn. „Sami Dzielni”. 
Nowe standardy mieszkal-
nictwa wspomaganego dla 
osób z niepełnosprawnościami 

fo
t. 

Ma
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i

sprzężonymi (wypracowanie 
rozwiązań umożliwiających 
niezależne życie osobom o 
specyficznych potrzebach z 
różnymi schorzeniami i ro-
dzajami niepełnosprawności, 
poprzez utworzenie mieszka-
nia wspomaganego w Gorli-
cach, przy ul. Wyszyńskiego 
35 i świadczenie w nim usług 
dla w/w osób).Druga uchwa-
ła wyraża zgodę na przystą-
pienie do realizacji projektu 
utworzenia placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzie-
ży (szczegóły na str. 6 Kurie-
ra). W trzeciej uchwale radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż w 
drodze przetargu nierucho-

17 stycznia 2019 roku.
•Uroczyste obchody z okazji 74 
rocznicy zakończenia działań 
wojennych II Wojny Światowej 
w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz).
18 stycznia 2019 roku.
•II Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Środowiskowych Domów 
Samopomocy Województwa Ma-
łopolskiego im. Haliny Wędrycho-
wicz pt. „Na słodką nutę”(Biecz, 
Ł. Bałajewicz).
22 stycznia 2019 roku.
•Uroczystość Święta Narodowego 
100 lecia Dnia Jedności Ukrainy 
na zaproszenie Konsula General-
nego Ukrainy w Krakowie Oleha 
Mandiuka (Kraków, Ł. Bałaje-
wicz).
23 stycznia 2019 roku.
•Spotkanie Forum Wójtów, Bur-
mistrzów i Prezydentów (Kraków, 
R. Kukla).
24 stycznia 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Eugeniuszem 
Lianą przedstawicielem Rejono-
wego Zarządu  Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w 
Gorlicach w sprawie działalności 

Placówki w 2019 roku (R. Kukla).
25 stycznia 2019 roku.
•Wielka Gorlicka Gala Operowo-
-Operetkowa ,,Johann Strauss 
Show-Orchestra $ Soliści $ Bal-
let” na zaproszenie Gorlickiego 
Centrum Kultury w Gorlicach (R. 
Kukla).
26 stycznia 2019 roku.
•Spotkanie Opłatkowe na za-
proszenie Zarządu Powiatowego 
Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie opłatkowo-noworocz-
ne w ramach podziękowania za 
działalność charytatywną na rzecz 
Kuchni dla Ubogich Caritas (Ł. Ba-
łajewicz).
27 stycznia 2019 roku.
•Obchody 63 rocznicy śmierci ks. 
Bronisława Świeykowskiego (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
W Bazylice Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Gorlicach od-
była się msza św.
a następnie zgromadzeni udali 
się na cmentarz parafialny pod 
grób bohaterskiego Gorliczanina, 
gdzie złożono wiązanki kwiatów 
i zapalono symboliczny znicz. Na 

zakończenie uroczystości kwiaty 
złożono również pod tablicą upa-
miętniającą Bronisława Świey-
kowskiego.
•Wieczór Kolęd na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 10 „Skrzyń-
skich” (R. Kukla).
28 stycznia 2019 roku.
•Spotkanie robocze z dyrektorami 
szkół, przedszkoli i żłobka na te-
maty bieżące związane z działal-
nością miejskich placówek oświa-
towych (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Rafałem 
Wdowic Zastępcą Dyrektora Ma-
łopolskiej Agencji Rozwoju w Kra-
kowie w sprawie pożyczki unijnej 
na budynki komunalne. (Ł. Bała-
jewicz).
•Sesja Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (Lipinki, R. 
Kukla)
•Spotkanie z Panem Andrzejem 
Ziarą dyrektorem ,,Famur” SA 
,,Glinik” z udziałem przedstawi-
cieli Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach w sprawie przygotowa-
nia oferty szkolenia gorlickiej mło-
dzieży  pod kątem zapotrzebowa-
nia gorlickich przedsiębiorców (Ł. 

Bałajewicz).
29 stycznia 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielem 
firmy KaBo Sp. z o.o. w sprawie 
realizowanej inwestycji budo-
wy obiektu handlowego przy ul. 
Ogrodowej w Gorlicach (R. Ku-
kla).
•Spotkanie w sprawie remontu 
krytej pływalni z udziałem Pana 
Mariusza Duszowicza dyrektora 
OSiR w Gorlicach, Skarbnika Mia-
sta Gorlice oraz pracownika Biura 
Funduszy (R. Kukla).
30 stycznia 2019 roku.
•Spotkanie Pana Piotra Ćwika Wo-
jewody Małopolskiego, oraz Pana 
Witolda Kozłowskiego Marszałka 
Województwa Małopolskiego z 
przedstawicielami Jednostek Sa-
morządu Gmin i Powiatów Woje-
wództwa Małopolskiego (Kraków, 
R. Kukla).
1 luty 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Łukaszem 
Smółką Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Małopolskiego w spra-
wie podpisania umowy i omówie-
nia projektu: ,,Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców gmin 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 17 stycznia 2018 roku do 15 lutego 2019 roku

