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14 maja br., dla upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami, burmistrz Rafał Kukla zaprosił dzieci i młodzież z miejskich szkół 
oraz wolontariuszy pomagających w uroczystościach, do ułożenia na płycie gorlickiego Rynku napisu „100 LECIE BITWY GORLICE”.

Przybyli uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3, Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4, Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5, Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 6, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II oraz wolon-
tariusze. W piękny, barwny i niepowtarzalny sposób utrwalono 100-lecie Bitwy pod Gorlicami.

Żywy napis na 100 - lecie Bitwy pod Gorlicami

Barwne ZaKoŃcZenie rocZnicy

MISTRZ OLIMPIJSKI W GORLICACH MARSZ ŻONKILOWY ZŁOTE GODY 2015



w 70. rocZnicę ZaKoŃcZenia ii wojny Światowej 

10 maja br. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach po raz trzy-
nasty wręczona została nagroda Złotego Liścia Dębu – nagrody przy-
znawanej przez Gorlickie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług. W 
tym roku Kapituła Konkursu przyznała nagrodę Złotego Liścia Dębu 
Zdzisławowi Tohlowi – dyrektorowi Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów. Kapituła przyznała też tytuł „Menagera Roku”. Ten tytuł 
otrzymała Elżbieta Kijek-Burkot – właściciel sklepów „Arka”.

ZŁoty liŚĆ dęBU

3 maja br. obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja – wielkiego dzieła Polaków końca XVIII wieku. W 
Gorlicach okolicznościowe uroczystości rozpoczęły się w Bazylice 
Mniejszej Mszą świętą za Ojczyznę. Po nabożeństwie uczestnicy, 
przy dźwiękach orkiestry dętej z Żurowej, przeszli w pochodzie przez 
Rynek i ulicę 3 Maja pod Pomnik Tysiąclecia. Po okolicznościowych 
przemówieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

niecH się Święci
trZeci maj!

Fo
t. 

J.
 S

zp
yr

a



Str. 3Maj 2015

OKW Frekw. RAZEM Andrzej Sebastian Duda Bronisław Maria Komorowski
1 52,95 286 201 85
2 47,19 349 206 143
3 51,78 445 281 164
4 59,27 454 296 158
5 55,54 599 355 244
6 54,19 519 332 187
7 59,81 567 341 226
8 56,30 651 371 280
9 51,21 524 315 209

10 52,58 597 365 232
11 56,42 810 470 340
12 50,69 625 346 279
13 52,80 362 194 168
14 56,67 757 428 329
15 52,30 548 296 252
16 53,09 518 256 262
17 55,27 731 401 330
18 58,11 591 356 235
19 52,01 596 342 254
20 57,59 563 304 259
21 57,36 492 264 228
22 57,30 616 369 247
23 36,84 32 29 3
24 63,08 40 33 7
25 9,14 47 32 15

7183 5136
% 58,31 41,69

Siedziby OKW:
1 Siedziba Zarządu Osiedla Nr 10, ul. Kolejowa 4, 38-300 Gorlice
2 Gorlickie Centrum Kultury, ul. Józefa Michalusa 4, 38-300 Gorlice
3 Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16, 38-300 Gorlice
4 Miejski Zespół Szkół Nr 3 (wejście boczne), ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16, 38-300 Gorlice
5 Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Gen. Józefa Hallera 17, 38-300 Gorlice
6 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Małopolska", ul. Gen. Józefa Hallera 81, 38-300 Gorlice
7 I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera, ul. Marcina Kromera 1, 38-300 Gorlice
8 Świetlica Osiedlowa Nr 5 (dawne przedszkole szwedzkie), ul. Juliana Tuwima 6, 38-300 Gorlice
9 Świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (dawne przedszkole szwedzkie), ul. Juliana Tuwima 6, 38-300 Gorlice

10 Starostwo Powiatowe, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
11 Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 38-300 Gorlice
12 Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Walerego Wróblewskiego 12, 38-300 Gorlice
13 Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Władysława Jagiełły 9, 38-300 Gorlice
14 Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. Krakowska 5, 38-300 Gorlice
15 Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Krakowska 11, 38-300 Gorlice
16 Klub "Jubilat", ul. Mikołaja Kopernika 10, 38-300 Gorlice
17 Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Władysława Broniewskiego 11, 38-300 Gorlice
18 Filia Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Węgierska 13, 38-300 Gorlice
19 Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Piękna 9, 38-300 Gorlice
20 Zespół Szkół Ekonomicznych (wejście główne), ul. Ariańska 3, 38-300 Gorlice
21 Zespół Szkół Ekonomicznych (wejście od podwórza), ul. Ariańska 3, 38-300 Gorlice
22 Filia Gorlickiego Centrum Kultury, ul. Dukielska 73, 38-300 Gorlice
23 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Józefa Michalusa 14 w Gorlicach
24 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 30 w Gorlicach
25 Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza przy ul. Węgierskiej 21 w Gorlicach

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.

Uroczystość pod „Szklar-
czykówką” rozpoczął poruszający 
program słowno-muzyczny przygoto-
wany przez uczniów i przedszkolaków 
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4. 
Okolicznościowe przemówienie do 
zebranych skierował Burmistrz Miasta 
Gorlice, Rafał Kukla:

 II wojna światowa wydobyła 
z człowieka najgłębiej skrywane 
pokłady okrucieństwa i nienawiści. 
Śmierć i cierpienie uprzemysło-
wiono, nadano im niespotykany 
dotąd wymiar. Przykładem niech 
będą choćby obozy koncentracyjne 
zakładane na ziemiach polskich 
przez nazistowskie Niemcy, gdzie 
metodycznie mordowano setki 
tysięcy mieszkańców niemal całej 
Europy.

