
Dzień 27 czerwca Roku Pańskiego 2015 na wieki zapisze się w kronikach i dziejach miasta Gorlice. W święto Najświętszej Maryi  
Panny Nieustającej Pomocy, 660. roku założenia grodu Gorlicza nad rzeką Ropą przez Dersława Karwacjana, w 100. rocznicę Bitwy 
Gorlickiej – tragicznych wydarzeń Wielkiej Wojny – odbyła się uroczystość ogłoszenia Najświętszej Niepokalanej Maryi Panny Patronką 
i Orędowniczką przed Bogiem dla miasta Gorlice.
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

Biuro Obsługi Klienta, tel. 18 355 12 63

Godziny pracy Urzędu:

po nie dzia łek 8.00-16.00

wtorek - pią tek 7.30-15.30

Bur mistrz - Rafał Kukla, 
Z-ca Bur mi strza - Janusz Fugiel,
Sekretarz - Katarzyna Walczy,
Skarbnik - Kry sty na To kar ska.
* Sekretariat Burmistrza, 

tel. 18 355 12 11
* Wydział Organizacyjny i Nadzoru, 

tel. 18 355 12 27 
* Wydział Księgowości Finanso-

wo-Budżetowej,
 tel. 18 355 12 31 - Janina Łopata 

- Kierownik
* Wydział Inwestycji i Remon-

tów, tel. 18 355 12 49 - Barbara 
Szpyrka - Smolińska - Kierownik

* Wydział Gospodarki Przestrzen-
nej i Mienia Komunalnego, 
tel. 18 355 12 60 - Andrzej Fik - 
Kierownik

* Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 
tel. 18 355 12 65 - Aleksander 
Augustyn - Kierownik

* Wydział Strategii i Promocji, 
tel. 18 355 12 72 - Jakub Diduch 
- Kierownik

* Wydział Gospodarki Komunalnej, 
tel. 18 355 12 44 - Teresa Wrona - 
Kierownik

* Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich, tel. 18 355 12 56 
- Danuta Zakrzewska - Kierownik

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

* Centrum Monitoringu Urząd 
Miejski, tel. 18 355 12 69, 
poniedziałek - sobota, godz. 6.00-
22.00

* Biuro Funduszy Zewnętrznych, 
tel. 18 355 12 37,

* Biuro Informatyki, tel. 18 355 12 26
* Biuro Kontroli i Audytu, 

tel. 18 355 12 85
* Biuro Planowania i Realizacji 

Budżetu, tel. 18 355 12 39 
* Biuro Prawne, tel. 18 355 12 23
* Biuro Zamówień Publicznych, 

tel. 18 355 12 52
* Inspektor ds. BHP, tel.  18 355 12 85
* Pełnomocnik ds. społecznych, 

tel. 18 355 12 33
* Pełnomocnik ds. Uzależnień, 

tel. 18 355 12 33 

Godziny przyjęć stron przez Bur mi-
strza: poniedziałek - 13.00 - 16.00, 
Z-ca Burmistrza środa - 13.30 - 15.00.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA DZIEWICA NIEPOKALANA PATRONKĄ GORLIC
Uroczystość rozpoczęła się w Dworze Karwacjanów, w Sali im. Ks. Prałata Bronisława Świeykow-

skiego – Szambelana Papieskiego, bohaterskiego burmistrza Gorlic w czasach „przełomu pod Gorlicami” 
– Uroczystą, Nadzwyczajną Sesją Rady Miasta Gorlice, z udziałem zaproszonych Gości. Przewodniczący 
Rady Miasta, Krzysztof Wroński witał dostojnych, szanownych i zacnych w osobach: Biskup Rzeszowski, 
Jego Ekscelencja Jan Wątroba, Biskup Pomocniczy Diecezji Kamieniecko-Podolskiej, Jego Ekscelencja 
Jan Niemiec, Ks. Infułat Wiesław Szurek, proboszcze gorlickich parafii, na czele z Dziekanem Dekanatu 
Gorlickiego, ks. Proboszczem Parafii p.w. Nar. NMP w Gorlicach Stanisławem Ruszelem, Kanclerz dr Marek 
Story, w imieniu Jego Ekscelencji Wielebnego Paisjusza, prawosławnego Biskupa Gorlickiego, Ks. Dr. Roman 
Dubec, Proboszcz Parafii p.w. św. Trójcy, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Poseł na Sejm RP Kazimierz 
Gołojoch, Senator RP Stanisław Kogut, Vice Starosta Powiatu Gorlickiego Jerzy Nalepka, Burmistrz Miasta 
Gorlice, Rafał Kukla, Radni Miasta i Powiatu …

Po powitaniach przewodniczący Rady Miasta przypomniał chronologię wydarzeń od 30 sierpnia 
2012 roku, kiedy Rada Miasta Gorlice Uchwałą nr 291/XXII/2012 poparła prośbą Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich działającego przy Parafii Nar. NMP w Gorlicach o ustanowienie przez Stolicę Apostolską Matki 
Bożej Niepokalanej Patronką Gorlic – do 12 listopada 2014 roku, kiedy stolica Apostolska, na wniosek JE 
ks. Biskupa Jana Wątroby zatwierdziła swoim Dekretem Błogosławioną Maryję Niepokalaną Dziewicę na 
Patronkę – Orędowniczkę przed Bogiem dla miasta Gorlice. Rys historyczny powstania i utrwalenia się 
kultu Niepokalanej Maryi w Gorlicach przypomniała zgromadzonym przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich doktor Marta Przewor, podkreślając, że była to podstawa uzasadnienia wniosku.

W uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich dostrzegło konieczność ustanowienia Patrona 
miasta, jako duchowego opiekuna i wzoru do naśladowania. Podkreśliło też, że taki duchowy patronat nad miastem 
jest ważny dla mieszkańców, którzy w większości są katolikami, ale ma też wymiar kulturowo-historyczny. Sięgając 
bowiem do historii naszego miasta, wyraźnie zaznacza się patronat  Maryi Niepokalanej z gorlickiej fary p.w. Narodzenia 
NMP. Już wznosząc świątynię, gorliczanie poświęcili ją Maryi, umieszczając na frontonie napis – dedykację: Garlicenses 
Virgini Deiparae – Gorliczanie Dziewicy Bogurodzicy. Kult Maryi Niepokalanej w Gorlicach sięga odległych wieków. 
Dowodem ciągłości tego kultu jest przetrwanie unikatowej tradycji „Maryjek” już od początku XVIII wieku. „Maryjki” 
żarliwą modlitwą do Matki Bożej wyjednały zmiłowanie Boga nad gorliczanami chorymi na dżumę. Za patronem 
Maryjnym przemawia też fakt, że fara jest „Matką Gorlickich Kościołów”, z której wywodzą się wszystkie pozostałe 
parafie. Obecna pobożność „Maryjna” gorliczan również świadczy o ciągłości kultu Najświętszej Maryi Panny, czego 
przykładem są środowe nowenny i liczne nabożeństwa Maryjne oraz „promieniowanie” kultu Maryjnego.  Zdaniem 
wnioskodawców, świadectwem kultu  są też pielgrzymki – w tym również piesze – do sanktuariów Maryjnych oraz 
liczne kapliczki na terenie miasta, wznoszone jako wota dziękczynne za otrzymane łaski. Dlatego ta właśnie propozycja, 
by Matka Boża Niepokalana z Gorlickiej Bazyliki była orędowniczką gorliczan u Boga, bo w czasach trudnych i pełnych 
zawirowań, by zachować pokój i więzy społeczne, mieszkańcom Gorlic potrzeba wstawiennictwa u Boga.

Po wystąpieniu przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich został odczytany przez ks. Kanc-
lerza Dekret Stolicy Apostolskiej, który „ku potomności” dla następnych pokoleń prezentujemy. 

Duchowieństwo i wierni miasta zwanego Gorlice otaczają szczególnym i nieustannym kultem 
Najświętszą Maryję Dziewicę Niepokalaną, najczystszy wizerunek Kościoła.

Stąd Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup rzeszowski Jan Wątroba, słysząc powszechne życzenia, 
także ze strony władzy świeckiej, zarządził formalnie wybór Błogosławionej Dziewicy Maryi Niepo-
kalanej na patronkę – orędowniczkę tego miasta przed Bogiem. On też, pismem wydanym w dniu 25 
marca 2014 roku, zwrócił się z pokorną prośbą, aby tego rodzaju wybór i aprobata zostały zatwierdzone 
zgodnie z normami dotyczącymi ustanawiania patronów.

Z kolei Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień przyznanych 
jej przez Ojca Świętego Franciszka, przychyliła się do usilnie przykładanych próśb i, skoro jest rzeczą 
pewną, iż wybór i aprobata dokonane zostały zgodnie z przepisami prawa, zatwierdziła

BŁOGOSŁAWIONĄ MARYJĘ, NIEPOKALANĄ DZIEWICĘ na PATRONKĘ – ORĘDOWNICZKĘ PRZED 
BOGIEM MIASTA zwanego GORLICE wraz ze wszystkimi  prawami i przywilejami liturgicznymi wynika-
jącymi z przepisów prawno-liturgicznych, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

Wydano w siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny, dnia 12 listopada 2014 r.

( + Artur Roche)

Arcybiskup sekretarz

( o. Konrad Maggioni)

Podsekretarz

DIECEZJA RZESZOWSKA
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Dekret przekazany został – w formie kopii władzom miasta Gorlice przez JE Ks. Biskupa Jana Wątrobę, który przyjmując od władz miasta 
podziękowania, w okolicznościowym przemówieniu sam wyraził podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się „do tak pięknego Patrona 
dla miasta” 

Dopełnieniem tej wzruszającej chwili było poświęcenie ikony Niepokalanej Maryi Patronki Gorlic, która została umieszczona w holu Ratusza 
oraz niebiańskie wykonanie pieśni Ave Maria Schuberta przez solistkę Dominikę Skowronek, której towarzyszyli: Ewa Kowalska – 1 skrzypce, 
Maria Dubec – 2 skrzypce, Robert Gryzik – altówka, Magdalena Sołtysik – wiolonczela oraz inicjatorka tego występu, Anna Cisoń – fortepian. 

W tym czasie, gdy w Dworze Karwacjanów odbywała się Uroczysta Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, na gorlickim Rynku trwał program 
słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież LO im. Marcina Kromera w Gorlicach pod opieką prof. Rafała Wrony. Bezpośrednio po nim 
rozpoczęła się uroczysta koncelebrowana Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego, Jego Ekscelencji Ks. Jana Wątroby, z udzia-
łem duchownych Dekanatu Gorlickiego, zaproszonych Gości, Pocztów Sztandarowych i wielkiej rzeszy gorliczan. Okolicznościową niezwykle 
emocjonalną i pouczającą homilię wygłosił Biskup Kamieniecko-Podolski ks. Jan Niemiec. Na zakończenie Mszy Św. odbył się Akt Zawierzenia 
gorliczan – dzieci, młodzieży, rodzin, władz miasta i duchowieństwa Maryi Niepokalanej Patronki Gorlic. W imieniu samorządowych władz miasta 
Akt Zawierzenia złożyli przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wroński oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Dobek. 

Panno  Niepokalana

 

 My, członkowie Władz Miasta Gorlice, z głębi serc naszych, 
oddajemy się dzisiaj Tobie i zawierzamy nasze Miasto, wszystkich jego 
mieszkańców i sprawujących władzę.