mości położonej w Gorlicach 
przy ul. Strażackiej (nierucho-
mość zabudowana budynkiem 
garażowym dwustanowisko-
wym).W kolejnych uchwałach 
Rada Miasta podjęła uchwały 
w sprawie: zmiany regulami-
nu udzielania dotacji celowej 
na modernizację systemów 
ogrzewania w budynkach i lo-
kalach mieszkalnych w ramach 
realizacji Programu Ograni-
czania Niskiej Emisji na tere-
nie Miasta Gorlice (nie będzie 
możliwości pozyskania dota-
cji na zakup i montaż kotłów 
na paliwa stałe); wyrażenie 
zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy (cele rolne, 
handlowe, składowe, posado-
wienie garaży oraz urządzenie 
dojazdu);wyrażenie zgody na 
sprzedaż nieruchomości grun-
towch położonych przy ul. 
Stawiska w Gorlicach oraz na 
odstąpienie od przetargowego 
trybu zbycia nieruchomości 
(siedem murowanych garaży); 
przystąpienie do zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta 
Gorlice (przy ul. ul. Michalusa, 
Stróżowskiej, Bieckiej, Zamko-
wej, Stefana Batorego);zarzą-

dzenia wyborów do zarządów 
osiedli na terenie Miasta Gorli-
ce; wyrażenia zgody na udzie-
lenie ulgi w spłacie należności 
pieniężnych przypadających 
Miastu Gorlice ; wyrażenie 
zgody na wystąpienie ze Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski (brak wymiernych 
efektów mających wpływ na 
realizowanie zadań Miasta 
Gorlice, przy rocznej skład-
ce 5000 zł); zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice na 
2019 rok; zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gorlice ;uchwalenie planów 
pracy Komisji Rady Miasta 
Gorlice na 2019 rok; zmiany 
statutów jednostek pomocni-
czych (12 Zarządów Osiedli); 
ustalenia zasad przyznawa-
nia oraz wysokości diet dla 
radnych Rady Miasta Gorlice, 
przewodniczących zarządów 
jednostek pomocniczych Mia-
sta Gorlice oraz zasad zwrotu 
kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Rady 
Miasta Gorlice oraz członkom 
zarządów jednostek pomocni-
czych Miasta Gorlice.
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członkowskich klastra energii 
,,Biała - Ropa”. (Moszczenica, R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Tadeuszem 
Pytko kierownikiem Rejonu Nowy 
Sącz GDDKiA w Krakowie, Panem 
Mirosławem Wędrychowiczem 
Burmistrzem Miasta i Gminy Biecz 
oraz Panem Janem Przybylskim 
Wójtem Gminy Gorlice w tema-
cie planowanych i realizowanych 
wspólnych inwestycji, miedzy in-
nymi ścieżek pieszo rowerowych 
(R. Kukla).
2 luty 2019 roku.
•Wręczenie dyplomów na zakoń-
czenie Mistrzostw Gorlic w slalo-
mie gigancie (Małastów, Ł. Bała-
jewicz).
•Msza święta o zdrowie pacjen-
tów na oddziale Rehabilitacji 
Leczniczej Szpitala Specjalistycz-
nego im. H. Klimontowicza w 
Gorlicach, na zaproszenie  Pani 
Rozalii Sakowskiej (R. Kukla).
4 luty 2019 roku.
•Spotkanie informacyjno-konsul-
tacyjne z przedstawicielami Sto-
warzyszenia Euroregion Karpacki 
Polska (Sękowa, R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Szymonem 
Białoniem w sprawie reaktywacji 
połączeń kolejowych w kierunku 
Gorlic (R. Kukla).
5 luty 2019 roku.
•Spotkanie z partnerami projektu 
,,Rozbudowa systemu ekologicz-
nego transportu sposobem na 
mniejsze zanieczyszczenie powie-
trza i wyższy komfort podróżo-
wania w obszarze funkcjonalnym 
miasta Gorlice”, realizowanego w 
ramach Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej w sprawie m. in. budowy 
ścieżek pieszo-rowerowych (R. 

Kukla).
6 luty 2019 roku.
Spotkanie z Panem Tomaszem 
Pruchnickim dotyczące realizowa-
nych inwestycji w ramach Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Andrzejem 
Pabisem Przewodniczącym Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w 
Gorlicach na temat bieżących i 
planowanych działań środowiska 
nauczycielskiego.
•Spotkanie z przedstawicielami 
TV Obiektyw w Krośnie na temat 
nowo powstałego filmu o Igna-
cym Łukasiewiczu i udziału Miasta 
Gorlice w produkcji, poprzez dofi-
nansowanie  w kwocie 10 tys. zł. 
(R. Kukla).
8 luty 2019 roku.
•Wizyta gorlickich przedsiębior-
ców Pana Ryszarda Laskosia i 
Pana Antoniego Wincenciaka w 
sprawie budowy  odcinka drogi w 
strefie od ul. Młyńskiej do drogi 
krajowej -  ul. Bieckiej (R. Kukla). 
•Odbiór przyłącza budynku przy 
ul. Orzeszkowej w Gorlicach do 
sieci ciepłowniczej wraz z insta-
lacją wewnętrzną (Ł. Bałajewicz).
Inwestycja  realizowana przez 
MPGK Sp. z o. o. w Gorlicach.
•Spotkanie robocze z  inicjaty-
wy Pana Witolda Kozłowskiego 
Marszałka Województwa Mało-
polskiego z udziałem Wójtów, 
Burmistrzów Powiatu Gorlickiego, 
którego wiodącym tematem było 
omówienie problemów komuni-
kacyjnych, z jakimi borykają się 
mieszkańcy (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz).
•Wręczenie nagród dla laureatów 
konkursu „List do Sąsiada”(R. Ku-
kla).