Wojna to bezmiar zła i cier-
pienia. Ale także bohaterstwo tych, 

Mieszkańcy Gorlic, uczniowie miejskich szkół i przedszkoli, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, reprezentanci władz państwowych i samorządowych oraz służb mundurowych wzięli udział w 
obchodach 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

którzy mają odwagę przeciwstawić 
się zbrodni, walczyć o wolność 
i godność. Stojąc dzisiaj w tym 
symbolicznym miejscu wspomnijmy 
żołnierzy polskiego podziemia oraz 
armii Wojska Polskiego walczących 
na wszystkich frontach o wolność 
ojczyzny. Wspomnijmy odwagę 
polskich nauczycieli i księży, którzy 
pod groźbą śmierci prowadzili tajne 
nauczanie, by kolejne pokolenia 
zachowały polską tradycję, język 
oraz świadomość bogatej historii 
naszego narodu. 

Sięgajmy naszą pamięcią i 
modlitwą do wszystkich tych, którzy 
na ołtarzu wolnej Polski i Europy 
złożyli ofiarę życia. I dziękujmy im 
za to, że dziś możemy cieszyć się 
niepodległą Ojczyzną.

Szaleństwo II Wojny Świa-
towej i jej straszliwe skutki muszą 

być dla nas lekcją. Zwłaszcza w 
czasach, gdy świat wydaje się 
zapominać o wydarzeniach sprzed 
70 lat. Gdy prawda historyczna jest 
dla wielu jedynie kwestią interpre-
tacji, a fałszywe określenie „polskie 
obozy śmierci” bezrefleksyjnie uży-
wane jest przez światowe koncerny 
medialne.

Wspólnie musimy robić 
wszystko co w naszej mocy, aby 
nienawiść i zakłamanie nie zdo-
minowały współpracy między na-
rodami. Spoglądajmy zatem w 
przyszłość, ale mając świadomość 
przeszłości oraz czerpiąc z niej 
mądrość i siłę.

 Na zakończenie uroczystości 
delegacje złożyły wieńce przy pomni-
ku Bezimiennych Bohaterów.

UrocZystoŚci w GorlicacH

W II turze Wyborów Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej na 
terenie Miasta Gorlice kandydaci 
uzyskali następującą liczbę głosów:

Andrzej DUDA

7183 (58,31% głosów ważnych)

Bronisław KOMOROWSKI

 5136 (41,69%)

Frekwencja na terenie miasta 
wyniosła 53,57%.

Najwyższa frekwencja 
wśród obwodów powszechnych 
była w Obwodowej Komisji Wy-
borczej Nr 7 (I Liceum Ogólno-
kształcące im. Marcina Kromera) 
- 59,81%.

Najniższa - w Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 2 (Gorlic-
kie Centrum Kultury) - 47,19%.

Obok prezentujemy wyniki 
głosowania w 25 obwodach wy-
borczych Miasta Gorlice

Spoglądajmy zatem w przyszłość, ale mając świadomość przeszłości oraz czerpiąc z niej mądrość i siłę 
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Zgodnie z ustawą z dnia 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o 
ustroju sądów powszechnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r. poz. 133), kandydatów na 
ławników mogą zgłaszać radom 
gmin prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia, inne organizacje 
społeczne i zawodowe, zareje-
strowane na podstawie przepi-
sów prawa, z wyłączeniem partii 
politycznych, oraz co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli mających 
czynne prawo wyborcze, zamiesz-
kujących stale na terenie gminy 
dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wy-
brany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie 
i korzysta z pełni praw cywil-
nych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charak-
teru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi 

wyBory na ŁawniKÓw Kadencja 2016 - 2019

17 kwietnia br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w Kapitule 
Nagrody Złotego Liścia Dębu. W 
godzinach popołudniowych w 
Warszawie odebrał nagrodę głów-
ną w konkursie ŻYCIE W ARCHI-
TEKTURZE za projekt rewitalizacji 
gorlickiej starówki.

Zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel spotkał się z przedstawicie-
lami Katedry Konserwacji i Re-
stauracji Rzeźby ASP w Krakowie 
przy udziale Starosty Gorlickiego, 
Proboszcza Parafii p.w. NNMP 
w Gorlicach oraz przedstawiciela 
Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami. Tematem spotkania była 
możliwość i zakres merytorycznej 
pomocy w konserwacji rzeźb i 
nagrobków cmentarza parafialnego 
w Gorlicach.

20 kwietnia br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w Warsza-
wie w konferencji organizowanej 
przez Instytut Geologiczny pn. 
”Polska jako kolebka światowego 
górnictwa ropy naftowej". 

21 kwietnia br. burmistrz 
Rafał Kukla spotkał się z przedsta-
wicielami Rady Seniorów. Tema-
tem rozmów było funkcjonowanie 
Rady oraz współpraca z Miastem. 

serwis Z ratUsZa
Informacja Burmistrza Miasta Gorlice, z działalności za okres 

od 16 kwietnia 2015 roku do 15 maja 2015 roku

22 kwietnia br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w wykła-
dzie prof.A. Chwalby pt. ”Samo-
bójstwo Europy w 100-lecie Wiel-
kiej Wojny” organizowanym przez 
Uniwersytet Złotego Wieku.

24 kwietnia br. burmistrz 
Rafał Kukla spotkał się z przed-
stawicielami gorlickich działkow-
ców. Następnie uczestniczył w 
odsłonięciu popiersia F. Janika w 
CKU Gorlice.

25 kwietnia  br.  bur-
mistrz Rafał Kukla uczestniczył 
w otwarciu międzynarodowego 
turnieju Speedmintona „Gorlice 
Cup 2015”. Następnie Burmistrz 
uczestniczył w otwarciu turnieju 
szachowego. 

26 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla uczestniczył w VII Sesji 
Rady Miasta Gorlice. 

30 kwietnia - 3 maja br. 
burmistrz Rafał Kukla oraz zastęp-
ca Janusz Fugiel uczestniczyli w 

obchodach 100 rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami oraz Dniach Gorlic 
2015.