 Prowadź nas prostą drogą do Chrystusa. Wypraszaj nam 
łaskę rozsądku i roztropności, abyśmy skutecznie pełnili służbę na 
rzecz wszystkich jego mieszkańców.

Spraw, by nasze Miasto rządzone było roztropnie, zgodnie z 
dojrzałą wolą obywateli, z poszanowaniem praw Boskich, by nasze 
decyzje były sprawiedliwe i gospodarne.

Prosimy Ciebie, wlewaj nadzieję w nasze serca, przemieniaj 
sumienia, daj siłę woli i jasność umysłu, abyśmy zgodnie przyczyniali 
się do polepszania warunków życia każdego mieszkańca.

Maryjo, zawierzając Tobie nasze miasto Gorlice, całe dziedzic-
two chrześcijańskiej przeszłości, w Twoje dłonie składamy nasze serca, 
myśli, słowa i czyny.  Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas 
drogami przebaczania i jedności.  Oddalaj od nas zwątpienie, broń nas 
przed złem, umacniaj w nas nadzieję na lepsze jutro Zawierzamy Ci 
Maryjo naszą przyszłość, prosząc, byś towarzyszyła nam wdrodze.

Maryjo Niepokalana, Patronko  Gorlic, Orędowniczko nasza  
przed Bogiem Ojcem – w Trójcy Jedynym Prawdziwym  -  módl się 
za nami.

Zawierzenie

K U R I E R  G O R L I C K I
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Miasto Gorlice otrzymało 
nagrodę pieniężną w wysokości 
30 000 zł w kategorii ekoPRZEDSIĘW-
ZIĘCIEw zakresie ochrony powietrza 
oraz inwestycji przyczyniających się 
do oszczędności energii - za realizację 
projektu „Likwidacja niskiej emisji w 
mieście Gorlice poprzez moderniza-
cję systemów grzewczych”. Nagrodę 
podczas uroczystej gali odebrał 
zastępca Burmistrza Gorlic Janusz 
Fugiel.  Przez cały dzień na terenie 
ogrodów krakowskiego Muzeum 
Archeologicznego funkcjonowało 
także stoisko promocyjne Gorlic. 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie realizując swą misję oraz 
zgodnie z kilkuletnią tradycją zorgani-
zował konkurs #ekoLIDERZY 2015, 
którego głównym założeniem było 
uhonorowanie instytucji, w sposób 
szczególny przyczyniających się do 
poprawy stanu środowiska natural-
nego w Małopolsce.

Do konkursu zostały zapro-
szone gminy i powiaty Małopolski, 
ich spółki komunalne oraz  jednostki 
organizacyjne, realizujące zadania 
związane z ochroną środowiska i 
gospodarką wodną. Zaproszono rów-
nież szkoły i przedszkola, organizacje 
pozarządowe, a także beneficjentów 
pomocy finansowej systemu finanso-
wania ochrony środowiska. 

Konkurs dotyczył działań 
bądź zadań zrealizowanych w roku 
2014 przy współudziale środków z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie oraz innych instytucji 

Gorlice ekoLIDER 2015
15 czerwca br., w ogrodach Muzeum Archeologicznego w 

Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „eko-
LIDERZY 2015 województwa małopolskiego”.

finansujących ochronę środowiska 
w Małopolsce.

Przypominamy, że nagro-
dzony projekt pn. „Likwidacja niskiej 
emisji w mieście Gorlice poprzez mo-
dernizację systemów grzewczych” 
realizowany był w drugiej połowie 
2014 roku. Głównym celem zadania 
było obniżenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery, przede wszystkim 
przez likwidację w budynkach i 
lokalach mieszkalnych piecy/ko-
tłów węglowych i zastąpienie ich 
piecami gazowymi oraz podłącze-
niem do miejskiej sieci ciepłowni-
czej. Całkowita wartość projektu: to 
1 190 278,19 zł.

Przedsięwzięcie polegało 
na przyłączeniu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej budynków zlokalizo-
wanych przy ul. Chopina 13 i oraz 
przy ul. Bieckiej 6 w Gorlicach. W 
budynkach tych zlikwidowano 60 
palenisk węglowych oraz wykonano 
wewnętrzne instalacje c.o. i c.w.u.  
Dzięki tej inwestycji wyeliminowana 
została w 100 % niska emisja w 
obu obiektach. Ponadto w ramach 
zadania wykonano modernizację sys-
temów grzewczych w 31 budynkach 
i lokalach mieszkalnych na terenie 
miasta Gorlice, polegającą na likwida-
cji pieców/kotłów opalanych paliwem 
stałym i ich zastąpienie ekologicznymi 
urządzeniami grzewczymi opalanymi 
paliwem gazowym. Ponadto na tere-
nie miasta została przeprowadzona 
kampania edukacyjna pokazująca 
korzyści zdrowotne i społeczne z 
eliminacji niskiej emisji. 

W trakcie rozmów burmistrz przedstawił potencjalnym inwe-
storom ofertę inwestycyjną Miasta, w tym działki położone w Strefie 
Aktywności Gospodarczej. Goście wyrazili zainteresowanie zaprezen-
towaną ofertą oraz chęć dalszej współpracy. 

Synergy Group to jeden z największych prywatnych koncernów w 
Azerbejdżanie. Grupa inwestuje w kilku strategicznych obszarach prze-
mysłu o wysokim potencjale wzrostu. Portfel inwestycyjny koncernu 
składa się z dużych inwestycji w następujących obszarach: materiały 
budowlane i budownictwo, hotelarstwo, ICT, przemysł i rolnictwo. 

O SAG Z POTENCJALNYMI 
INWESTORAMI

29 czerwca br. Burmistrz Gorlic Rafał Kukla spotkał się z 
przedstawicielami koncernu Synergy Group: Panem Sabuhi Aliyev 
oraz Panem Farid Nabili.
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W dniu 12 czerwca br. przekazany został wykonawcy plac 
budowy. W zakresie prac uwzględniono kompleksową przebudowę 
nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania organizacji ruchu na czas 
trwania robót. Po jej zatwierdzeniu zostanie ona podana do publicznej 
wiadomości. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu 
Odbudowy dróg Lokalnych tzw. „schetynówki”. Zakończenie realizacji 
zadania planowane jest na II połowę października br.

Przebudowa ulicy Kołłątaja
Podpisana została umowa na realizacje zadania inwestycyj-

nego pn. „przebudowa ulicy Kołłątaja w Gorlicach”.

K U R I E R  G O R L I C K I
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Obecni byli m.in. Rafał Kukla – 
Burmistrz Miasta Gorlice, radni Rady 
Miasta, Aleksander Augustyn – kie-
rownik WOKiS, dyrektorzy miejskich 
zespołów szkół. Salę licznie wypełnili 
przybyli uczniowie - laureaci i finaliści, 
ich rodzice oraz nauczyciele - opieku-
nowie uczniów.

„Do sukcesu nie ma żadnej 
windy. Trzeba iść po schodach…” - 
mówiła  w powitaniu przybyłych Gości  
dyrektor MZS-1, p. Wiesława Brudniak 
– „sukces nie przyszedł łatwo, wyma-
gał wiele pracy, trudu i poświęcenia, 
czasu i wzajemnego wsparcia”.

Wyróżnionym uczniom  zostały 
wręczone nagrody w formie bonu 
książkowego. Ich rodzice i nauczyciele 
otrzymali okolicznościowe listy gra-
tulacyjne. Dodatkowo nauczycielom 
została wręczona wartościowa pozy-
cja książkowa miejscowego autora 
Andrzeja Ćmiecha pt. „Gorlice - dzieje 
miasta”. Nagrody wręczali Rafał Kukla 
- Burmistrz Miasta, Maria Ludwin prze-
wodnicząca Komisji RM i Aleksander 
Augustyn. Nagrodzeni uczniowie  
w konkursach przedmiotowych i 
tematycznych organizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty to:

Konkursy przedmiotowe:

Sylwia Radzik uczennica Gim-
nazjum nr 1 w Gorlicach - laureatka 
Małopolskiego Konkursu Biologicz-
nego 

Dominika Dziuban uczen-
nica Gimnazjum nr 1 w Gorlicach 
- finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego

Jan  Zabierowski uczeń Gim-
nazjum nr 1 w Gorlicach - finalista Ma-
łopolskiego Konkursu Biologicznego

Klaudia Bogdan uczennica 
Gimnazjum nr 1 w Gorlicach - finalistka 
Małopolskiego Konkursu Biologicz-
nego

Błażej Korpacki uczeń Gimna-
zjum nr 1 w Gorlicach - finalista Mało-
polskiego Konkursu Biologicznego

Maciej Pachana uczeń Gimna-
zjum nr 1 w Gorlicach - finalista Mało-
polskiego Konkursu Biologicznego 

Paulina Pilch uczennica Gim-
nazjum nr 1 w Gorlicach - finalistka 
Małopolskiego Konkursu Biologicz-
nego

Paulina Skwarczewska uczen-

„DO SUKCESU NIE MA ŻADNEJ WIEDZY. TRZEBA IŚĆ PO SCHODACH ..”
Laureaci i finaliści gorlickich szkół podstawowych i gimnazjów

Coroczne spotkanie Burmistrza Miasta Gorlice oraz  władz samorządowych i oświatowych z laureatami i finalistami konkursów 
przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, to już gorlicka tradycja. W tym roku uroczystość 
ta,  już po raz dwudziesty odbyła się 16 czerwca w  Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.

nica Gimnazjum nr 1 w Gorlicach 
- finalistka Małopolskiego Konkursu 
Biologicznego

Jan  Rusek uczeń  Gimnazjum 
nr 1 w Gorlicach - finalista Małopolskie-
go Konkursu Języka Angielskiego

Julia Konopka uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Gor-
licach - finalistka Małopolskiego 
Konkursu Humanistycznego, finalistka 
Małopolskiego Konkursu Języka 
Angielskiego 

Klaudia Spyrka uczennica 
Gimnazjum nr 4 w Gorlicach - finalistka 
Małopolskiego Konkursu Biologicz-
nego

Łukasz Zimowski uczeń  Gim-
nazjum nr 4 w Gorlicach - finalista Ma-
łopolskiego Konkursu Historycznego 

Natalia Robak uczennica Gim-
nazjum nr 5 w Gorlicach - finalistka 
Małopolskiego Konkursu Języka 
Polskiego

Marzena Piecuch uczennica 
Gimnazjum nr 5 w Gorlicach - fina-
listka Małopolskiego Konkursu Języka 
Polskiego

Sebastian Tarsa uczeń Gimna-
zjum nr 5 w Gorlicach - finalista Mało-
polskiego Konkursu Historycznego

Kacper  Korzeń uczeń  Gimna-
zjum nr 6 w Gorlicach - finalista Mało-
polskiego Konkursu Historycznego

Konkursy tematyczne:

Jakub Skwarczewski  uczeń  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorlicach 
- laureat etapu wojewódzkiego  Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycznego 
im. majora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w la-
tach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” 

Szymon Piekarz uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gorlicach - fina-
lista etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego im. 
majora Marka Gajewskiego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego w latach 
972–1514. Od Cedyni do Orszy” 

Maciej Pachana uczeń Gim-
nazjum nr 1 w Gorlicach - laureat  
konkursu informatycznego „Rozwią-
zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera” 

Paweł  Świder uczeń Gimna-
zjum nr 1 w Gorlicach - laureat etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Kon-

kursu Historycznego im. majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 972–1514. 
Od Cedyni do Orszy” 

Mateusz  Węgrzyn uczeń 
Gimnazjum nr 1 w Gorlicach - finalista 
etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego im. 
majora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w la-
tach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”, 
finalista konkursu historycznego „Upa-
dek I Rzeczypospolitej. Napoleońskie 
nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). 
U  podstaw społeczeństwa obywa-
telskiego.”