9 luty 2019 rok.
•Zabawa karnawałowa na zapro-
szenie Zarządu Osiedla Nr 4 ,,Ma-
riampol”(R. Kukla).
11 luty 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Maciejem 
Rybczykiem Radnym Powiatu 
Bieckiego i Panem Arkadiuszem 
Bialicem dyrektorem Artystycz-
nym Festiwalu Bieckiego na temat 
współpracy z Miastem Gorlice (R. 
Kukla).
•Odbiór oświetlenia przy ul. Miko-
łaja Reja (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie robocze z Panem Ma-
riuszem Duszowiczem Dyrekto-
rem OSIR w Gorlicach w sprawie 
planowanego remontu krytej pły-
wali (R. Kukla).
•Spotkanie robocze z Panem Pio-
trem Jasionem oraz Panią Danutą 
Szpyrką restauratorką na temat 
pozyskania środków na zagospo-
darowanie terenów pokolejowych 
(R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Bogusławem 
Dąbrowskim, który przedstawił 
propozycję pomysłu budowy w 
okolicy Gorlic ścieżek rowerowych 
typu singletrack (R. Kukla).
12 luty 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Tomaszem 
Urynowiczem Wicemarszałkiem 
Województwa Małopolskiego do-
tyczące programu ograniczenia 
niskiej emisji (Kraków, R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Hubertem 
Guzem Dyrektorem Departamen-
tu Funduszy Unijnych w   Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego w sprawie projek-
tów unijnych(Kraków, R. Kukla).
13 luty 2019 roku.
•Posiedzenie III Sesji Młodzieżo-
wej Rady Miasta (Ł. Bałajewicz).

•VII Bal u Królowej Zimy zorgani-
zowany przez Miejski Zespół Szkół 
Nr 3 w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
14 luty 2019 roku.
•Spotkanie okolicznościowe z 
przedstawicielami Zjednoczenia 
Łemków, Prezesem Panem Ste-
fanem Kłapykiem i Panią Natalią 
Hładyk z okazji podwójnego Ju-
bileuszu XXX- lecia Zjednoczenia 
Łemków oraz X rocznicy utworze-
nia Centrum Kultury im. Antony-
cza w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie z przedstawiciela-
mi Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego w Krakowie Panią 
Krystyną Sadowską Dyrektorem 
Działu Obsługi Inwestora, oraz 
Panem Jackiem Bielawskim Spe-
cjalistą Obsługi Inwestora na te-
mat działalności firmy i terenów 
inwestycyjnych przewidzianych w 
MPZP Miasta Gorlice pod działal-
ność produkcyjno-usługową  (R. 
Kukla). 
•Spotkanie z Panem Arturem 
Gubałą przedstawicielem firmy 
dostarczającej energooszczędne 
źródła światła do wykorzystania 
szczególnie w oświetleniach we-
wnętrznych budynków użyteczno-
ści publicznej (R. Kukla).
•Uroczyste obchody 25-lecia Ma-
łopolskiego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych w 
Tarnowie (Kraków, R. Kukla). 
•XIX gala wręczenia dorocznych 
nagród dla zasłużonych ludzi kul-
tury i sztuki  ,,,Mosty Starosty 
2019’’, oraz IX edycja nagrody 
,,Przęsło” dla ludzi młodych, zdol-
nych, twórczych i zaangażowa-
nych w tworzenie i ochronę dóbr 
kultury (Ł. Bałajewicz).

Miło nam poinformować, że 
do nowego składu Zarzą-
du Forum Przewodniczących 
Rad Gmin i Powiatów Ma-
łopolski na stanowisko Wi-
ceprezesa wybrany został 
Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Robert Ryndak.  
Forum Przewodniczących Rad 
Gmin i Powiatów Małopolski 
powstało w 2007 roku i jego 
głównym celem jest budo-
wanie jedności i współpracy 
pomiędzy przewodniczącymi 
rad gmin i powiatów gmin 
województwa małopolskiego 
oraz integracja środowiska 
samorządowego bez względu 
na przynależność partyjną czy 
sympatie polityczne poszcze-
gólnych członków.  
Członkami Forum jest 50 prze-
wodniczących rad gmin i po-
wiatów Małopolski. Systema-
tycznie, raz w miesiącu Forum 

organizuje spotkania konsulta-
cyjno–doradcze lub dyskusje. 
W ramach Forum organizowa-
ne są również 2–3 dniowe, wy-
jazdowe konferencje.  
Zapraszanymi gośćmi są za-
wsze osoby mające bezpo-
średni wpływ na realizowanie 
zadań przez samorząd: mar-
szałek, wojewoda, przedstawi-
ciele administracji centralnej, 
parlamentarzyści oraz szefowie 
instytucji współpracujących z 
samorządem (Regionalna Izba 
Obrachunkowa, Izba Skarbo-
wa, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska, Kurator Oświaty i inni). 
 
Członkostwo w Forum daje 
realną możliwość budowa-
nia skutecznego lobbingu sa-
morządowego, wywierania 
wpływu na ustawodawstwo, 

a także sprzyja tworzeniu 
serdecznych i przyjacielskich 
więzi. Udział w spotkaniach 
Forum daje też możliwość 

Robert Ryndak Wiceprezesem Zarządu Forum 
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski

szybkiego dostępu do infor-
macji i wymiany doświadczeń. 
 