4-5 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w Krakowie w 
Małopolskim Kongresie Samorzą-
dowców. 

5 maja br. zastępca burmi-
strza Janusz Fugiel uczestniczył 
w Gorlickim Centrum Kultury w 
premierze spektaklu „Rodzina jest 
najważniejsza” w wykonaniu grupy 
teatralnej „Radość Tworzenia”. 
Następnie spotkał się z rodzicami 
osób niepełnosprawnych. Tema-
tem rozmów były bieżące problemy 
z jakimi zmagają się osoby niepeł-
nosprawne oraz ich rodziny.

7 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w Bardejovie 
w 70 rocznicy wyzwolenia miasta. 

Zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel uczestniczył w Powiatowych 
Obchodach Dnia Strażaka jakie od-
były się w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorlicach.

8 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w 70 rocznicy 
wyzwolenia Gorlic. 

 9 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w Gali wręczenia 
nagród Złotego Liścia Dębu 2015.

11 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla spotkał się z nowo wybrany-
mi przewodniczącymi gorlickich 
zarządów osiedli. 

12 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla spotkał się z mieszkańcami 
Miasta w sprawie możliwości roz-
szerzenia cmentarza komunalnego 
przy ul. Karwacjanów. 

13 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w Krakowie w 
Polsko-Ukraińskim Forum Ekono-
micznym.

14 maja br. burmistrz Ra-
fał Kukla spotkał się z Radnymi 
Radny Miasta Gorlice w sprawie 
przedstawienia kosztów organizacji 
obchodów 100 rocznicy Bitwy pod 
Gorlicami oraz Dni Gorlic 2015. 

15 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla spotkał się z przedstawicie-
lami gorlickich kupców i handlow-
ców zrzeszonymi w Gorlickim 
Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i 
Usług. 

Urząd Miejski informuje, że do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia na ławników do Sądu Rejonowego 
w Gorlicach i Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na kadencję 2016 – 2019.

działalność gospodarczą lub 
mieszka w miejscu kandydo-
wania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia obowiąz-
ków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształ-
cenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach 
powszechnych i innych sądach 
oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład or-
ganów, od których orzeczenia 
można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowa-
nia sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz 
inne osoby zajmujące stano-
wiska związane ze ściganiem 

przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwo-
kaccy,

5) radcy prawni i aplikanci rad-
cowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie 
wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Wię-
ziennej,

9) radni gminy, powiatu i woje-
wództwa.

Dokumenty dostępne są 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2 – 
parter oraz na stronie internetowej 
Miasta Gorlice www.gorlice.pl 
– „Wybory na ławników kadencja 
2016 – 2019”. 

Osoba do kontaktu: Maria 
Kaszczak – Inspektor w Wydziale 
Organizacyjnym i Nadzoru – Biuro 
Rady Miasta Gorlice Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach, II piętro, pok. 
Nr 202, tel. 18 35 51 225.

K U R I E R  G O R L I C K I
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Możemy z dumą ogłosić, że już niedługo w Gorlicach powstanie PZU Trasa Zdrowia. Na stronie internetowej Programu www.pzu-
trasyzdrowia.pl zostały ogłoszone wyniki – miasto Gorlice znalazło się w trzydziestce zwycięskich miast, a trasa powstanie także w trzech 
innych małopolskich gminach – w Bolesławiu, Iwkowej i Wolsztynie. Sukces aplikacji miasta Gorlice do Programu PZU Trasy Zdrowia to 
efekt pracy i niezwykłego zaangażowania wielu osób, jednostek i organizacji, między innymi: Spółdzielni Socjalnej ENTER@, Animatora 
Sportu, Seniorów z Uniwersytetu Złotego Wieku, wolontariuszy, dzieci i młodzieży z gorlickich przedszkoli i szkół a także wielu, wielu 
osób prywatnych w różnym wieku, którzy podjęli wraz z Urzędem Miejskim walkę o budowę Trasy w Gorlicach. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim – to dzięki Wam i dla Was powstanie w Gorlicach PZU Trasa Zdrowia – miejsce aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców 
naszego miasta. Jesteśmy dumni, że Gorlice mają taką społeczność – otwartą, aktywną i zaangażowaną w budowanie lepszej codzienności 
dla nas wszystkich ! Dziękujemy !!!

GorlicZanie ! mamy pZU trasę Zdrowia !

Geneza …

W marcu 2015 roku Miasto 
Gorlice złożyło wniosek do Pro-
gramu PZU Trasy Zdrowia Edycja 
2015. Program skierowany do 
samorządów lokalnych w gmi-
nach do 50 tysięcy mieszkańców 
ma na celu stworzenie na terenie 
gmin w całej Polsce kompleksów 
sportowo-rekreacyjnych, które 
pozwolą na realizację wielu ini-
cjatyw promujących zdrowy styl 
życia. Centralnym elementem 
trasy jest ścieżka - wytyczona, 
oznakowana i wyposażona w 9 
instalacji treningowych wraz z 
tablicami informacyjnymi, za-
wierającymi propozycje ćwiczeń 

dla dzieci, dorosłych i seniorów.  
Ścieżka jest przystosowana do 
bezpiecznego uprawiania sportu 
na co dzień, umożliwia aktywność 
w dyscyplinach takich jak biega-
nie, nordic walking, spacery, czy 
narty biegowe. Wszystkie trasy 
realizowane w ramach Programu 
są wykonane w określonym stan-
dardzie, wspólnym dla wszystkich 
lokalizacji. PZU Trasa Zdrowia ma 
służyć lokalnej społeczności jako 
miejsce do uprawiania aktywności 
fizycznej, ma także być szczegól-
nym miejscem spotkań, rekre-
acji czy edukacji prozdrowotnej 
służącym integracji środowiska 
lokalnego we wszystkich grupach 

wiekowych. 