Marlena Tokarz uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Gorlicach 
- finalistka etapu wojewódzkiego Ogól-
nopolskiego Konkursu Historycznego 
im. majora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w la-
tach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”

Paweł  Sienkiewicz uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorlicach - 
laureat  etapu wojewódzkiego Ogólno-
polskiego Konkursu Historycznego im. 
majora Marka Gajewskiego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego w latach 
972–1514. Od Cedyni do Orszy”, fina-
lista konkursu historycznego „Wielcy 
Polacy – wybitni generałowie”

Paulina Piecuch uczennica 
Gimnazjum nr 4 w Gorlicach - laure-
atka konkursu języka  hiszpańskiego 
„Hiszpania – kraj kontrastów” 

Dominik  Piecuch uczeń Gim-
nazjum nr 4 w Gorlicach - laureat kon-
kursu języka  hiszpańskiego „Hiszpania 
– kraj kontrastów” 

Dominik Czyżyk uczeń Gimna-
zjum nr 4 w Gorlicach - laureat  etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Kon-
kursu Historycznego im. majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 972–1514. 
Od Cedyni do Orszy” 

Łukasz Zimowski uczeń Gim-
nazjum nr 4 w Gorlicach - laureat  
etapu centralnego Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. majora 
Marka Gajewskiego „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 
972–1514. Od Cedyni do Orszy” 

Jaromir Tomasik uczeń Gim-
nazjum nr 5 w Gorlicach - laureat  
etapu centralnego  Ogólnopolskiego 

Konkursu Historycznego im. majora 
Marka Gajewskiego „Losy  żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 
972–1514. Od Cedyni do Orszy”

Korneliusz Penar uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Gorlicach - lau-
reat  etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego im. 
majora Marka Gajewskiego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego w latach 
972–1514. Od Cedyni do Orszy” 

Oskar Trybus uczeń Gimna-
zjum nr 6 w Gorlicach - laureat  konkur-
su historycznego „Walka Polaków o 
niepodległość i granice w latach 1914 
– 1921. Wielkie bitwy i bohaterowie 
wydarzeń” 

Bartłomiej Warzecha uczeń 
Gimnazjum nr 6 w Gorlicach - finalista 
etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego im. 
majora Marka Gajewskiego „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego w latach 
972–1514. Od Cedyni do Orszy” 

Oliwia Szkraba uczennica 
Gimnazjum nr 6 w Gorlicach - fina-
listka konkursu historycznego „Walka 
Polaków o niepodległość i granice w 
latach 1914 – 1921. Wielkie bitwy i 
bohaterowie wydarzeń” 

 Do niełatwych konkursowych 
zmagań uczniów przygotowali na-
uczyciele, niewątpliwie mistrzowie w 
swoim fachu:

Teresa Koczera – MZS-1, 
Urszula Rej - MZS-1, Grzegorz 
Wieścieciński – MZS-1, Tomasz 
Karp – MZS-1, Krzysztof Michalik 
– MZS-3, Małgorzata Bania MZS-3, 
Ewa Janusz MZS- 3, Krzysztof Kozioł 
– MZS-4, B eata Tomasik – MZS-4, 
Marta Gunia – MZS-4, Agata Tomasik 
– MZS-5, Wiesław Knapik – MZS-5, 
Bożena Skałba - MZS-6.

Na zakończenie gratulacje i po-
dziękowania wyróżnionym uczniom, 
rodzicom i nauczycielom przekazał 
burmistrz Rafał Kukla, podkreślając 
że dzisiejsze  spotkanie to wspólny 
sukces, wspólne święto gorlickich 
uczniów, nauczycieli i rodziców, nas 
wszystkich, to ważna promocja mia-
sta.

Uroczystość uświetnił występ 
artystyczny uczniów z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1 przygotowany 
pod opieką p. Małgorzaty Zielińskiej i 
p. Doroty Pacany.
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Pierwsza z nich dotyczyła 

zatwierdzenia sprawozdania finan-

sowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Miasta Gorlice 

X SESJA RADY MIASTA GORLICE
25 czerwca br. odbyła się X sesja Rady Miasta Gorlice. Zgodnie z porządkiem obrad radni wysłu-

chali informacji Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 16 maja do 16 czerwca br., zapoznali się 
z odpowiedziami na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji oraz głosowali nad 16 uchwałami.

za 2014 rok. Sprawozdanie finan-

sowe przedłożone zostało radnym 

w formie bilansu z wykonania 

budżetu jednostki samorządu te-

rytorialnego oraz bilansu łącznego 

jednostek budżetowych i samo-

rządowych zakładów budżetowych 

wraz z załącznikami – rachunków 

zysków i strat oraz zestawieniem 
zmian w funduszu jednostki. Na-
tomiast sprawozdanie Burmistrza 
Miasta z wykonania budżetu Miasta 
Gorlice za 2014 rok przedłożono w 
formie dokumentów zgodnie z art. 
267 ust. 1, pkt 1 i art. 269 ustawy 
o finansach publicznych. Poniżej 
prezentujemy skróconą formę 
sprawozdania Skarbnik Miasta, 
Krystyny Tokarskiej.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA GORLICE ZA 2014 ROK

1. Założony plan dochodów nie został w pełni wykonany, wpływy są 
niższe od prognozy o 3%.   

2. Plan wydatków wykonano na poziomie 93 %.

3. Uzyskane wpływy na poziomie 97 % oraz niższe wydatki budżetu. 
spowodowały, że rok 2014 zakończył się nadwyżką w kwocie 3.645 
tys. zł, na planowaną 100 tys. zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GORLICE

W 2014 roku wystąpił znaczny wzrost dochodów bieżących w 
porównaniu do wykonania za 2013 r.  Wskaźnik wzrostu dochodów 
wynosi 2,9 %, co daje kwotę ponad 2.024 tys. zł i wynika  ze zrealizo-
wania na dobrym poziomie dochodów własnych z podatków i opłat oraz  
z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

Dochody majątkowe są niższe z przyczyn niezależnych od działań 
samorządu. W 2014 roku zostały rozliczone i skontrolowane  wydatki 
na przebudowę układu komunikacyjnego w SSE. Pomimo pozytywnych 
wyników z kontroli miasto nie otrzymało  zwrotu poniesionych wydat-
ków. Nie otrzymano również dotacji na realizację ścieżek rowerowych, 
gdyż wykonawca odstąpił od realizacji projektu, na usuwanie skutków 
powodzi  gdyż nastąpiła zmiana w ciągu roku zasad przyznawania 
środków. Dochody majątkowe nie zostały również wykonane, ponieważ 
nie zrealizowano zaplanowanego zbycia nieruchomości gruntowych 
w Strefie Aktywności Gospodarczej oraz nieruchomości gruntowo-
budynkowej przy ul. Wąskiej.  

Należy podkreślić, że w 2014 roku zostały utrzymane wydatki 
bieżące na poziomie niższym w stosunku do  wzrostu dochodów 
bieżących.

WYDATKI BUDŻETU Miasta Gorlice 2014

W 2014 r. wykonanie wydatków wyniosło 75.719 tys. zł. Wydatki 
bieżące zrealizowano na poziomie 97 % a majątkowe  na poziomie 76%.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA

Wydatki bieżące przeznaczone były na prawidłowe funkcjonowa-
nie Miasta i realizację obligatoryjnych zadań należących do samorządu. 
W wydatkach bieżących 42 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki bieżące to: dotacje, obsługa 
długu, zadania statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 
wydatki na programy finansowane z UE. 

Niższe wykonanie wydatków bieżących dotyczy między innymi 
braku pełnej realizacji zadań oraz uzyskanych oszczędności z zakresu:  

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – 365 tys. zł, 

- pomocy społecznej (niższe wydatki na: domy pomocy społecznej, 
zasiłki, dodatki mieszkaniowe, MOPS)  - 898.560 tys. zł, 

- oświaty, gdzie oszczędności dotyczą wydatków na programy ze-
wnętrzne i wydatków na stołówki szkolne, co daje łącznie 168 tys. 
zł,

- obsługi długu publicznego wraz z kwotą zabezpieczoną na poręczenie 
– 168 tys. zł,

-  gospodarki komunalnej – 471 tys. zł, gdzie oszczędności związane 
są głównie z zimowym utrzymaniem miasta (około 400 tys. zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Na zadania inwestycyjne nakłady finansowe były niższe o 
3.726.957 zł ale także dochody majątkowe przeznaczane na inwestycje 
były niższe o 3.996.116 zł.        

 Planowane w budżecie wydatki na ten cel wynosiły 15.254.215 
zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 11.527.257 zł, co sta-
nowiło 76 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 15 % wydatków 
Miasta Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych jest wynikiem 
między innymi braku realizacji ścieżek rowerowych,  przesunięcia re-
alizacji kilku zadań na rok 2015 oraz  na niektóre zadania wydatkowano  
niższe środki w stosunku do założonego planu. W budżecie  2014 r. 
wydatki majątkowe stanowiły 15 %. W 2014 r. największe środki z 
budżetu zostały przeznaczone na inwestycje związane z budową układu 
komunikacyjnego w SSE, które wyniosły 3.610.109 zł, co daje 31% 
wydatkowanych środków na inwestycje. Wydatki w infrastrukturę 
drogową wyniosły 3.303.819 zł – 29 % , a na powiększenie majątku w 
gospodarce komunalnej przeznaczono 2.355.526 zł, co stanowi 20,4% 
ogółu wydatków majątkowych. 

1. GŁÓWNE INWESTYCJE MIASTA

 Budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na 
terenie strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej II etap w Gorlicach; 
plan: 3 800 000 zł wykonanie:  3 610 108 zł.

2. Likwidacja niskiej emisji w mieście Gorlice poprzez modernizację 
systemów grzewczych; plan: 1 372 672 zł, wykonanie: 1 161 291 zł.

3. Kanalizacja deszczowa ulicy Konopnickiej; plan: 800 000 zł, wyko-
nanie: 734 431 zł.

4. Rozbudowa ulicy Łokietka – etap I; plan: 697 300 zł, wykonanie: 
689 404 zł 

Zadłużenia Miasta Gorlice

- Stan zadłużenia miasta Gorlice na koniec 2014 roku wynosił 
29.623 tys. zł. 

- W 2014 r. dokonano zgodnie z umowami spłat rat kredytów na 
kwotę 3.081 tys. zł. 

- Zaciągnięto nowe kredyty na kwotę 1.263 tys. zł.