Źródło: www.mistia.org.pl, mat. własne
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B o g u m i ł a 
Burkot in-
terpelowa-
ła w spra-
w i e  
remontu i 
przebudo-
wy kładki 
na potoku 

Sękówka
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 31 stycznia 2019 roku 
(data wpływu 18.02.2019) w 
sprawie remontu i przebudo-
wy kładki na potoku Sęków-
ka uprzejmie informuję, że 
w przygotowaniu są materia-
ły pozwalające na realizację 
zadania w zakresie remontu 
kładki z przebudową scho-
dów. Uszkodzenia i zagro-
żenia zostały określone w 
protokole okresowej kontroli 
pięcioletniej. Dostęp dla osób 
niepełnosprawnych i osób z 
wózkami dziecięcymi do Par-
ku Miejskiego możliwy jest 
od strony ulicy Sienkiewicza 
jak również od strony ulicy 
Parkowej przez ławę na rze-
ce Ropa. Wymienione ciągi 
komunikacyjne są dogodne i 
bezpieczne. Przebudowa lub 
budowa nowej kładki z do-
stępem dla osób niepełno-
sprawnych w okolicy Stadionu 
i Hotelu Margot związane są z 
koniecznością zarezerwowa-
nia sporych nakładów mająt-
kowych na ten cel. Wiąże się 
to z koniecznością zamknięcia 
przedmiotowej kładki na czas 
opracowania stosownych do-
kumentacji i pozwoleń admini-
stracyjnych pozwalających na 
przystąpienie do wykonania 
robót budowlanych. Rozważę 
tą propozycję do ewentualnej 
realizacji w latach następnych. 
Na obecna chwilę niezbędne 
jest przeprowadzenie prac 
remontowych określonych w 
wyniku kontroli stanu tech-
nicznego kładki.
Interpelowała też w spra-
wie budowy dodatkowych 
ciągów pieszych przy ul. 
Bardiowskiej                  
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 30 stycznia 2019 roku 
w sprawie budowy dodatko-
wych ciągów pieszych przy ul. 
Bardiowskiej łączących tereny 
Urzędu Skarbowego z chod-
nikami przy drodze gminnej 
informuję, że w dniu 5 lutego 
br. ponownie wystąpiłem do 
Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Krakowie z pro-
pozycją podjęcia współpracy i 
wspólne wykonanie wniosko-
wanych ciągów pieszych.
Dalsze kroki w sprawie zo-
staną podjęte po uzyskaniu 
pozytywnej odpowiedzi z Izby 
Administracji Skarbowej.

L u c y n a 
Jamro zło-
żyła inter-
pelację w 
s p r a w i e 
p r o g r a m u 
Czyste po-
wietrze 

W odpowiedzi na Pani interpe-
lację z dnia 6 lutego 2019 roku 
w sprawie programu Czyste 
Powietrze, uprzejmie informu-
ję, że zatrudniona w Urzędzie 
Miejskim Ekodoradca udziela 
wszystkim zainteresowanym 
informacji na temat progra-
mu Czyste Powietrze. Niektóre 
zagadnienia wymagają jed-
nak dodatkowego wyjaśnie-
nia przez osoby zarządzające 
programem, stąd zdarzają 
się sytuacje, gdzie konieczna 
jest konsultacja z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, 
jako realizatorem programu 
w Województwie Małopolskim. 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie widząc 
zwiększającą się potrzebę 
bezpośredniego kontaktu ze 
specjalistami, zaznajomionymi 
z warunkami wspomnianego 
programu. utworzył Oddziały 
Zamiejscowe. Obecnie oddzia-
ły te na terenie
Małopolski mieszczą się w: 
Nowym Sączu, Tarnowie, Mie-
chowie i Oświęcimiu.Znany 
jest nam problem ograniczo-
nej dostępności programu 
dla przyszłych beneficjentów. 
Ministerstwo Środowiska wraz 
z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska na chwi-
lę obecną umożliwiło jedynie 
składanie wniosków drogą 
elektroniczną oraz bezpośred-
nio w siedzibie WFOŚiGW w 
Krakowie. Niestety, znaczna 
część osób wymagających 
wsparcia finansowego objęte-
go programem ma problemy 
przy składaniu wniosku drogą 
elektroniczną. Dla takich osób 
pozostała możliwość składania 
wniosku bezpośrednio
w siedzibie WFOŚiGW w Kra-
kowie. W celu ułatwienia kon-
taktu z przyszłymi beneficjen-
tami programu

WFOŚiGW w Krakowie udo-
stępnił harmonogram wizyt.
W mojej ocenie, pomimo że 
wniosek w formie elektro-
nicznej skonstruowany jest w 
formie wniosku interaktywne-
go (samouzupełniającego się, 
wraz z wyświetlaniem pod-
powiedzi dotyczącymi danej 
części wniosku), a do wniosku 
stworzona została instrukcja 
wypełniania wniosku (prowa-
dząca przez jego wypełnienie 
„krok po kroku”) i udostęp-
niono prosty formularz do 
zadawania pytań dotyczących 
programu na Portalu Benefi-
cjenta to przyszły beneficjent 
rezygnuje ze składania wnio-
sku już po otrzymaniu infor-
macji o konieczności posiada-
nia konta e-mail i założeniu na 
jego podstawie konta w Porta-
lu Beneficjenta.
Program Czyste Powietrze z ra-
cji jego dostępności dla więk-
szości mieszkańców, mnogości 
inwestycji podlegających do-
finansowaniu, a także wery-
fikacji możliwości uzyskania 
dofinansowania pod wzglę-
dem dochodu wymaga od 
osoby zainteresowanej odpo-
wiedniego przygotowania pod 
względem znajomości m.in.: 
regulaminu programu, potrzeb 
budynku, stanu prawnego i 
własnościowego budynku oraz 
wysokości dochodu w prze-
liczeniu na osobę współtwo-
rzącą wspólne gospodarstwo 
domowe miesięcznie. Każdą z 
tych informacji należy odpo-
wiednio udokumentować.
W związku z powyższym, po-
dejmujemy działania mające 
na celu utworzenie Oddziału 
Zamiejscowego WFOŚiGW 
w Krakowie na terenie Gor-
lic, aby mieszkańcy miasta, a 
także powiatu mogli uzyskać 
wszelką niezbędną pomoc w 
ramach programu Czyste Po-
wietrze i będziemy zgłaszaćza-
potrzebowanie na zwiększenie 
dostępności programu dla 
osób nieskomputeryzowa-
nych. Ekodoradca nie ma w 
zakresie kompetencji pomocy 
w wypełnianiu wniosków ww. 
programu.
Obecnie pomocy takiej udziela 
WFOŚiGW w swojej siedzibie 
i Oddziałach Zamiejscowych. 
Są także firmy, fundacje i sto-
warzyszenia, które nieodpłat-
nie pomagają w wypełnianiu 
wniosków, jednak należy przy 
tym zachować szczególną 
ostrożność, ponieważ nieod-