Przed ogłoszeniem wyniku …

Spośród 134 złożonych 
wniosków Komisja Konkursowa 
zakwalifikowała do II etapu 35 sa-
morządów, w których w kwietniu 
i maju br. odbywały się warsztaty 
konsultacyjne dla przedstawi-
cieli lokalnych społeczności. W 
Gorlicach warsztaty te odbyły się 
w Domu Polsko-Słowackim w 
dniach 6, 13 i 19 maja i uczest-
niczyło w nich około 140 osób 
zainteresowanych budową takiej 
trasy w naszym mieście. Podczas 
warsztatów społeczność lokalna 
zdecydowała o lokalizacji trasy 
(teren pomiędzy ulica Parkową 
a rzeką Ropą w bezpośrednim 

sąsiedztwie Parku Miejskiego), 
o tym, jaka organizacja będzie 
pełniła rolę Animatora Lokalnego 
PZU Trasy Zdrowia (Spółdzielnia 
Socjalna ENTER@) oraz jakie 
animacje na tej trasie powinny 
być organizowane, by spełniała 
ich oczekiwania i autentycznie 
żyła integrując mieszkańców bez 
względu na wiek.

Aktywność lokalnej spo-
łeczności podczas warsztatów była 
bardzo ważna – od niej zależało, 
czy w naszym mieście powstanie 
trasa. Stawka była wysoka, bo 
ostatecznie spośród 35 nomino-
wanych samorządów PZU Trasy 
Zdrowia powstaną tylko w 30 
gminach. Dlatego też Gorliczanie 
zjednoczyli siły, by pokazać, że to 
właśnie Gorlice są odpowiednią 
lokalizacją dla Trasy Zdrowia, że jej 
potrzebują i będą z niej aktywnie 
korzystać.

Informowaliśmy, promowaliśmy, 
działaliśmy RAZEM …

W promocję idei powstania 
PZU Trasy Zdrowia w Gorlicach 
aktywnie włączyły się przedszkola, 
szkoły, stowarzyszenia, OSiR, GKS 
„Glinik Gorlice” oraz wolontariusze 
i seniorzy, którzy pokazali swoje 
wielkie bezinteresowne zaangażo-
wanie wspierając organizację mi-
nionych obchodów 100. Rocznicy 
Bitwy pod Gorlicami. Efekty dzia-
łań promocyjnych były widoczne w 
internecie, mediach lokalnych oraz 
na stronie internetowej Programu 
www.pzutrasyzdrowia.pl 

Były to m.in.: wizualizacja 
Trasy  (instalacje, które będą 
tworzyć Trasę wkomponowane 
w zdjęcie „z lotu ptaka” terenu 
wyznaczonego pod Trasę, „żywy” 
napis PZU ułożony przez wolonta-
riuszy na płycie gorlickiego Rynku, 
filmik promujący ideę powstania 
Trasy w Gorlicach. 

GORLICZANIE RAZEM dla 
PZU TRASY ZDROWIA w naszym 
mieście. Opłaciło się!

Wizualizacja PZU Trasy Zdrowia w Gorlicach
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W kwietniu br. Miasto Gorlice 
złożyło wniosek do konkursu „Ka-
pliczka” skierowanego do jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu 
województwa małopolskiego, po-
dejmujących prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytkowych kapliczkach. 
Wnioskowano o dotację w wysoko-
ści blisko 20.000 zł (zgodnie z Re-
gulaminem Konkursu była to mak-
symalna kwota dofinansowania), a 
całość prac objętych wnioskiem 
została wyliczona na 94.119,62 
zł i obejmować będzie renowację 
obiektu kapliczki wraz z detalami 
według programów archeologiczne-
go i konserwatorskiego, renowację 
istniejących murów kamiennych z 
piaskowca przyległych do kapliczki 
oraz wykonanie robót konstruk-
cyjnych nowego odcinka muru 
oporowego (lewa strona kapliczki) 
i obniżenie muru po stronie prawej. 
Ze względu na zabytkowy charakter 
obiektu kapliczki, wszystkie prace 
muszą być objęte nadzorem arche-
ologa, konserwatora dzieł sztuki oraz 
konstruktora budowlanego. Gminy 
z Małopolski złożyły do konkursu 
„Kapliczka” 106 wniosków, z czego 
dofinansowanie otrzymało 40, a 16 
zostało odrzuconych ze względów 

dotacja na rewitaliZację KaplicZKi prZy Ul. Krętej

Miasto Gorlice pozyskało kolejne środki zewnętrzne na działania inwestycyjne. Tym razem dotację 
wysokości 8.000 zł przyznał Sejmik Województwa Małopolskiego na realizację I etapu prac konserwa-
torskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce przy ul. Krętej w Gorlicach.

formalnych. W ramach konkursu 
Urząd Marszałkowski rozdyspono-
wał 250 tys. zł – najwyższe dotacje 
wyniosły 9.000 złotych (dla 5 gmin) 
i 8.000 zł (dla 3 gmin, w tym dla 
miasta Gorlice). 

Zadanie dotyczące renowacji 
kapliczki przy ul. Krętej znajduje się 
w budżecie na rok 2015, miasto Gor-
lice planuje na ten cel przeznaczyć 
80.000 zł, które to środki uzupełni 
powyższa dotacja w kwocie 8.000 
zł. W dwóch kolejnych latach za-
danie dotyczące renowacji kapliczki 
było zgłaszane przez mieszkańców 
naszego miasta do Budżetu Oby-
watelskiego, a ujęcie go w budżecie 
miasta na 2015 rok jest potwier-
dzeniem, że władze samorządowe 
widzą pilną potrzebę poprawy stanu 
technicznego i wizualnego tego 
najstarszego oryginalnego nierucho-
mego zabytku w Gorlicach. W prace 
nad wnioskiem aktywnie włączył 
się Społeczny Komitet Renowacji 
Kapliczki i Otoczenia przy ul. Krętej 
w Gorlicach, który dużym nakładem 
sił i własnych środków finansowych 
opracował dokumentację niezbędną 
do podjęcia prac przy kapliczce. 
Dokumentacja wraz z prawami do 
jej wykorzystania będzie przekazana 
miastu, które po uzyskaniu ostat-
nich uzgodnień od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krako-
wie – Delegatura w Nowym Sączu, 
będzie jako inwestor występować o 
pozwolenie na budowę. Zgodnie z 
przyjętym harmonogramem, I etap 
prac przy kapliczce ma zakończyć 
się do 10 grudnia 2015 roku.