- W 2014 roku odnotowano spadek zadłużenia o 1.818 tys. zł w 
stosunku do stanu długu Miasta na koniec 2013 r.
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PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

- Ważnym wskaźnikiem zasługującym na podkreślenie jest wzrost 
nadwyżki operacyjnej miasta w stosunku do 2013 r. W 2014 r. 
nadwyżka operacyjna powstająca z nadwyżki dochodów bieżących 
nad wydatkami bieżącymi wyniosła 8.769.751 zł (przy planowanej 
4.955.885 zł). Nadwyżka operacyjna  poprawi  wskaźniki obsługi 
długu w przyszłych latach. 

- Kondycja finansowa  lokalnych podmiotów gospodarczych pozytyw-
nie wpłynęła na wysokość  dochodów budżetu, głównie z udziału 
w podatku dochodowym od osób prawnych ale także podatków i 
opłat lokalnych.

- Realizacja zadań określonych w budżecie miasta na przestrzeni 
całego 2014 roku przebiegała bez zakłóceń. Sytuacja finansowa 
miasta była stabilna, co sprzyjało realizacji przyjętych zamierzeń. 
Analiza wykonania budżetu wykazuje niezłą kondycję finansową, co 
potwierdza rea lizacja zadań samorządowych. 

Druga uchwała dotyczyła udzielenia, bądź nie udzielenia Bur-
mistrzowi Miasta Gorlice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2014 rok. Po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego 
Miasta Gorlice za 2014 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Miasta Gorlice za 2014 r. (pozytywna) oraz stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej wynikającym z wniosku dotyczącym absolutorium za 2014 
rok oraz opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie abso-
lutorium, Rada Miasta Gorlice udzieliła Burmistrzowi Miasta Gorlice 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

W kolejnej uchwale Rada Miasta dokonała zmian Budżetu Mia-
sta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2015 rok, co 
prezentujemy poniżej w uzasadnieniu zasadniczej zmiany. 

Uzasadnienie zmian w budżecie 

Zasadnicza  zmiana w budżecie wynika ze  zmiany finansowania 
zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa północnego obejścia Gorlic z 
dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”.

W związku ze zmianą dofinansowania ww. zadania ze środków 
UE z 85% na 50%  dokonuje się następujących zmian w budżecie na 
2015 r.

1. Po stronie dochodów zmniejsza się dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 
3.383.675 zł,  to jest z kwoty 5.645.190 zł na 2.261.515 zł.

2. Na realizację ww. zadania zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 
2.887.431 zł.

3. W wyniku wprowadzenia  powyższych zmian  deficyt budżetu zwięk-
szy się o 6.271.106 zł, który zostanie sfinansowany zaciąganymi 
kredytami.

4. W budżecie miasta jest już zaplanowane  6.500.000 zł kredytu.  Po 
wprowadzeniu zmian miasto zaciągnie 12.771.106 zł kredytu a 
na koniec 2015 roku  zadłużenie miasta  wyniesie  38.789.707 zł.  
Spłata dodatkowego,  planowanego do zaciągnięcia kredytu została 
rozłożona  w WPF na  lata 2021-2023. 

Zwiększenie deficytu jest wynikiem:

- zwiększenia pomocy finansowej dla powiatu o 5.005.801 zł,

- zwiększenia udziału  środków własnych w związku ze zmniejszeniem 
dofinansowania: założony w budżecie udział miasta wynosił  996.210 
zł,  po zmianach stanowi 2.261.515 zł,  to jest wzrost o 1.265.305 zł. 

Uchwałą dokonano też zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gorlice; określono tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; upoważ-
niono Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach 
do przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 
wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (garaże) oraz 
na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych; przystąpiono do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto 
Gorlice – Plan Nr 2”; utworzono na obszarze Miasta Gorlice odrębne 
obwody głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.; dokonano zmiany Uchwały 
Nr 25/V/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2015 roku w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego; dokonano 
zmiany Uchwały Nr 88/IX/2015 Rady Miasta Gorlice w sprawie przyjęcia 
Programu Osłonowego Miasta Gorlice dotyczącego zwiększenia szans 
edukacyjnych uczniów i rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu 
pn. „Pierwszy dzwonek”; zlecono Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie 
kontroli doraźnej i wyjaśnienie sygnalizowanych przez RTvGorlice 
rzekomych nieprawidłowości  w organizacji koncertu zespołu Bajm 
w dniu 2 maja 2015 roku; powołano Komisję Statutową jako komisję 
doraźną Rady Miasta Gorlice do opracowania nowego statutu Miasta 
Gorlice oraz Statutów Zarządów Osiedli. Radni nie przyjęli uchwały „w 
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasta Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Kościuszki na 
wniosek firmy „RAIDOF” Sp. z o.o.” oraz uchwały „w sprawie wyraże-
nia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej 
w Gorlicach przy ul. Kościuszki na rzecz Skarbu Państwa” (budynek 
byłej kotłowni).

17 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w IV Gorlickim 
Marszu Żonkilowym z okazji Dnia 
Osób Niepełnosprawnych połączo-
nym z VI Piknikiem Integracyjnym 
na Jarmarku Pogórzańskim. 

18 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w spotkaniu z 
przedsiębiorcami, które organizo-
wała Polska Izba Pracy. Spotkanie 
miało na celu przede wszystkim 
zapoznanie przedsiębiorców z 
efektywnymi rozwiązaniami w 
zakresie zatrudniania personelu i 
skorzystania z wiedzy ekspertów 
w ramach rozwiązań związanych z 
optymalizacją zarządzania firmą.

19 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w spotkaniu w 
Miejskim Przedszkolu Nr 3. 

21 maja br. burmistrz Rafał 

SERWIS Z RATUSZA
Informacja Burmistrza Miasta Gorlice z działalności za okres 

od 16 maja 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku

Kukla wręczył w imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego „Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie” parom 
małżeńskim z terenu Miasta.

22 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w spotkaniu 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

25 maja br. zastępca burmi-
strza Janusz Fugiel uczestniczył w 
Tarnowie w spotkaniu  Wojewody 
Małopolskiego z Burmistrzami i 
Wójtami. Tematem rozmów był 
Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych na kolejne lata, w 

tym na rok 2016 .

1 czerwca br. zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel uczestniczył 
w Dniu Dziecka organizowanym na  
Osiedlu Górnym przez  TPD oraz 
Zarząd Osiedla. 

3 czerwca br. zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel przyjął 
Konsula Honorowego Republiki 
Czeskiej  w Łodzi dr hab. Krzysztofa 
Skotnickiego. Głównym punktem 
spotkania było przygotowanie wy-
stawy w Domu Polsko –Słowackim 
w Gorlicach związanej z I Wojną 
Światową. Rozmawiano również 

o istotnych dla naszego miasta 
sprawach w kontekście możliwej 
współpracy .

Tego samego dnia zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel  uczest-
niczył w spotkaniu z dziećmi, ro-
dzicami i personelem Miejskiego 
Przedszkola Nr 5 z okazji Dnia 
Dziecka.

11 czerwca br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w spotka-
niu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie. Tematem rozmów 
była budowa zachodniego obejścia 
Gorlic.  

12 czerwca br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w Sękowej 
w konferencji organizowanej przez 
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy 
Działania „Beskid Gorlicki”.

13 czerwca br. burmistrz 
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Rafał Kukla uczestniczył w Wysowej 
w pikniku rodzinnym organizowa-
nym przez Zarząd Osiedla Nr 1.

13 czerwca br. zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel uczestniczył 
w organizowanej przez senatora 
Stanisława Koguta  Spartakiadzie 
Osób Niepełnosprawnych w Stró-

żach. 

Tego samego dnia zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel wziął 
udział w uroczystości 30-lecia 
Sądeckiego Towarzystwa Muzycz-
nego w Nowym Sączu. Przy tej 
okazji wręczył Medal Miasta Gorlice 
Pani Barbarze Duszy wieloletniemu 

pracownikowi Ogniska Muzycznego 
w Gorlicach.

15 czerwca br. zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel odebrał w 
Krakowie I Nagrodę przyznaną Miastu 
Gorlice przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w dziedzinie 

ochrony powietrza za program „Kaw-
ka”, tj. wymianę  pieców  węglowych 
w gospodarstwach domowych oraz 
wymianę pieców i palenisk wyso-
koemisyjnych na ogrzewanie z E.C. 
w budynkach mieszkalnych wie-
lorodzinnych.  Nagroda finansowa 
wynosi 30 tys. zł  z przeznaczeniem 
na przedsięwzięcie ekologiczne.

    TOMASZ CHMURA inter-
pelował w sprawie podjęcia wraz 
ze Starostwem Powiatu działań 
mających na celu przebudowę 
skrzyżowania ul. Korczaka i 11-go 
Listopada na rondo. Prosił też o 
podcięcie zwisających gałęzi nad 
chodnikiem przy ul. Szpitalnej 
wzdłuż Starego Szpitala.

(Odp.: W związku z in-
terpelacją w sprawie przycinki 
gałęzi drzew rosnących przy ul. 
Szpitalnej w Gorlicach, utrudnia-
jących ruch pieszych uprzejmie 
informuję, iż prace w tym zakresie 
zostaną wykonane w terminie do 
19 czerwca 2015 r. W sprawie 
przebudowy skrzyżowania ulic 
11 Listopada, Korczaka i Bar-
diowskiej uprzejmie wyjaśniam, 
że pismem z dnia 09.06.2015 r. 
wystąpiono do Starostwa Powia-
towego w Gorlicach z prośbą o 
przeanalizowanie istniejącej or-
ganizacji ruchu na skrzyżowaniu 
będącym w zarządzie powiatu 
oraz wypracowanie rozwiązania 
zwiększającego bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu).

MAŁGORZATA MIĘKISZ-
MÜLLER interpelowała w sprawie 
zlokalizowania na stałe lokalu 
wyborczego w Starostwie Powia-
towym w Gorlicach w pomiesz-
czeniu na parterze; umieszczenia 
wzdłuż głównych ulic miasta 
ławek umożliwiających odpoczy-
nek osobom starszym i niepeł-
nosprawnym; zwrócenie się do 
sąsiednich gmin o współfinan-
sowanie funkcjonowania krytej 
pływalni.