płatność tej usługi w rzeczywi-
stości jest wątpliwa.
Na portalu Gorlice.pl, na Fa-
cebooku Gorlice.pl i Zielony 
Punkt – Gorlice w Zdrowej 
Atmosferze od rozpoczęcia 
naboru wniosków do progra-
mu stale dodawane są nowe 
informacje dotyczące zarówno 
naboru jak i innych informacji 
na jego temat. Publikacje takie 
miały miejsce:
- 19 września 2018 r. - w dniu 
uruchomienia naboru, 2 paź-
dziernika 2018 r.;
- 28 września 2018 r. – o ter-
minach i lokalizacjach spotkań 
konsultacyjnych w pobliżu;
- 3 października 2018 r. – w 
dniu uzgodnienia przez Eko-
doradcę terminu i lokalizacji 
spotkania konsultacyjnego 
z Doradcą Energetycznym 
WFOŚiGW w Krakowie;
- 11 października 2018 r. – w 
przeddzień spotkania konsul-
tacyjnego w Gorlicach;
- 24 października 2018 r. – in-
formacja o funkcjonowaniu 
oddziałów zamiejscowych 
WFOŚiGW;
- 2 stycznia 2019r . – opubli-
kowano zbiorczą informację 
dotyczącą programów dotacyj-
nych (w tym programu Czyste 
Powietrze i oddziałach zamiej-
scowych WFOŚiGW);
- 9 stycznia 2019 r. – ponad 80 
słuchaczy Uniwersytetu Złote-
go Wieku usłyszało o warun-
kach przystąpienia do progra-
mu Czyste Powietrze;
- 18 stycznia 2019 r. – o 
wstrzymaniu naboru do pro-
gramu i nieoficjalnej informacji 
o jego
wznowieniu;
- 21 stycznia – o wznowieniu 
naboru do programu;
- 23 stycznia 2019 r. – publi-
kacja filmu instruktażowego 
Ministerstwa Środowiska „Czy-
ste Powietrze -jak ubiegać się 
o dofinansowanie”;
- 7 lutego 2019 r. – informacja 
o udostępnieniu terminarza 
spotkań w siedzibie WFOŚiGW
Dokładamy wszelkich starań, 
aby mieszkańcy mieli dostęp 
do informacji o programie 
Czyste Powietrze jak i innych 
programach dotacyjnych. In-
formacje są na bieżąco za-
mieszczane i aktualizowane na 
stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego.

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice
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Młodzieżowa Rada Miasta za-
prosiła blisko 150 uczniów ze 
wszystkich gorlickich szkół 
podstawowych na międzysz-
kolną dyskotekę integracyj-
ną. 
Zabawa odbyła się 27 lutego 
w murach Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 4, na udostępnionej 
dzięki uprzejmości dyrektora 
Aleksandra Kumorkiewicza, 
sali gimnastycznej.

Celem dyskoteki było podsu-
mowanie akcji zbierania pie-
niędzy na operację krtani dla 
5-letniej Antosi Kluk. Ucznio-
wie gorlickich podstawówek 
zebrali dla Antosi ponad 7600 
zł.
Opiekę nad młodzieżą spra-
wowała wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Gorlice pani Beata 
Mikruta-Kawa i wielu nauczy-
cieli.

Międzyszkolna dyskoteka karnawałowa z „sercem dla Antosi”

13 lutego br., w sali obrad 
Rady Miasta, odbyła się III 
sesja Młodzieżowej Rady 
Miasta. Młodzi Radni omówili 
trzy sprawy przewidziane w 
planie działania MRM.  
W pierwszej kolejności zasta-
nawiali się nad celem i sposo-
bem organizacji międzyszkol-
nej dyskoteki karnawałowej. 
Następnie ustalali szczegóły 
przeprowadzenia spotkań 
filmowych dla młodzieży. Na 
koniec, omawiali udział w 
warsztatach fotograficznych 
organizowanych dla młodzie-
ży przez Dom Polsko-Sło-
wacki w Gorlicach.  
Sesję poprowadziła Przewod-
nicząca Młodzieżowej Rady 
Miasta Victoria MacIsaac. 
W obradach udział wzięli: 
nauczyciele-opiekunowie, 

Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz, 
Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Gorlice i opiekun Mło-
dzieżowej Rady Miasta Beata 
Mikruta-Kawa, a także Dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 4 w Gorlicach Aleksander 
Kumorkiewcz oraz Kierownik 
Domu Polsko-Słowackiego 
Krzysztof Szadkowski.  
Aby pomóc w sprawnym 
działaniu młodych rajców, 
na sesji pojawili się również 
Sekretarz Miasta Gorlice Da-
niel Janeczek, Skarbnik Mia-
sta Gorlice Edyta Szilder oraz 
Kierownik Wydziału Oświaty , 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn.