Końcem kwietnia przekazany został plac budowy zadania „Budowa parkingów i chodników w ciągu ul. Konopnickiej w Gorlicach wraz z zabezpieczeniem 
lub przebudową uzbrojenia terenu”, realizowanego w ramach odbudowy nawierzchni po robotach budowlanych związanych z „Budową kanalizacji deszczowej ulicy 
Konopnickiej”. Prace rozpoczęto od wytyczenia geodezyjnego, następnie dokonano rozbiórki istniejących elementów drogi oraz parkingów. Trwają prace związane 
z korytowaniem pod konstrukcję jezdni. Następnie ułożona zostanie geosiatka jako wzmocnienie podłoża gruntowego, z obsypaniem kruszywem kamiennym. 
Przełożono i zabezpieczono istniejące sieci. Rozpoczęto układanie krawężników. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na koniec lipca br. 

Zadanie jest realizowane przez Powiat Gorlicki. Zakres robót dotyczy przebudowy ul. Krakowskiej w ciągu drogi powiatowej Gorlice - Bystra 
- Łużna, poprzez ujednolicenie szerokości jezdni oraz budowę chodnika prawostronnego, przebudowy zatok autobusowych, remont studzienek 
ściekowych oraz studni rewizyjnych, wymianę oświetlenia ulicznego, oznakowanie poziome i pionowe. W wyniku postępowania przetargowego 
wyłoniono wykonawcę robót.  W kwietniu przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia prac to 31 sierpnia br. Koszt przebudowy to 
kwota 2 445 801,80 zł, przy udziale miasta w wysokości do 25 % wartości zadania, w kwocie nie przekraczającej 314 000 złotych.

Rozpoczęła się realizacja zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wrońskich”. W zakresie prac uwzględniono roboty zwią-
zane z ujęciem wód opadowych z terenu sąsiadującego z boiskiem i samego boiska, wraz z ich odprowadzeniem. Następnie wykonanie będą 
warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska, na których zamontowana zostanie sztuczna trawa boiska sportowego. Ostatnim etapem realizacji 
będzie zaznaczenie linii, dostawa i montaż urządzeń do gry, ogrodzenie obiektów i zamontowanie elementów małej architektury oraz roboty 
wykończeniowe ziemne. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w miesiącu sierpniu.

parKinGi, cHodniKi prZy Ulicy KonopnicKiej

BUdowa BoisKa wieloFUnKcyjneGo prZy Ulicy wroŃsKicH

prZeBUdowa Ulicy KraKowsKiej, ZamKowej
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ZMIANY BUDŻETU 
MIASTA GORLICE NA 2015 ROK

Plan dochodów budżetu 
miasta na 2015 r. ulega zwiększeniu 
ogółem o 910.000 zł. Zwiększo-
ne planowane wpływy  budżetu  
pochodzić będą: z otrzymanej  
dotacji celowej w kwocie 26.210 
zł na modernizację/remont dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych. Dotacja została przyznana na 
wniosek Urzędu decyzją Z arządu 
Województwa Małopolskiego; 
wpłaconej  kary w kwocie 171.585 
zł przez wykonawcę robót z tytułu 
niewywiązania się z terminowej re-
alizacji zadania oraz odstąpienia od 
umowy związanej  z przedsięwzię-
ciem „Tworzenie ogólnopolskiego 
produktu turystycznego małopolski 
odcinek Szlaku Frontu Wschodnie-
go I Wojny Światowej”; z planowa-
nej dotacji w kwocie 905.194 zł, 
która stanowi końcowe rozliczenie 
po przeprowadzonej kontroli wy-
datków kwalifikowanych na prze-
budowę układu komunikacyjnego 
na terenie strefy gospodarczej przy 
ulicy Bieckiej I etap. 

Ponadto dokonuje się 
zmniejszenia dotacji celowej na 
zadanie „Tworzenie ogólnopol-
skiego produktu turystycznego 
małopolski odcinek Szlaku Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej” o 
75 % kwoty uzyskanej przez miasto 
z tytułu kary naliczonej wykonawcy 
to jest o 128.689 zł. Kara nie stano-
wi wydatku kwalifikowanego a jest 
kosztem inwestycji, stąd zmniejszą 
się koszty kwalifikowane w całości 
zadania, a zatem zmniejszy się 
udział dotacji dla miasta.

Plan wydatków budżetu 
miasta na 2015 r. ulega zwięk-
szeniu  ogółem o 910.000 zł, z 
tego  wydatki bieżące zwiększa się 
o 77.500 zł a wydatki majątkowe 
ulegają zwiększeniu  o 896.800 zł. 
W wydatkach bieżących, w dziale 
„Rolnictwo i łowiectwo” środki z 
dotacji powiększone o udział miasta 
w łącznej kwocie 67.500 zł przezna-
cza się na wykonanie nawierzchni 
utwardzonej na około 300 metro-
wym odcinku ulicy Lipowej bocznej 
2; w dziale „Działalność usługo-
wa” przeznacza się na rozbudowę 
cmentarza komunalnego przy ulicy 
Karwacjanów 10.000 zł na opra-
cowanie niezbędnej dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej terenu 
przeznaczonego pod potencjalną 
rozbudowę cmentarza. 