(Odp.: Informuję, że usy-
tuowanie lokalu wyborczego, tak 
jak to miało miejsce w wyborach 
samorządowych oraz w I turze 
wyborów prezydenckich w koryta-
rzu Starostwa Powiatowego unie-
możliwia właściwą pracę komisji. 
Podobne zdanie miały osoby 
dzwoniące do Urzędu przekazują-
ce swoje uwagi w tej sprawie. Po 

RADNI INTERPELUJĄ - BURMISTRZ ODPOWIADA
I turze wyborów prezydenckich 
podjęto rozmowy z Sekretarzem 
Powiatu w celu umieszczenia ko-
misji wyborczej w innym lokalu na 
parterze budynku. Ze względów 
organizacyjnych usytuowanie 
tam komisji nie było tam możliwe. 
W konsekwencji biorąc również 
pod uwagę umożliwienie komisji 
wyborczej godnych warunków 
pracy zdecydowano o powrocie 
lokalu wyborczego do Sali Narad 
Starostwa Powiatowego znajdu-
jącej się na I piętrze, tak jak to 
miało miejsce we wcześniejszych 
wyborach. Wsłuchując się w opi-
nie wyborców, zdecydowałem o 
podjęciu starań zmierzających do 
zmiany obecnej siedziby lokalu 
wyborczego, na taką, która nie 
będzie posiadała barier architek-
tonicznych, przez co spełniałaby 
oczekiwania wyborców, szczegól-
nie osób starszych. Pragnę poin-
formować, że w celu umożliwienia 
głosowania osobom starszym 
oraz niepełnosprawnym, Kodeks 
Wyborczy w swoich zapisach 
przewiduje alternatywne formy 
głosowania, np. głosowanie przez 
pełnomocnika czy też korespon-
dencyjnie. W odpowiedzi na 
interpelację dotyczącą możliwości 
zwrócenia się do się do sąsied-
nich gmin o współfinansowanie 
funkcjonowania Krytej Pływalni 
w ramach realizacji Programu 
Kart Dużej Rodziny informuję, 
iż podjęto stosowne kroki w tym 
zakresie. W związku z powyższym 
pismem znak PS.0003.1.2015 z 
dnia 12.06.2015 r. zobowiąza-
łem Dyrektora Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gorlicach do przy-
gotowania oferty współpracy dla 
samorządów powiatu gorlickiego. 
Współpraca w w/w zakresie bę-
dzie możliwa po podjęciu przez 
zainteresowane gminy decyzji o 
współfinansowaniu Krytej Pły-
walni w zakresie uzgodnionym 
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach. W sprawie umiesz-

czenia ławek wypoczynkowych 
wzdłuż głównych ulic miasta 
uprzejmie informuję, iż przy 
ulicach, w miejscach gdzie było 
to możliwe, ławki wypoczynkowe 
zostały zamontowane np., przy 
ul. Sienkiewicza, ul. Legionów, ul. 
Bieckiej, ul. Karwacjanów, ul. Krę-
tej, ul. Stromej, przy skrzyżowaniu 
ulicy Krzywej i Strażackiej, przy 
schodach prowadzących od ul. 
Legionów do ul. Wróblewskiego, 
na ul. 3 Maja. Niemniej jednak 
rozważony zostanie montaż ławek 
również w innych miejscach o 
ile będzie to możliwe z uwagi na 
dostępność miejsca oraz inne 
uwarunkowania mające znaczenie 
w przedmiotowej sprawie (w tym 
niestwarzanie utrudnień w ruchu 
pieszych)). 

MARIOLA MIGDAR inter-
pelowała w sprawie zachowania 
Pana Łukasza Bałajewicza – Do-
radcy Burmistrza Miasta Gorlice 
w dniu 30.04.2015 roku po zakoń-
czeniu VIII Sesji RM Gorlice.

(Odp.: Pragnę wyjaśnić, 
iż Burmistrz Miasta Gorlice nie 
jest organem upoważnionym 
do oceny czy doszło do naru-
szenia dóbr osobistych radnego 
przez urzędnika udzielającego 
wywiadu medialnego. Niemniej 
jednak dokonałem dogłębnej 
analizy materiałów audiowizual-
nych, zarówno z VII Sesji RM, jak 
i zarejestrowanych przez RTvG. 
W mojej ocenie nie doszło do 
jakiegokolwiek działania, które 
godziłoby w Pani dobre imię, a 
jednocześnie dyskredytowałoby 
Pana Łukasza Bałajewicza jako 
Urzędnika. Zdumienie budzi Pani 
twierdzenie, jakoby Pan Łukasz 
Bałajewicz zarzucił Pani osobie 
„kłamstwo”, a co za tym idzie 
zachował się w sposób godzący 
w etykę urzędniczą. Bezspornym 
w mojej ocenie jest fakt, że to 
Pani działania oraz niezbędna 
reakcja w postaci udzielenia od-

powiedzi na pytania, prowadziły 
do publicznego przedstawienia 
nazwisk właścicieli Wagart War-
szawa Sp. z o.o., które nota bene 
w żaden sposób nie były tajone, 
w szczególności mając na uwadze 
fakt, że mogą być ustalone przez 
każdego zainteresowanego, choć-
by na podstawie powszechnie 
dostępnych danych zawartych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 
W kontekście powyższego wy-
powiedź Doradcy Burmistrza z 
dnia 30.04.2015 r. pozostaje w 
mojej ocenie oczywista i zgodna 
z prawdą, a co więcej, nie zawiera 
jakiegokolwiek zarzutu oświad-
czenia przez Panią nieprawdy. 

W mojej ocenie, brak jest 
podstaw do wyciągania jakich-
kolwiek konsekwencji służbowych 
wobec Pana Łukasza Bałajewicza. 
Jak słusznie Pani zauważyła, Do-
radca Burmistrza, to pracownik 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach, 
którego stosunek pracy poza 
Ustawą o pracownikach samorzą-
dowych regulują ponadto Ustawa 
o samorządzie gminnym oraz Ko-
deks Etyki Urzędniczej. Burmistrz 
Miasta Gorlice nie jest organem 
upoważnionym do oceny, czy 
doszło do naruszenia Pani dóbr 
osobistych, a przedmiotem oceny 
zachowania pracownika Urzędu 
Miejskiego może być wyłącznie 
zachowanie dotyczące naruszenia 
etyki, co w zaistniałej sytuacji nie 
miało miejsca. 

Jednocześnie pragnę nad-
mienić, iż zgodnie z §19 ust. 1 
Regulaminu Rady Miasta Gor-
lice, stanowiącego załącznik Nr 
10 do Statutu Miasta Gorlice 
wprowadzonego Uchwałą Nr 100/
IX/2011 Rady Miasta Gorlice z 
dnia 26.05.2011 roku, interpe-
lacja winna dotyczyć wyłącznie 
realizacji zadań Miasta i jego or-
ganów. Nie sposób stwierdzić, że 
urzędnik na stanowisku Doradcy 
Burmistrza, udzielając wywiadu 
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medialnego działa jako organ jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
W tym stanie rzeczy przedmiot in-
terpelacji z dnia 28.05.2015 roku 
w żaden sposób nie odpowiada 
treści przywołanego zapisu Regu-
laminu Rady Miasta Gorlice. Stąd 
też, jeżeli uważa Pani, że zostały 
naruszone Pani dobra osobiste, 
o jakich mowa w art. 23 kodeksu 
cywilnego, stosowną drogą do-
chodzenia roszczeń jest powódz-
two cywilne, zaś wykorzystywanie 
uprawnień radnego do działań 
o charakterze osobistym uznać 
należy za nieuzasadnione).

W kolejnej interpelacji rad-
na wyrażała obawy w sprawie 
emisji hałasu, która może mieć 
miejsce po uruchomieniu obiek-
tu firmy Kaufland budowanego 
obecnie przy ul. Stawiska.

(Odp.: Uprzejmie wyja-
śniam, iż jeżeli na etapie eksplo-
atacji tego obiektu (po oddaniu go 
do użytkowania) nastąpi emisja 
hałasu i będzie ona powodować 
uciążliwość dla terenów sąsied-
nich, to zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odpowiednie działa-
nia w tym zakresie będą mogły 
podjąć organy takie jak Starosta 
Gorlicki i Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Burmistrz Miasta Gorlice nie ma 
kompetencji w zakresie ochrony 
środowiska w stosunku do pod-
miotów prowadzących działalność 
gospodarczą).

Sugerowała też o pomalo-
wanie muru przy budynku Kau-
fland przy przejściu z oś. Korczaka 
w kierunku ZUS-u oraz prosiła o 
zamontowanie dwóch słupków 
w rejonie ZUS w miejscu, gdzie 
kończy się chodnik prowadzący 
z oś. Korczak.

(Odp.: W związku z in-
terpelacją w sprawie zmiany 
wizerunku muru znajdującego się 
przy przejściu z osiedla „Korcza-
ka” w kierunku ZUS-u uprzejmie 
informuję, iż przedstawimy Pani 
propozycję inwestorowi obiektu 
budowanego przy ul. Stawiska w 
Gorlicach. Słupki zabezpieczające 
przed wjazdem samochodami na 
chodnik w rejonie ZUS-u zostaną 
zamontowane w terminie do 15 
lipca 2015 r.).

Prosiła też o udostępnienie 
zakresu czynności Pana Łukasza 
Bałajewicza.

(Odp.: W związku z inter-
pelacją złożoną przez Panią na 

Sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
28 maja 2015 roku w załączeniu 
przekazuję zakres obowiązków 
Pana Łukasza Bałajewicza – Do-
radcy Burmistrza, który stanowi 
załącznik do umowy o pracę z dnia 
12 grudnia 2014 roku. Ponadto 
informuję, że zakres czynności 
wynika z Regulaminu Organiza-
cyjnego UM Gorlice stanowią-
cego załącznik do Zarządzenia 
Nr 174/2014 Burmistrza Miasta 
Gorlice z dnia 10 grudnia 2014 r. 
Zarządzenie wraz ze zmianami do-
stępne jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach na stronie http://bip.
malopolska.pl/umgorlice/Article/
get/id,1007767.html).

JOANNA BUBAK w swojej 
interpelacji poinformowała o 
powołaniu przez mieszkańców 
ul. Dmowskiego Komitetu Bu-
dowy ul. Dmowskiego w ramach 
Inicjatyw Lokalnych, prosząc o 
uwzględnienie tego zadania w 
przyszłym budżecie.

(Odp.: Uprzejmie informu-
ję, że wniosek będzie analizowany 
w IV kwartale br. przy konstru-
owaniu budżetu na 2016 rok). 

LUCYNA JAMRO wnio-
skowała o rozważenie zainstalo-
wania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Korczaka, 11-go 
Listopada i Bardiowskiej. 

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że pismem znak GK.7226.63.2015 
z dnia 9.05.2015 roku wystąpiono 
do Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach z prośbą o przeanali-
zowanie istniejącej organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu będącym 
w zarządzie powiatu, oraz wy-
pracowanie rozwiązania zwięk-
szającego bezpieczeństwo ruchu 
użytkowników).

MARIA LUDWIN prosiła o 
wystąpienie do właściciela sklepu 
„Centrum” przy ul. Tuwima o 
remont schodów z wjazdem na 
wózki obok wyremontowanego 
wjazdu.

(Odp.: Uprzejmie informu-
ję, że pismem z dnia 9.06.2015 
roku wystąpiono do właściciela 
działki o wykonanie remontu 
ciągu pieszego).

AUGUSTYN MRÓZ wnio-
skował o możliwość utworzenia 
dodatkowych miejsc parkin-
gowych przy ul. Słonecznej, w 
okolicy Wydziału Komunikacji 
Starostwa.

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że sprawa budowy parkingu przy 
ul. Słonecznej była rozpatrywana 
w 2007 roku. Z ustaleń poczynio-
nych w tamtym okresie wynika, 
że budowa parkingu pociąga za 
sobą konieczność przebudowy 
magistrali wodociągowej zasilają-
cej całe osiedle, przebudowę linii 
energetycznej wysokiego napięcia 
oraz oświetlenia ulicznego. Z 
uwagi na bardzo wysokie koszty 
przebudowy sieci oraz na fakt, że 
grunty poza jezdnią stanowią wła-
sność Spółdzielni Mieszkaniowej 
„ Małopolska” Urząd Miejski nie 
przystąpił do realizacji zadania. 
W sprawie przejść dla pieszych 
informuję, że na ulicy Słonecznej 
od bloku nr 1 do budynku Wydzia-
łu Komunikacji i Dróg znajdują 
się trzy oznakowane przejścia 
dla pieszych, a lokalizacja innych  
ze względów technicznych jest 
niemożliwa).