III sesja Młodzieżowej Rady Miasta
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Serdecznie zapraszamy na wieczór 
teatralny w ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru w Gor-
lickim Centrum Kultury, który będzie 
miał miejsce 23 marca 2019.  
W ubiegłym roku zabraliśmy Pań-
stwa w podróż Orient Ekspressem, 
a naszą stacją było Gorlickie Cen-
trum Kultury. Tegoroczna edycja 
Pociągu do Teatru wprowadzi 
nas w klimat Bollywood, barwny i 
różnorodny, tak jak zaplanowane 
spektakle. Wyruszmy zatem wspól-
nie w tę niecodzienną podróż!  
BILETY DOSTĘPNE W SE-
KRETARIACIE GORLICKIE-
GO CENTRUM KULTURY (PN-
-PT GODZ. 9:00-15:30)  
 
ROZKŁAD JAZDY:  
 
16:16 „Niepojęty przypadek”  
Młodzieżowy Dom Kultury Gorlice, 
reżyseria: Dominika Jodłow-
ska-Kubala   
BILET: 5 zł  
 
17:40 „Dom bez okien”  
Grupa Radość Tworzenia 
GCK,  
reżyseria: Halina Wąsowska 
Schirmer, Tomasz Tajak  
BILET: 5 zł  
 
PROJEKCJA AUTORSKICH FIL-
MÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH 
GRUPA FILMOWA 
ĆMY GCK  
 
18:20 „Powiedz tak”  
Gorlicka Grupa Teatralna Promień 
GCK, 
reżyseria: Barbara Fugiel  
BILET: 5 zł  
 
POKAZ TAŃCA BOL-
LYWOOD  
 
19:30 „Trzy”  
Teatr BWA Sanok, 
reżyseria: Sławomir Woźniak  
BILET: 10 zł  
 
21:00 „Siedem opowie-

ści nie tylko dla dzieci”  
Teatr NN Lublin, 
reżyseria: Witold Dąbrowski  
BILET: 10 zł  
22:15„Zabawa w czekanie na za-
bawę”    
Terminus a quo, Nowa Sól, reżyse-
ria: Edward Gramont  
BILET: 10 zł  
 
„NIEPOJĘTY PRZYPADEK”  
 
To spektakl teatru poezji, będą-
cy adaptacją twórczości Wisła-
wy Szymborskiej i próbą prze-
niesienia jej na scenę.  
Tytułowy „niepojęty przypadek”, 
to człowiek, każdy inny, niepowta-
rzalny, wyjątkowy, odrębny. Przy-
chodząc na świat jest niezapisaną 
kartą. Z czasem doświadcza miło-
ści, nienawiści, radości, zwątpienia, 
strachu, smutku, choroby, żałoby. 
Droga człowieka (każdego z osob-
na) jest inna, choć jej początek i 
kres są takie same. Spektakl doty-
czy tematów aktualnych i uniwer-
salnych, które z charakterystyczną 
dla siebie ironią  podejmowała w 
swojej twórczości Szymborska.  
W spektaklu wykorzystano wiersze 
znane i mniej znane, m. in: „Nie-
nawiść”, „Miłość szczęśliwa”, „Życie 
na poczekaniu”, „Terrorysta, on pa-
trzy”, „Pierwsza fotografia Hitlera”,  
„Urodziny”, „W zatrzęsieniu”, „Po-
grzeb”, „Relacja ze szpitala”.  
Spektakl nagrodzony na 6. Ma-
łopolskich Spotkaniach Teatrów 
Amatorskich Posiady Teatralne na 
Orawie w 2018 roku (2. Nagroda) 
wraz z nominacją do udziału w 
33. Międzywojewódzkim Sejmiku 
Wiejskich Zespołów Teatralnych w 
Bukowinie Tatrzańskiej oraz wyróż-
niony w przeglądzie teatralnym 33. 
Małopolskiego Festiwalu Artystycz-
nego Młodzieży w Krakowie.  
Młodzieżowy Dom Kultury Gorlice/
Scenariusz i reżyseria: Dominika 
Jodłowska- Kubala, opracowa-
nie muzyczne: Rafał Boniśniak 
 
Występują:  

Błażej Baran/ Kacper Wiktorek, 
Dagmara Dąbek, Sylwia Kret, Wiktor 
Rafa, Magdalena Tatko, Mariola Wąs 
 
„DOM BEZ OKIEN”  
 
Sztuka inspirowana prawdziwą hi-
storią. Tytułowy „Dom bez okien” 
to swoista klatka, więzienie po-
zbawione światła i bez dostępu 
do świata zewnętrznego. Zbun-
towani bohaterowie postanawia-
ją wziąć sprawy w swoje ręce 
walcząc dopóki trwa nadzieja… 
 
Grupa Radość Tworzenia GCK 
reżyseria: Halina Wąsowska 
Schirmer, Tomasz Tajak  
Występują:  
Agnieszka Witusik, Sławomir Wszo-
łek, Tadeusz Stój, Alicja Lewińska 
 
„POWIEDZ TAK”  
 
Życie rzuca wyzwanie… niejedno-
krotnie skupiając się tylko na sobie, 
zapominamy, że jednym nieprze-
myślanym krokiem możemy znisz-
czyć ważne dla nas chwile.  
Etiuda „Powiedz „TAK” opowiada-
jąca o podejściu młodego mężczy-
zny do dorosłego życia…  
 
To najlepszy, czy jednak naj-
gorszy dzień w jego życiu? 
Na jakie czyny może się zde-
cydować ?  
Znamienne, że wcale nie ,,sły-
chać” tu zdania kobiety…  
 
Gorlicka Grupa Teatralna Promień 
GCK 
reżyseria: Barbara Fugiel,  
dźwięk: Adam Szczepański,  
światło: Wojciech Wójcik  
 