W wydatkach majątkowych 

iX sesja rady miasta Gorlice
28 maja br. w Sali obrad Rady Miasta im. Wojciecha Biechoń-

skiego odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miasta. Radni wysłuchali 
Informacji Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 16 kwiet-
nia do 15 maja br., zapoznali się z odpowiedziami na interpelacje 
zgłoszone na poprzedniej sesji Rady Miasta oraz przyjęli 7 uchwał, 
w tym trzy bardzo ważne.

zmniejszeniu uległa modernizacja 
infrastruktury drogowej prowa-
dzącej do przejścia granicznego 
Becherov - Konieczna PL - pomoc 
finansowa dla Województwa Ma-
łopolskiego 

Po przeprowadzonych ana-
lizach możliwości realizacji prze-
budowy drogi wojewódzkiej nr 977 
włączono do przedsięwzięcia Gminę 
Sękową. W wyniku powyższego 
udział Miasta Gorlice zmniejszył 
się do kwoty 58 333,33 złotych i 
stanowi 16,66% kosztów zadania. 
Procedury związane z wyłonieniem 
wykonawcy jak również czasookres 
przewidziany na zrealizowanie 
zamówienia nie pozwalają na za-
kończenie zadania w 2015 roku. 
W związku z powyższym wydatek 
związany z udzieleniem pomocy fi-
nansowej w 2015 roku nie zostanie 
zrealizowany. Istnieje możliwość 
zmniejszenia.

W wydatkach majątkowych 
o 14 000 zł zwiększa się kwotę 
na zadanie „Rozbudowa ulicy 
Pocieszka”. Wnioskowana kwota 
wydatkowana zostanie na opraco-
wanie dokumentacji projektowej  
rozbudowy ulicy Pocieszka na 
odcinku ok. 100 m począwszy od 
skrzyżowania z ulicą Łokietka. 

TWORZENIE OGóLNOPOLSKIE-
GO PRODUKTU TURYSTYCZ-
NEGO MAłOPOLSKI ODCINEK 
SZLAKU FRONTU WSCHOD-

NIEGO I WOjNY ŚWIATOWEj - 
WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

Miasto Gorlice wspólnie z 
sąsiadującymi gminami – Gmina 
Sękowa, Gmina Gorlice, Gmina 
Biecz – realizuje zadanie pn. „Bu-
dowa szlaków i ścieżek pieszo-
rowerowych wraz z miejscami 
odpoczynku” w ramach programu 
„Tworzenie ogólnopolskiego pro-
duktu turystycznego małopolski 
odcinek Szlaku Frontu Wschodnie-
go I Wojny Światowej” – etap I. Po 
rozwiązaniu umowy z poprzednim 
wykonawcą realizację robót konty-
nuuje Miejski Zakład Usług Komu-
nalnych na podstawie rozliczenio-
wych elementów powykonawczych. 
W budżecie Miasta na rok 2015 

zabezpieczono środki finansowe 
zgodnie z zawartą umową dotyczą-
cą dotacji UE oraz zobowiązaniem 
wynikającym z umowy z byłym 
wykonawcą zawartej w oparciu o 
Prawo Zamówień Publicznych. 

Na obecnym etapie realizacji 
koniecznym jest zabezpieczenie 
wnioskowanej  dodatkowej kwoty 
w stosunku do zapisu w budżecie 
Miasta. Ostateczne rozliczenie na-
stąpi po wykonaniu zadania.

KANALIZACjA DESZCZOWA 
ULICY CHOPINA

W roku 2014 w budżecie 
miasta zabezpieczono kwotę 45 000 
zł na wykonanie kanalizacji deszczo-
wej ulicy Chopina. Z uwagi na zmia-
ny sytuacji w terenie wymuszające 
korektę technologii odwodnienia 
konieczne było wykonanie zmian w 
dokumentacji projektowej i decyzji 
pozwolenia na budowę. Procedury 
formalno-prawne uniemożliwiły 
zakończenie zadania w roku ubie-
głym. Zakończenie zadania będzie 
wywiązaniem się Miasta w całości 
ze zobowiązania podjętego na 
etapie opracowania dokumentacji 
projektowej w zamian za zgodę na 
wejście w teren.

PRZEDSZKOLE 
DO ZESPOłU SZKół

Radni podjęli też uchwałę 
w sprawie włączenia Miejskiego 
Przedszkola Nr 3 w Gorlicach, 
ul. Potockiego 7 do Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach, 
ul. Krasińskiego Nr 9. Z dniem 1 
września 2015 roku włącza się Miej-
skie Przedszkole Nr 3 w Gorlicach, 
ul. Potockiego 7 do Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach. 
Pracownicy Miejskiego Przedszkola 
Nr 3 w Gorlicach z dniem 1 września 
2015 roku staną się pracownikami 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w 
Gorlicach. Miejski Zespół Szkół Nr 
4 w Gorlicach przejmuje wszelkie 
wierzytelności i zobowiązania, 
a także dokumentację i mienie 
włączonego do niego Miejskiego 
Przedszkola Nr 3 w Gorlicach, 
które staje się w całości mieniem 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w 
Gorlicach. Zgodnie z art. 62, ust. 5 

ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) or-
gan prowadzący zespół szkół może 
włączyć do zespołu inne szkoły, w 
tym przedszkola. Funkcjonowanie 
przedszkola w ramach zespołu 
umożliwi łagodne przejście od 
metodyki przedszkolnej do szkol-
nej, zapewni wnikliwą diagnozę 
dojrzałości dziecka, ułatwi dostęp 
do specjalistów wspierających 
indywidualne potrzeby i rozwój, w 
tym logopedy, pedagoga, a także 
nauczycieli np. plastyki, muzyki, 
języków obcych czy wychowania 
fizycznego. Posunięcie to podykto-
wane jest także zamiarem uspraw-
nienia działalności administracyjnej 
i gospodarczej w obu placówkach. 
Zarządcą obu obiektów będzie 
jeden dyrektor, który poprzez po-
łączony budżet uzyska zwiększoną 
elastyczność finansową, będzie 
odpowiedzialny za dokonywanie 
wspólnych zakupów, w tym po-
mocy dydaktycznych, środków 
czystości, w kompleksowy sposób 
zadba o stan techniczny budynków. 
Równie istotna jest możliwość 
wspólnej realizacji zadań przez 
pracowników administracji i ob-
sługi, co niewątpliwie obniży koszty 
administracyjne zespolonych jed-
nostek, a ponadto będzie zgodne 
z zasadami celowego, rzetelnego i 
efektywnego wydatkowania środ-
ków publicznych. 