TOMASZ SZCZEPANIK 
pytał, czy Miasto Gorlice podej-
mowało, podejmuje lub zamierza 
podjąć starania o włączenie do 
planu remontu linii łączącej stację 
Zagórzany Gorlice ze stacją Gorli-
ce oraz budowy łącznika?

(Odp.: Informuję, że w 
ubiegłych latach występowano 
m.in. do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego 
w Krakowie o przywrócenie  po-
łączeń kolejowych na trasie Stró-
że-Jasło. Pismem z 31.12.2014 r. 
zwracałem się również do Zarządu 
PKP Intercity S.A. w Warszawie 
z wnioskiem o uwzględnienie w 
rozkładach jazdy linii kolejowych, 
które mogłyby obsłużyć Gorlice, 
w związku z dużym potencjałem 
pasażerskim, prosząc o przeana-
lizowanie przez przewoźnika ko-
lejowego tej  sprawy. W związku 
z uzyskaniem informacji, że PKP 
Linie Kolejowe S.A. zamierzają 
zlecić opracowanie dokumentacji 
na potrzeby uzyskania decyzji śro-
dowiskowej  dla projektu „Rewita-
lizacja linii kolejowej nr 108 odc. 
Stróże- granica województwa”, 
w czerwcu br. wystąpiono  do 
właściciela infrastruktury torowej 
o udzielnie informacji na temat 
możliwości budowy łącznicy ko-
lejowej, o jakiej mowa w Pańskiej 
interpelacji. Łącznica taka bowiem 
pozwoliłaby na wjazd pociągów 
ze strony Stróż prosto do Gorlic, 
z pominięciem Zagórzan. Trzeba 
jednak podkreślić, że organizacja 
oraz finansowanie przewozów 

kolejowych jest zadaniem o cha-
rakterze regionalnym, należącym 
do zakresu działania  samorządu 
województwa. O realizację przed-
sięwzięć służących realizacji tego 
zadania w zakresie obsługi pasa-
żerskiej Gorlic władze miasta będą 
więc nadal zabiegać).

W drugiej interpelacji radny 
prosił w imieniu mieszkańców Oś. 
Krasińskiego o podjęcie decyzji 
dotyczącej remontu kanalizacji 
sanitarnej wraz z rozdziałem na 
kanalizację sanitarną i deszczową 
oraz remont nawierzchni jezdni i 
chodników ul. Krasińskiego.

(Odp.: Uprzejmie infor-
muję, że z uwagi na ograniczone 
środki finansowe zadania zwią-
zane z rozdziałem kanalizacji 
ogólnospławnej (na kanalizację 
deszczową i sanitarną) oraz re-
montem nawierzchni jezdni i 
chodników ulicy Krasińskiego 
nie zostały ujęte wśród inwestycji 
przewidzianych do wykonania w 
roku bieżącym. Jednakże uzna-
jąc dużą społeczną potrzebę ich 
realizacji, jako istotnych dla lo-
kalnej społeczności informuję, że 
zadania te zostaną zgłoszone jako 
propozycje do ujęcia w budżecie 
miasta Gorlice na rok 2016).

W ostatniej interpelacji 
prosił uwrażliwienie kontrolerów 
parkingu przy szpitalu, nakłada-
nia kar na tych klientów, którzy 
posiadają bilet przeterminowany 
o kilka minut.

(Odp.: W kwestii kontroli 
uiszczenia opłat za parkowania 
pojazdów samochodowych w 
strefach płatnego parkowania 
przy ul. Armii Krajowej uprzej-
mie wyjaśniam: Strefy Płatnego 
Parkowania usytuowane przy 
drogach gminnych na terenie 
miasta (w tym przy ul. Armii 
Krajowej) obsługiwane są przez 
OSiR w Gorlicach. Odpowiednimi 
uchwałami Rady Miasta Gorlice 
ustalone są stawki opłat za par-
kowanie. Uwzględniając specyfikę 
parkingu znajdującego się przy 
Szpitalu Specjalistycznym, stawki 
przewidziane za postój przy ul. 
Armii Krajowej są niskie (0,50 zł 
za pierwsze pół godziny parko-
wania oraz 1,50 zł za pierwsze 
3 godziny postoju). Pozwala to 
na opłacenie nawet dłuższego 
postoju, za kwoty dużo niższe,  
niż w innych strefach. Natomiast 
sposób kontroli uiszczania opłat 
jest taki, że stwierdzenie przez 
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kontrolera braku opłat za szybą 
pojazdu, dokumentowane jest fo-
tografią (na zdjęciu uwidoczniona 
jest dokładna godzina jego wy-
konania). Kontroler nie wystawia 
jednak od razu zawiadomienia o 
braku opłaty, czekając co najmniej 
10 minut. Dopiero wówczas wy-
konywane jest kolejne zdjęcie (z 
aktualną godziną) i drukowane 
jest zawiadomienie o konieczno-
ści uiszczenia opłaty dodatkowej. 
Sporządzona dokumentacja jest 
zawsze udostępniana do wglądu 
zainteresowanych osób. Przyjęta 
procedura pozwala więc na uni-
kanie nakładania opłat dodatko-
wych w sytuacjach nieznacznego 
przekroczenia wykupionego czasu 
parkowania). 

MICHAŁ DIDUCH złożył 
wniosek dotyczący opracowania 
Lokalnego Planu Rewitalizacji 
oraz pytał, czy dostępny jest do-
kument „Uszczegółowienie Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020”.

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że na stronie internetowej www.
malopolskie.pl został zamieszczo-
ny dokument „Szczegółowy opis 
osi priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020”. Nadal ma on status 
„projektu” a nie wersji ostatecz-
nej, obowiązującej. Projekt ten 
został przygotowany zgodnie z 
zapisami „Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
30 stycznia 2015 r. w zakresie 
szczegółowego opisu osi prioryte-
towych krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych na lata 
2014-2020”. Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego przekazał po-
wyższy projekt do zaopiniowania 
przez Instytucję Koordynującą 
Umowę Partnerstwa pod kątem 
zgodności z Umową Partnerstwa 
i wytycznymi horyzontalnymi Mi-
nistra Infrastruktury i Rozwoju. W 
projekcie „Szczegółowego opisu 
osi priorytetowych RPO WM na 
lata 2014-2020” oś 11 poświęco-
na jest „Rewitalizacji Przestrzeni 
Regionalnej”, w ramach działania 
11.1 Rewitalizacja Miast wyod-
rębnione zostały poddziałania:

11.1.1. Rewitalizacja głów-
nych ośrodków miejskich w 
regionie (Kraków, Tarnów, Nowy 
Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Ol-
kusz, Nowy Targ”.

11.1.2. Rewitalizacja miast 
średnich i małych (powyżej 5 tys. 
mieszkańców).

Miasto Gorlice jako be-
neficjent będzie kwalifikować 
się do aplikowania o środki w 
ramach poddziałania 11.1.2. 
jako miasto średnie a nie jako 
„główny ośrodek miejskie w re-
gionie”  (poddziałanie 11.1.1). Do 
występowania o dofinansowanie 
na rewitalizację będzie niezbędny 
Gminny Program Rewitalizacji, 
który musi zostać uzgodniony 
z Instytucją Wdrażającą RPO 
WM. Aby ujednolicić warunki i 
procedury wdrażania programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 
w zakresie projektów rewitaliza-
cyjnych, Minister Infrastruktury 
i Rozwoju wydał „Wytyczne w 
zakresie rewitalizacji w progra-
mach operacyjnych na lata 2014-
2020”. Na tych wytycznych mają 
opierać się wymagania Instytucji 
Zarządzającej RPO WM dotyczące 
Gminnych Programów Rewi-
talizacji. Ponadto na poziomie 
ministerialnym trwają prace nad 
tekstem Ustawy o rewitalizacji, 
założenia do której rząd przyjął 
24 marca 2015 roku, a która być 
może zostanie uchwalona przez 
Sejm jeszcze w bieżącym roku. 
Wytyczne, a szczególnie projekt 
Ustawy o rewitalizacji nakładają 
na samorząd tworzący GRP wiele 
obowiązków i zadań, a opraco-
wanie samego Programu będzie 
wymagało dużego zaangażowania 
ze strony pracowników Urzędu 
Miejskiego, Radnych i przedsta-
wicieli wielu różnych grup spo-
łecznych naszego miasta. Dlatego 
też w  ciągu kilku najbliższych 
tygodni planujemy rozpocząć 
opracowywanie założeń do GPR, 
do których to działań zaprosimy 
także Państwa Radnych).

W drugiej interpelacji pytał, 
czy w okresie od 1 stycznia 2015 
r. do dnia dzisiejszego doszło do 
zmian personalnych w zarządach 
spółek miejskich, tzn. MPGK oraz 
Elektrociepłowni Gorlice. Pytał 
też, czy w tym okresie zwiększe-
niu uległa liczba pracowników 
MPGK. 

(Odp.: Informuję, że od 
1 stycznia 2015 roku doszło do 
jednej zmiany personalnej w 
zarządach i radach nadzorczych 
spółek komunalnych oraz w 
spółkach, w których udziały po-
siada Miasto Gorlice. W związku z 

upływem kadencji członków Rady 
Nadzorczej Spółki Elektrociepłow-
nia Gorlice Sp. z o.o., zgodnie z 
Uchwałami Nr 17 i 18 Zwyczaj-
nego Zgromadzenia Wspólników 
z dnia 24 marca 2015 roku człon-
kami Rady Nadzorczej ww. spółki 
zostali pan Czesław Oruba oraz 
pani Krystyna Tokarska. W po-
zostałych spółkach, tj. Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.; Miejskim 
Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z 
o.o. oraz Gorlickim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. nie dokonywano zmian w 
zarządach oraz w radach nadzor-
czych. Zaznaczyć w tym miejscu 
należy, że wszystkie powyższe 
informacje są jawne i publicznie 
udostępniane na portalu Minister-
stwa Sprawiedliwości w ramach 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
Ponadto informuję, że w okresie 
od 1 stycznia 2015 roku do 10 
czerwca 2015 r. w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o., w związku z 
przejściem na emeryturę jednego 
z pracowników, zatrudniono jedną 
osobę P. Grzegorza Mikulskiego 
na stanowisku operatora oczysz-
czalni ścieków.

Podkreślenia wymaga fakt, 
że zgodne z §19 ust. 1 i 2 Regu-
laminu Miasta Gorlice, Radny 
ma prawo zgłaszania interpelacji 
i zapytań dotyczących spraw lub 
problemów związanych z realiza-
cją zadań miasta i jego organów. 
Polityka kadrowa w spółkach 
komunalnych nie leży w gestii 
burmistrza, który jest jedynie re-
prezentantem Miasta Gorlice jako 
Wspólnika Spółki oraz sprawuje 
nadzór właścicielski. Natomiast  
zarządzanie MPGK Sp. z o.o., i 
co za tym idzie zatrudnianie pra-
cowników, leży wyłącznie w gestii 
Prezesa Zarządu).

W trzeciej interpelacji radny 
pytał o koszty utrzymania stano-
wiska Doradcy Burmistrza. 