Występują:  
Gabriela Bodziony, Emilia Cetna-
rowska, Kaja Giemza, Kamil Hu-
dzik, Julia Karczmarczyk, Julia Ko-
nopka, Kornelia Konopka, Oliwia 
Konopka, Zofia Krzyszycha, Julia 
Kuruło, Jacek Leśniak, Julia Ma-
chowska, Anna Mucha, Dominik 
Mrozek, Nadia Niemiec, Karol Pa-
siut, Oktawia Przybyłowicz, Oliwia 
Przybyłowicz, Oliwia Redlińska, An-
gelika Rozpendowska, Kacper Sar-
necki, Oliwia Świątek, Aleksandra 
Tajak, Wiktor Tenerowicz, Karolina 
Tomasik, Kacper Wiktorek, Gabrie-
la Wójcikiewicz, Jakub Wszołek. 
 
„TRZY”  
 
Spektakl „Trzy” to realistyczna, ka-
meralna opowieść o samotności i 
degradacji współczesnego świata. 
Opowieść o braku zrozumienia i 
niemożności porozumienia. W tle 
trezch zwyczajnych historii, które 
mogłyby się przytrafić każdemu, w 

tym wypadku lepiej powiedzieć „każ-
dej”, pulsuje moralitetowe pytanie 
o źródło zła. Bohaterki spektaklu są 
w różnym wieku: Babcia żyje wspo-
mnieniami dobrego i szczęśliwego 
małżeństwa, matka na skutek oko-
liczności życiowych staje się kom-
pletnie rozchwiana emocjonalnie, 
córka popada w moralny chaos… 
 
Teatr BWA Sanok
reżyseria i adaptacja: Sławomir 
Woźniak, 
muzyka: Łukasz Sabat  
Występują:  
Magdalena Farbaniec, Agnieszka 
Boratyn, Magdalena Starościak  
 
„SIEDEM OPOWIEŚCI NIE 
TYLKO DLA DZIECI”  
 
W spektaklu „Siedem opowieści 
nie tylko dla dzieci”, nawiązują-
cym tytułem do znanych nie tylko 
najmłodszym czytelnikom „Opo-
wiadań dla dzieci” Singera, na 
scenie obok aktora-opowiadacza 
występują muzycy. Wspólnie two-
rzą sceny, które nie potrzebują 
nieodzownych zazwyczaj w teatrze 
scenografii i rekwizytów. Wszystko 
dzieje się w wyobraźni widza, bu-
dując w nim pełen pozytywnych 
emocji obraz nieistniejącego świa-
ta małych żydowskich miasteczek. 
 
Teatr NN Lublin 
reżyseria: Witold Dąbrowski  
Występują:  
Witold Dąbrowski, Robert 
Brzozowski (kontrabas), Ma-
rian Pędzisz (altówka)  
 
„ZABAWA W CZE-
KANIE NA ZABAWĘ”  
 
Pomysł na scenariusz sztuki „Zaba-
wa w czekanie na zabawę”, naro-
dził się ze zderzenia dwóch nurtów 
myślowych: motywu czekania, za-
czerpnięty z „Czekania na Godota” 
Samuela Becketta i motywu zaba-
wy z „Zabawy” Sławomira Mrożka. 
 
Do tych nurtów został efektow-
nie dodany pikantny sznyt gan-
gsterski rodem z wszechobec-
nych amerykańskich filmów i tak 
powstała potrawa z lekko odje-
chanym teatrem, bądź też nie-
zdarna etiuda filmowa w stylu 
czarnej komedii bez happy endu. 
 
Terminus a quo/ reżyse-
ria: Edward Gramont  
Występują:  
Edward Gramont, Eliasz Gramont, 
Cezary Molenda, Tomasz Rybarczyk, 
Konrad Gramont, Paweł Kubicki 
 
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

Pociąg do teatru. Stacja Bollywood



K U R I E R  G O R L I C K Il u t y  2 0 1 9

www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorliceNR 2 (302) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 15

16 lutego br. na terenie Hali 
Sportowej OSiR w Gorlicach, 
odbył się XXV Międzynarodo-
wy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Drużyn Sędziowskich.  
Na zaproszenie Kolegium 
Sędziów w Gorlicach w uro-
czystym rozpoczęciu wyda-
rzenia uczestniczyli Starosta 
Powiatu Gorlickiego Maria 
Gubała oraz Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.  
Otwarcie Jubileuszowego 
25. Turnieju było także oka-
zją do wręczenia wyróżnień 

oraz podziękowań.  
Wyróżnienie Mecenat Footbolu 
Małopolskiego, przyznawane 
przez Małopolski Związek Piłki 
Nożnej odebrali: Rafał Kukla 
oraz Antoni Przybylski.  
W dalszej części turnieju, w 
zmaganiach sportowych zmie-
rzyły się drużyny Komisji Sę-
dziowskich z Nowego Sącza, 
Nowego Targu, Bardejowa, 
Bochni, Brzeska, Dębicy, Kra-
kowa, Krosna, Limanowej, Tar-
nowa, Wieliczki oraz Gorlic.