POMOC DLA  
RODZIN WIELODZIETNYCH

Ważną, zwłaszcza dla ro-
dzin wielodzietnych, jest uchwała 
w sprawie przyjęcia Programu 
osłonowego Miasta Gorlice doty-
czącego zwiększenia szans edu-
kacyjnych uczniów z rodzin wielo-
dzietnych 3+, w ramach projektu 
pn. „Pierwszy dzwonek”. Celem 
programu osłonowego Miasta 
Gorlice jest zwiększenie szans 
edukacyjnych zamieszkałych na 
terenie Miasta Gorlice uczniów z 
rodzin wielodzietnych 3+ w ramach 
projektu pn. „Pierwszy dzwonek” 
polegającego na przyznaniu dotacji 
dla gmin na udzielenie wsparcia 
na rok szkolnych 2015/2016 dla 
uczniów z rodzin wielodzietnych 
3+ z województwa małopolskiego, 
poprzez dofinansowanie zakupu ar-
tykułów edukacyjnych oraz pomocy 
dydaktycznych, w szczególności 
podręczników wymaganych według 
programu szkoły podstawowej, 
gimnazjum lub szkoły ponadgimna-
zjalnej. Ustala się następującą listę 
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przykładowych artykułów lub po-
mocy: podręczniki wymagane we-
dług programu szkoły/gimnazjum/
ośrodka na rok szkolny 2015/2016; 
zeszyty, okładki, bloki techniczne i 
rysunkowe, papier kolorowy; przy-
bory szkolne: piórniki, długopisy, 
farby, kredki, nożyczki, flamastry; 
elementy stroju gimnastycznego: 
buty sportowe, strój gimnastyczny 

– po jednej sztuce dla ucznia, plecak 
lub tornister – po jednej sztuce na 
ucznia. Wsparcie może zostać przy-
znane każdemu uczniowi z rodziny 
wielodzietnej 3+, który uczęszcza do 
szkoły podstawowej, gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły 
określonej w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 9 ust. 
3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub 
szkoły/ośrodka umożliwiającego 

dzieciom i młodzieży niepełno-
sprawnej realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, w 
wieku do 18 roku życia lub w wieku 
do 24 roku życia w przypadku, gdy 
pozostaje na utrzymaniu rodziców 
lub rodzica/opiekunów lub opieku-
na prawnego i uczy się lub studiuje 
(w trybie studiów stacjonarnych lub 
niestacjonarnych) lub do 25 roku 

życia w przypadku, gdy pozostaje 
ma utrzymaniu rodziców lub rodzi-
ca/opiekunów lub opiekuna praw-
nego i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Dzieci 
uczęszczające do „0” nie są objęte 
programem. Podmiotem realizują-
cym program jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gorlicach. 

jOANNA BUBAK złożyła inter-
pelacje z sprawie przeglądów placów 
zabaw w związku z nadchodzącym se-
zonem letnim i zbliżającym się Dniem 
Dziecka oraz wykonaniem zadaszenia 
nad piaskownicą i przygotowaniem 
planu sadzenia drzew i krzewów przy 
ul. Wyszyńskiego.

(Odp.: Uprzejmie informuję, że 
przeglądy techniczne placów zabaw 
administrowanych przez Miasto Gor-
lice i GTBS Sp. z o.o. wykonywane są 
corocznie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, a także na bieżąco 
w przypadku zgłaszanych usterek. 
Tegoroczny przegląd odbędzie się na 
początku czerwca. Natomiast wyko-
nanie zadaszenia nad piaskownicą nie 
planuje się obecnie z powodu braku 
środków finansowych).

LUCYNA jAMRO w swojej 
interpelacji zwróciła się w imieniu 
mieszkańców z prośbą o wykonanie 
oświetlenia ul. Kombatantów oraz 
poszerzenie pasa drogowego z utwar-
dzeniem poboczy.

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że wnioskowana inwestycja nie jest 
ujęta w budżecie na 2015 rok. Sprawa 
będzie rozpatrywana przy konstru-
owaniu budżetu na lata następne. 
Wystąpiłem do Wójta Gminy Gorlice z 
wnioskiem o partycypację w kosztach 
budowy oświetlanie ulicy: Kombatan-
tów, części Granicznej oraz Wspólnej. 
Ewentualna deklaracja Wójta Gminy w 
sprawie dofinansowania wniosków 
inwestycyjnych będzie miała kluczo-
we znaczenie przy kwalifikowaniu 
zadań do budżetu na następne lata. W 
sprawie poszerzenia pasa drogowego 
ulicy Kombatantów informuję, że bez 
przebudowy ulicy nie ma możliwo-
ści zmiany jej parametrów. Jedyną 
możliwość stwarza utwardzenie ist-
niejących poboczy emulsją i grysami 
i takie rozwiązanie planowane jest do 
realizacji w bieżącym roku).

HALINA MARSZAłEK inter-
pelowała w sprawie oświetlenia ulic: 

radni interpelUjĄ - BUrmistrZ odpowiada
Wspólnej, Leśnej, Robotniczej oraz 
Granicznej. 