(Odp.: Wstępnie pragnę 
poinformować, iż powołując Pana 
Łukasza Bałajewicza na Dorad-
cę Burmistrza zlikwidowałem 
jednocześnie funkcjonujące w 
poprzedniej kadencji stanowisko 
Asystenta Burmistrza. Roczny 
koszt utrzymania stanowiska Do-
radcy Burmistrza, znajdującego 
się w XVII kategorii zaszeregowa-
nia wynosi 42 709,39 zł brutto co 
stanowi 63% kosztów utrzymania 

stanowiska Asystenta Burmistrza, 
znajdującego się w XI kategorii 
zaszeregowania, które w 2014 
roku wynosiło 67 472,94 zł brutto. 
Reasumując, stwierdzić należy, iż 
pomimo faktu, że stanowisko Do-
radcy Burmistrza zgodnie z Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagrodzenia pracowników sa-
morządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1786) jest sklasyfikowane aż 
o VI kategorii wyżej od stanowiska 
Asystenta Burmistrza, zdecy-
dowałem o obniżeniu rocznych 
kosztów utrzymania o blisko 25 
tysięcy złotych).

ROBERT RYNDAK prosił 
o szczegółową informację od 
Dyrektora OSiR dotyczącą kosz-
tów przebudowy pomieszczenia 
sauny w budynku hali sportowej 
oraz prawidłowego oznakowania 
miejsc parkingowych.

(Odp.: W załączeniu prze-
kazuję odpowiedź Dyrektora 
OSiR).

RYSZARD LUDWIN w swo-
jej interpelacji prosił o ujęcie w 
planie inwestycyjnym Miasta 
Gorlice na rok 2016 budowy ul. 
Gałczyńskiego wraz z oświetle-
niem.

(Odp.: Informuję, że uzna-
jąc zasadność przedmiotowej 
inwestycji, wniosek będzie rozpa-
trzony przy planowaniu wydatków 
majątkowych na 2016 rok).

HALINA MARSZAŁEK pro-
siła o informację w sprawie stanu 
prawnego początkowego odcinka 
ul. Granicznej od ul. Kombatan-
tów.

(Odp.: Uprzejmie informu-
ję, iż działki oznaczone Nr 2145/4, 
2145/6, 2147/4, 2148/2, 2149/4 
i 2150/11 wchodzące w pas 
w/w drogi, położone na terenie 
wsi Zagórzany – gmina Gorlice, 
stanowią własność Miasta Gor-
lice. Natomiast działki położone 
w granicach administracyjnych 
miasta, wydzielone pod posze-
rzenie przedmiotowej ulicy w 
części stanowią własność Miasta 
Gorlice a w części własność 
osób prywatnych. Miasto Gorlice 
jako właściciel nieruchomości 
dokonuje bieżącego utrzymania 
i odśnieżania przedmiotowe-
go odcinka drogi, jak również 
udrażniania rowu. W załączeniu 
przedkładam mapę poglądową 
stanu własnościowego odcinka 
drogi).
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DZIEŃ DZIECKA NA RYNKU I GORLICKICH OSIEDLACH

Impreza prowadzona była przez animatorów stowarzyszenia 
Sursum Corda z Nowego Sącza. Przedszkolaki wspaniale bawiły się 
na dmuchanej trampolinie, puszczały mydlane bańki, jak również tań-
czyły wspólnie z animatorami w kółeczku. Wiele radości przyniosła im 
zabawa z chustami, chodzenie na szczudłach, oraz baloniki, z których 
animatorzy tworzyli zwierzątka oraz inne przedmioty. Największym 
zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się pieski i balonowe 
miecze, które posłużyły do przebijania mydlanych baniek. Nie brakowało 
śmiechu, dobrej zabawy oraz słodkiego poczęstunku. Maluchy zwiedziły 
również budynek szkoły, oprowadzane osobiście przez panią dyrektor 
Wiesławę Brudniak. Dzieci z przejęciem oglądały sale, w których już 
za niedługo mogą się uczyć. Ten słoneczny dzień był dla nich pełen 
wrażeń i radosnej zabawy. Zarząd Osiedla dziękuje władzom i pracow-
nikom szkoły za ciepłe przyjęcie oraz umożliwienie poprowadzenia na 
szkolnym boisku zabawy dla dzieci.

Wielkie świętowanie rozpoczęło się od występu dzieci z wierszem, pio-
senką i tańcem w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola TPD ,,Chatka 
Misia Uszatka” w Gorlicach oraz śpiewu znanych piosenek wychowanków z 
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego - Placówki Wsparcia Dziennego 
w Gorlicach. Przepiękny występ najmłodszych oraz nieco starszych dzieci 
wzbudził zachwyt i uśmiech na twarzach rodziców, dziadków, zaproszonych 
gości i mieszkańców osiedla. Ponadto uczestnicy mogli zakupić maskotki i 
torebki wykonane przez dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego - 
Placówki Wsparcia Dziennego. Zebrane środki finansowe dzieci przeznaczą na 
organizowaną półkolonię przez TPD w miesiącu lipcu br.  Na dziecięcym Święcie 
nie zabrakło zaproszonych gości: Jerzego Nalepki – wicestarosty, Janusza Fugla 
–  zastępcy Burmistrza Gorlic, Aleksandra Augustyna – kierownika Wydziału 
Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Zofii Kamińskiej – przewodniczącej 
Komisji Edukacji, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego,  Marii 
Ludwin – przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Gorlice oraz 
członków Zarządów. Od gości wszystkie dzieci otrzymały życzenia    -  wszyst-
kiego co najlepsze i najpiękniejsze, niech spełniają się ich  najbardziej skryte 
marzenia, niech dzieciństwo wypełnia radość i szczęście, niech towarzyszy 
im zabawa, uśmiech i zadowolenie. Nie zabrakło też przekazanych dla dzieci 
słodyczy.  Organizatorzy, dzięki wsparciu bardzo wielu sponsorów, w tym 
szczególnie Urzędu Miasta Gorlice oraz animatorów Gorlickiego Centrum 
Kultury i Zarządu Osiedla oraz Zespołu VIVO BAND, szczególnie zadbali o to, 
aby wszystkie dzieci, poczuły się w tym dniu wyjątkowo. Było głośno, kolo-
rowo, wesoło i smacznie. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych atrakcjach, 
niespodziankach, konkursach, zawodach sprawnościowych, bawiły się przy 
muzyce. Otrzymały wiele nagród, słodkości, pizzę i kiełbaski z grilla. Całości 
udanego pikniku dopełnił roznoszący się miły zapach i wesoła muzyka po całym 
osiedlu.  Dopisała słoneczna pogoda i frekwencja. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim za pracę, wsparcie i udział.

Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, wsród nich gry 
i zabawy. Było też miasteczko strażackie, prezentacja samochodów 
pożarniczych starych i tych najnowszych, konkursy z nagrodami, pokazy 
strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gorlicach, kule wodne, 
dmuchańce, trampoliny. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z GCK i 
MDK, Słowacji, Teatr Amatorski z Szalowej, grupa taneczna Arabesca z 
Łużnej, a także gość specjalny Szymon Werembak, w którego wykonaniu 
usłyszeliśmy największe przeboje Elvisa Presleya.

 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy z okazji X edycji ogólno-
polskiego programu strażacy w honorowym krwiodawstwie  „Ognisty 
Ratownik – Gorąca Krew” zorganizowały zbiórkę krwi na potrzeby 
pacjentów gorlickiego szpitala.

Organizatorami wydarzenia byli: Miasto Gorlice, Rada Rejonowa 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach, Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz ZOSP RP Gorlice.

STRAŻACY DZIECIOM
30 maja br.. na płycie gorlickiego rynku zorganizowany został 

Piknik z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji "Strażacy Dzieciom".

RAZEM Z DZIEĆMI NA OSIEDLU 
GÓRNYM W GORLICACH

31 maja br. na placu zabaw Osiedla Górnego w Gorlicach odbył 
się Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach, z 
prezes Stanisławą Bąk, Osiedlowe Koło TPD z prezesem Joanną Bubak 
oraz Zarząd Osiedla nr 9, z przewodniczącym Czesławem Sikorą.

DZIEŃ DZIECKA NA ZAWODZIU
Dnia 5 czerwca w godzinach przedpołudniowych w Miejskim 

Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Pięknej, odbyła się z inicjatywy Zarządu 
Osiedla nr 6 „Zawodzie” zabawa z okazji Dnia Dziecka.
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Zespoły zostały podzielone na dwie grupy stosownie do wieku. 
Zwycięzcy grup spotkali się w meczu finałowym, a zespoły, które zajęły 
w grupach drugie miejsca, rozegrały mecz o miejsce trzecie. Chłopcy 
grali bardzo bojowo, szczególnie mecze finałowe były bardzo zacięte. 
W meczu o trzecie miejsce drużyna „Mistrzów Konopnickiej” pokonała 
zespół „Sylwestrii” , dopiero w rzutach karnych stosunkiem bramek 
7:6. Również mecz finałowy rozstrzygnięto dopiero w rzutach karnych. 
Wygrała drużyna „Glinika I” stosunkiem bramek 3:2 zdobywając Puchar 
Prezesa Spółdzielni „Osiedle Młodych” za pierwsze miejsce. II miejsce 
zajęła drużyna „Glinik II” – zdobywając puchar Przewodniczącej Zarządu 
Osiedla Nr 5.  III miejsce – drużyna „Mistrzowie Konopnickiej”, również 
otrzymała puchar od Zarządu Osiedla. IV miejsce zdobyła drużyna 
„Sylwestrii”. Najlepszym zawodnikiem wybrano Macieja Wiktorka, zaś 
najlepszym bramkarzem –Mateusza Matuszyka. Królem strzelców został 
Maciej Socha.

Wszystkie miejsca były nagrodzone nagrodami rzeczowymi , a 
wszyscy uczestnicy mieli zapewnione napoje oraz różnego rodzaju sło-
dycze. Nagrody ufundowali: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle 
Młodych”, Zarząd Osiedla Nr 5 , Miejska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Radny Czesław Gębarowski oraz Pan Kazimierz 
Korba. W  imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy pomagali przy zorganizowaniu tego Turnieju.

Dyrektor przedszkola Wiesławie Ziembie podczas uroczystego 
otwarcia Pikniku towarzyszyli zaproszeni goście: zastępca burmistrz 
Miasta Gorlice – Janusz Fugiel; kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu - Aleksander Augustyn; v-ce przewodnicząca Rady Miasta 
Gorlice a równocześnie prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopol-
ska” – Mariola Migdar. Na przybyłych gości, rodziców, obecnych i 
przyszłych przedszkolaków czekało wiele atrakcji: występy artystyczne 
dzieci z grup: „Wiewióreczki”, „Muchomorki”, „Wesołe Misie”, „ Pra-
cowite Pszczółki”; pokaz tańców wykonaniu dzieci uczęszczających na 
kółko taneczne; mini turniej szachowy; gry i konkursy zręcznościowe; 
rysowanie na sztaludze; strzelanie z prawdziwego łuku do słomianej 
tarczy; dmuchane zjeżdżalnie; zabawy z Tygryskiem; przepyszne kieł-
baski z grilla.

Niepubliczne Przedszkole TPD „Chatka Misia Uszatka” przygo-
towało dla swoich milusińskich wyjątkowy, niepowtarzalny Smerfny 
Dzień. Każdy przedszkolak zamienił się w swojego ulubionego bajko-
wego bohatera. Był Smerf: Ważniak, Ciamajda, Smerfetka, Łasuch i 
nawet Gargamel posłał tu swojego kota Klakiera, by ten umilał nam czas 
zabawy. Była smerfna muzyka, tańce, gry i zabawy ruchowe, konkursy 
z nagrodami, słodkości, smerfny tort. Było również głośne "Sto lat" dla 
naszej pani wychowawczyni z okazji urodzin.