XXV Międzynarodowy Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Drużyn Sędziowskich

Mocny gorlicki akcent 
na mistrzostwach crossmintona

16 lutego br., w podwarszawskich 
Starych Babicach rozegrano Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski w Crossmintonie oraz zawody 
Blackmintonowe. Z radością infor-
mujemy, że tytuł wicemistrza Polski 
w crossmintonie w kat. +50 zdo-
był Piotr Gawlak, a Jerzy Knot za-
jął wysokie 5 miejsce.  
Po zakończeniu rywalizacji w zmaga-
niach crossmintonowych, rozpoczę-
to zawody blackmintonowe. Nocne 
crossmintonowe rozgrywki to wy-
jątkowe wydarzenie, które zyskuje 

coraz większą popularność. Zawod-
nicy walczą o zwycięstwo w ciem-
ności grając świecącymi lotkami. W 
tej dyscyplinie od kilku lat znaczą-
ce wyniki osiągają nasi zawodnicy, 
którzy m.in.  regularnie zdobywają 
czołowe miejsca w Blackmintono-
wej Bitwie pod Gorlicami. Nie ina-
czej było w Warszawie,  w kategorii 
+40 pierwsze miejsce zajął Piotr 
Gawlak, a drugie Jerzy Knot.  
Gorlickim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodzenia 
w kolejnych turniejach.
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Mamy dla Was kolejną do-
brą nowinę – powraca Alter-
natywny Pawilon. Już 13.03. 
(środa), zagra dla Was Henry 
No Hurry! Wstęp wolny - ser-
decznie zapraszamy.
To jednoosobowy projekt 
Wawrzyńca Jana Dąbrow-
skiego (wokalisty zespołów 
Letters From Silence i Henry 
David’s Gun).
Henry gra melodie z pogra-
nicza gatunków singer-son-
gwriter oraz indie-folk. Za-

równo te znane z twórczości 
Letters From Silence czy Hen-
ry David’s GUN, jak również 
utwory autorskie oraz własne 
interpretacje kompozycji in-
nych artystów.
Projekt na poły muzyczny, na 
poły podróżniczy i po trosze 
pisarski. Ten obwoźny zakład 
koncertowy odwiedzający z 
założenia miejsca małe, ka-
meralne, ruszył w trasę na po-
czątku 2017 roku i do dzisiaj 
odwiedził... ponad 80 miejsc 

w kilku krajach (Niemcy, Ukra-
ina, Szwajcaria i inne).
Henry No Hurry zagrał też tra-
sę po schroniskach górskich, 
trasę po prywatnych miesz-

kaniach a nawet wystąpił na 
kilku festiwalach z OFF Festi-
valem czy Łódź Songwriters 
Festiwal na czele.

Henry No Hurry zagra w Pawilonie
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Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta Gorlice, w marcu i kwietniu 2019 r. odbędą się wybory Przewodniczących i członków zarządów 
wszystkich dwunastu osiedli działających na terenie miasta Gorlice, wg poniższego harmonogramu:

Nazwa Zarządu Osiedla                           Data i godzina przeprowadzenia wyborów                                Miejsce przeprowadzenia

•Zarząd Osiedla Nr 1 „Starówka”                            19 marca 2019      17:00    Dom Polsko – Słowacki,
Rynek 1

•Zarząd Osiedla Nr 2 „Magdalena”   22 marca 2019 17:00    Klub „Jubilat”,
ul. Kopernika 10

•Zarząd Osiedla Nr 3 „Kromera”   20 marca 2019 17:00    Siedziba Zarządu Osiedla,
ul. Jagiełły 10

•Zarząd Osiedla Nr 4 „Mariampol”   5 kwietnia 2019 17:00    Świetlica Zarządu Osiedla,
ul. Chopina 5

•Zarząd Osiedla Nr 5 „Młodych”   3 kwietnia 2019 17:00    Siedziba Zarządu Osiedla,
ul. M. Konopnickiej 17

•Zarząd Osiedla Nr 6 „Zawodzie”   4 kwietnia 2019 17:00    Miejski Zespół Szkół Nr 1,
ul. Piękna 9

•Zarząd Osiedla Nr 7 „Sokół”   29 marca 2019 17:00                Filia Gorlickiego 
ul. Dukielska 73                                                                                                                                                        Centrum Kultury,

•Zarząd Osiedla Nr 8 „Korczak”   8 kwietnia 2019 17:00    Miejski Zespół Szkół Nr 6,
ul. Hallera 79

•Zarząd Osiedla Nr 9 „Górne”   12 kwietnia 2019 17:00    Miejski Zespół Szkół Nr 3,
ul. Wyszyńskiego 16

•Zarząd Osiedla Nr 10 „Skrzyńskich”   7 kwietnia 2019 9:30    Siedziba Zarządu Osiedla,
ul. Kolejowa 4

•Zarząd Osiedla Nr 11 „Łysogórskie”   11 kwietnia 2019 17:00    Dom Ludowy Stróżówka

•Zarząd Osiedla Nr 12 „Krasińskiego”   18 marca 2019 17:00    Miejski Zespół Szkół Nr 4,
ul. Krasińskiego 9

Przewodniczący zarządu osiedla a następnie pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieogra-
niczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania bezwzględną większością głosów.

Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie do wyboru przewodniczącego zarządu osiedla oraz członków 
zarządu osiedla.
Prawo wybierania do zarządu osiedla (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywate-
lem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla.
Nie ma prawa wybierania osoba:
1)pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2)pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3)ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do zarządu osiedla.
Nie ma prawa wybieralności osoba, która:
1)wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności;
2)jest obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim, pozbawionym prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej, którego jest obywatelem.
Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, ujęte zostaną w wykazie osób uprawnionych do głosowania. Można być wpisanym tylko do jed-
nego wykazu.

Z wykazem można zapoznać się w Urzędzie stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich  w pok. nr 8A (parter budynku UM). Informację można rów-
nież uzyskać pod nr. tel. 18 35 51 257, 18 35 51 279 w terminie 14 dni przed dniem wyborów, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Wybory do Zarządów Osiedli