Wszystkim DZIECIOM życzymy wiele słoneczka, uśmiechu i 
radości. Niech w waszych sercach zawsze miłość, dobro i ciepło gości. 
Niech wszystkie marzenia WAM się spełniają, a dni z dobrym  humorem 
nigdy nie mijają. 

Tekst: Agnieszka Kaczmarczyk  

DZIEŃ DZIECKA NA OSIEDLU MłODYCH
Na osiedlowym boisku przy ul. Tuwima rozegrano turniej 

piłki nożnej. Organizatorami turnieju był Zarząd Osiedla Nr 5 oraz 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych. W turnieju tym wzięło 
udział 7 drużyn- w  sumie 50 zawodników.

PIKNIK RODZINNY W PRZEDSZKOLU NR 5
W środę 3 czerwca w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Gorlicach 

było bardzo wesoło i kolorowo. W ogrodzie przedszkolnym z okazji 
niedawno obchodzonego Dnia Matki, Dnia Dziecka i nadchodzącego 
Dnia Ojca został zorganizowany Piknik Rodzinny. Do wspólnej zabawy 
zaproszono dzieci, które od nowego roku szkolnego będą uczęszczać 
do Słonecznego Przedszkola.

FAJNIE JEST BYĆ DZIECKIEM
Pierwszego czerwca  powitał nas słoneczny ranek, a w nim 

wiele niespodzianek. Czas zabawy dziś panuje każde dziecko się 
raduje, każda mina roześmiana, a to czemu? A dlatego, że obcho-
dzimy  Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest to dzień wyjątkowy dla 
wszystkich dzieci na całym świecie.

Zarząd Osiedla nr 5, był organizatorem wycieczki dla dzieci z 
Osiedla Młodych z okazji ich święta do Rabkolandu – krainy różnych 
atrakcji, śmiechu i dobrej zabawy. Przez sześć godzin, z małą przerwą 
na smaczny obiad, dzieci korzystały do woli ze wszystkich urządzeń do 
zabaw – karuzeli, samochodów jeżdżących i pływających, jaskini stra-
chu, salonu krzywych luster, odwróconego domu stojącego na dachu, 
muzeum rekordów oraz mogły obejrzeć teatrzyk lalkowy. Przy znacznej 
pomocy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, która za-
kupiła bilety wstępu dla większości dzieci oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Małopolska” – finansującej bilety wstępu do Rabkolandu dla 8 dzieci, 
milusińscy zapamiętają na długo ten Dzień Dziecka. O słodycze i napoje 
dla dzieci zadbał Zarząd Osiedla nr 5, pokrywając też koszty transportu. 
Wszyscy wrócili cali i zdrowi, zadowoleni z mile spędzonego czasu. 

Maria Jamro 

DZIEŃ DZIECKA W RABKOLANDZIE
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Uczestnicy odwiedzili znaj-
dujące się na trasie hospicja, któ-
rym  przekazali potrzebne środki 
finansowe na sprzęt medyczny. 
Specyfika rajdu polega na tym, 
że za każdy pokonany kilometr 
sponsorzy przekazują pieniądze, 
które później trafiają do najbar-
dziej potrzebujących.

W sobotę 20 czerwca br. 
kolarze dotarli do Gorlic. Grupę 
w imieniu Burmistrza przywitał 
Aleksander Augustyn – Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Spor-
tu UM Gorlice oraz pracownicy 
działającego na terenie naszego 
miasta i powiatu hospicjum do-
mowego dla dzieci. Hospicjum 
w Gorlicach jest filią hospicjum 
domowego w Brzozowie pro-
wadzonego przez niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej Domowa 
Opieka Paliatywna DAR-MED. 

RAJD ROWEROWY PRZEZ POLSKĘ 
DLA POLSKICH HOSPICJÓW

Rajd rowerowy „Przez Polskę dla polskich hospicjów” organi-
zowany przez Fundację Babci Aliny dobiegł końca. W dniach 13-21 
czerwca br. polscy i zagraniczni kolarze przebyli trasę 1100 km – z 
Gdańska do Krakowa. W tym miejscu warto zauważyć iż Gorlice były 
jednym z miast, przez które przebiegała trasa rajdu. Ideą rajdu jest 
pomoc dla polskich hospicjów.

Do 2 lipca br. można było podziwiać w Domu Polsko - Słowackim 
malarstwo Grażyny i Zenona Duszów. To była już kolejna wystawa pary 
małżeńskiej z Męciny Małej zaprezentowana w Domu Polsko-Słowackim, 
niezwykła ze względu na wspólną pasję malarską. Obrazy, które stworzyli 
artyści łączy także temat - krajobraz. Oboje malują swoją „małą ojczyznę” 
inspiracji szukając w najbliższym otoczeniu. Nowe tematy czekają wręcz 
za progiem domu, ponieważ zachwycają ich wspaniałe widoki Beskidu, 
w którym mieszkają. Wśród prac odnajdziemy więc urokliwe leśne 
zakątki, strumyki, łąki pełne maków, malownicze chaty i dróżki.

MALARSTWO Z DUSZĄ
WYSTAWA GRAŻYNY I ZENONA DUSZÓW

Do 1 lipca br. w Dworze Karwacjanów można było oglądać 
malarstwo prof. Teresy Miszkin, urodzonej w Gdańsku, w 1947 roku. 
Artystka w gdańskiej PWSSP uzyskała w 1973 r. dyplom w Pracowni 
Malarstwa prof. Władysława Jackiewicza.  Obecnie prowadzi II Pracow-
nię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Uczestniczyła 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz 
miała wiele wystaw indywidualnych. Jej malarstwo było wielokrotnie 
wyróżniane i nagradzane. Była też stypendystką m.in.: Fundacji Pollock-
Krasner /1998,USA/, Adolph and Esther Gottlieb Foundation /2004, 
USA/ Maluję, mnożę ślady, znaczę tropy. Maluję – tworzę według 
swojej miary tę swoistą matrycę, którą przykładam do świata, i przy 
pomocy której chcę mówić o tym świecie, o swoich ideach, lękach i 
obsesjach – o sobie samej. Uważam, że twórczości nie kończy zwycię-
ski i złudny okrzyk zaślepionego artysty „powiedziałem już wszystko”, 
kończy ją śmierć, która zamyka doświadczanie świata. Pamiętając o 
tych camusowskich słowach, jestem gotowa dalej odbywać swoją 
podróż w czasie, poszukując najbardziej adekwatnych środków do 
zwizualizowania tego co ukryte, a co pragnie się ujawnić. Powtórzę za 
Paulem Celanem – jestem tam,  gdzie moje oko…

TERESA MISZKIN - MALARSTWOW tej chwili pod opieka hospi-
cjum na terenie naszego powiatu 
znajduje się 18 dzieci. Głównym 
celem przystanku w Gorlicach 
było przekazanie darowizny 8000 
zł w ramach akcji POMÓŻ ZŁA-
PAĆ ODDECH. To kolejny krok w 
pozyskiwaniu funduszy na zakup 
asystora kaszlu.

Na gości czekał obiad i 
słodki poczęstunek. Podczas 
spotkania nie zabrakło czasu na 
wspólne rozmowy. Uczestnikom 
rajdu przybliżone została misja i 
cele, jakie stawia sobie Fundacja 
oraz na czym polega codzienna 
praca na terenie naszego miasta 
i powiatu. 

Wszystkie szczegółowe 
informacje na temat rajdu, cieka-
wostki oraz zdjęcia dostępne są na 
stronie Fundacji Babci Aliny: www.
fundacjababcialiny.org.pl

Także do 1 lipca br. w Dworze Karwacjanów obejrzeć można było 
wystawę „ALFRED SIKORA – MALARSTWO”. Autor – rocznik 1948 r, 
urodzony w Przemyślu, uczęszczał do Państwowego Liceum Technik 
Plastycznych w Sędziszowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące i 
Policealne Studium Reklamy i Marketingu w Warszawie. Pracował 
jako dekorator w przemyskim PPS i rzeszowskim Zarządzie Aptek Za-
kładowych POLMO. Zorgainzował kilkanaście wystaw indywidualnych 
prezentując na nich malarstwo i metaloplastykę. Brał udział w licznych 
wystawach zbiorowych, w tym Gorlickiego Środowiska plastycznego. 
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień artystycznych. Uprawia 
malarstwo, rysunek  i metaloplastykę. „Malarstwo Alfreda Sikory jest 
istotną częścią jego życiowych wyborów. Absolwent Liceum Plastycz-
nego i Policealnego Studium Reklamy postanowił w młodości zostać 
artystą. Decyzji tej nie zmienił mimo wielu przeciwności i wielu zajęć, 
które przyszło mu wykonywać „dla chleba”. 

ALFRED SIKORA - MALARSTWO
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19 czerwca br. w wiedeńskiej 
siedzibie Związku Akademików, odbył 
się wieczór poświęcony 100. rocznicy 
Bitwy Gorlickiej. Imprezę tę zorganizo-
wało gorlickie Stowarzyszenie „Klub 
Gorliczan”, korzystając z osobistego 
zaangażowania Wilhelma Zycha 
v-przewodniczącego Rady Miasta 
Sosnowca- członka Klubu Gorliczan 
oraz Anny Cisoń, dyrygentki chóru 
Cantores Carvatiani, który działa przy 
Muzeum Dworu Karwacjanów i Gła-
dyszów w Gorlicach. Przedsięwzięcie 
zostało wsparte finansowo przez 
samorządy Miasta Gorlice i Powiatu 
Gorlickiego, członków chóru oraz 
sponsorów. W programie wieczoru, 
który rozpoczął Burmistrz Gorlic- 
Rafał Kukla, znalazła się prezentacja 
multimedialna Daniela Markowicza pt. 
„Czas wojny,  czas pokoju”, dotycząca 
historii walk pod Gorlicami oraz mię-
dzynarodowych konsekwencji ofen-
sywy. Znaczącym akcentem wieczoru 
był koncert chóru Cantores Carvatiani. 
Po części naukowo-artystycznej, go-
ście zaproszeni zostali na degustację 
„polskiego jadła”, a przede wszystkim 
regionalnych produktów z Łosia i 
Wysowej. Całość rocznicowego 
wieczoru akademików wiedeńskich 
prowadził i tłumaczył Wilhelm Zych, 
który również zasponsorował część 
kosztów dewizowych. 

20 czerwca br. gorlicki Chór 
Cantores Carvatiani wziął udział w X 
edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Musica Sacra Bratislava. Chór zapre-
zentował się w dwóch kategoriach 
– repertuar dowolny i sakralny, zy-
skując wysoką punktację nagrodzoną 
dwoma srebrnymi pasmami. Na 
zakończenie festiwalu chór wykonał 
wspólnie z wszystkimi uczestnikami 
festiwalu (11 chórów) mszę Carla 
Gounoda.

21 czerwca br. chór zapre-
zentował się występując podczas 
mszy św. w Himberg - miasto pod 
Wiedniem.

W STULECIE BITWY GORLICE - W STOLICY MONARCHII
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