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że wnioskowane inwestycje nie 
są ujęte w budżecie na 2015 rok. 
Sprawa będzie rozpatrywana przy 
konstruowaniu budżetu na lata na-
stępne. Wystąpiłem do Wójta Gminy 
Gorlice z wnioskiem o partycypację 
w kosztach budowy oświetlenia ulic: 
Kombatantów, części Granicznej oraz 
Wspólnej. Ewentualna deklaracja 
Wójta Gminy w sprawie dofinan-
sowania wniosków inwestycyjnych 
będzie miała kluczowe znaczenie przy 
kwalifikowaniu zadań do budżetu na 
lata następne).

MARIOLA MIGDAR pytała, 
czy Urząd Miejski w okresie od 
05.12.2014 r. do chwili obecnej 
zlecał jakiejkolwiek usługi portalom 
internetowym, telewizji, gazetom, 
innym mediom, jeśli tak, to jakim i 
jakie kwoty.

(Odp.: Informuję, ze w okresie 
od 5 grudnia do 6 maja 2015 r.  Urząd 
Miejski w Gorlicach zlecił redakcjom 
mediów lokalnych i regionalnych 
wykonanie następujących usług: 
publikacja życzeń świątecznych w 
„Gazecie Gorlickiej” za kwotę 369,00 
zł; publikacja życzeń noworocznych 
w czasopiśmie Duszpasterstwa Mło-
dzieży „Spotkania” za kwotę 553,50; 
publikacja 8-stronnicowego dodatku 
do „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika 
Zachodniego”, „Nowin Gazety Co-
dziennej” oraz „Polska The Times”, 
wydawanych w różnych regionach 
Polski, pt. „100-lecie BITWY GOR-
LICKIEJ”, za kwotę 9006,66, we 
współpracy z Gminą Sękowa, Łużna, 
Powiatem Gorlickim oraz Samorzą-
dem Województwa Małopolskiego).

ALICjA NOWAK interpelowała 
w sprawie rozliczenia dotychczaso-
wych wydatków związanych z budo-
wą boiska przy ul. Wrońskich.

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że łączne nakłady poniesione na 

przedmiotowe zadanie wynoszą 
187 658,17 zł. W ramach tej kwoty 
wydatkowano środki finansowe 
na: - usługi geodezyjne, usługi geo-
logiczne, dokumentacje projektowe, 
roboty przygotowawcze i porządko-
we, makroniwelację terenu, roboty 
związane z zabezpieczeniem skarpy 
wraz z częściowym odwodnieniem, 
modernizację drogi dojazdowej. 
W roku bieżącym na zadanie pn.: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy ul. Wrońskich” zabezpieczono 
w budżecie środki w wysokości 465 
tys. zł. Sztuczna murawa jest rozwią-
zaniem, na które decyduje się obecnie 
większość inwestorów publicznych. 
Koszty utrzymania sztucznej trawy 
są niższe niż tradycyjnej, naturalnej 
murawy. Może ona być używana w 
halach, jak i na obiektach zewnętrz-
nych. Jest całkowicie odporna na 
warunki atmosferyczne i wygląda 
efektownie zarówno w sezonie letnim, 
jak i zimowym. Prawidłowy drenaż 
szybko odprowadza wodę ze sztucz-
nej murawy i zapobiega tworzeniu 
błota i kałuż).

Wskazując Postanowienie 
Krajowej Izby Odwoławczej, które wy-
kazało, że Gorlickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Społecznego złamało 
przepisy ustawy o zamówieniach 
publicznych i uczciwej konkurencji 
w przetargu na wykonanie robót 
budowlanych polegających na ter-
momodernizacji elewacji wraz ze 
stropami budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego 
1 i Wróblewskiego 9, 11, 13 w Gor-
licach, pytała o konsekwencje, jakie 
ponieśli pracownicy odpowiedzialni 
za przetarg oraz o kontrolę wcześniej 
przeprowadzonych przetargów.

(Odp.: Uprzejmie wyjaśniam 
po rozstrzygnięciu przetargu wyko-
nawca, którego oferta została odrzu-
cona złożył odwołanie do Krajowej 
Izby Odwoławczej. Podstawą jej 
odrzucenia  było m.in. niewskazanie 
przez wykonawcę wiedzy oraz do-

świadczenia w zakresie dotyczącym 
wykonania docieplenia stropów 
metodą natryskową założoną w doku-
mentacji przez projektanta tj. metodą 
TERMOGRAN (lub inną odpowiada-
jącą parametrami) zgodną z Audytem 
Energetycznym przyjętym przez Bank 
Kredytujący. W Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia Zamawiający 
dopuścił zastosowanie materiałów 
równoważnych do metody TERMO-
GRAN, jednakże musiała to być nadal 
metoda natryskowa. Po zapoznaniu 
się z odwołaniem GTBS zdecydował 
o uznaniu tegoż odwołania, oraz w 
efekcie o unieważnieniu postępowa-
nia, jednakże nie dlatego, że podzielał 
zarzuty zawarte w odwołaniu, ale z 
tego względu, aby zapewnić transpa-
rentność postępowania oraz wyelimi-
nować wszelkie wątpliwości związane 
z jego rozstrzygnięciem. 

Jak wynika z powyższego 
zarzuty, jakoby przy organizacji przed-
miotowego przetargu naruszono 
ustawę Prawa zamówień publicznych 
i zasadę uczciwej konkurencji są nie-
uzasadnione. Nie stwierdzono tego 
również w Postanowieniu Krajowej 
Izby Odwoławczej (Nr KIO 489/15) z 
dnia 25 marca 2015 r. które dotyczy 
jedynie umorzenia postępowania 
odwoławczego i nie zawiera określe-
nia, że postępowanie przetargowe 
zostało prowadzone niezgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych).

W kolejnych interpelacjach 
radna podjęła również tematy do-
tyczące działań GTBS, pytając, czy 
GTBS ma prawo domagać się zapłaty 
za wymianę stolarki okiennej od 
osoby, która nie miała praw do dyspo-
nowania lokalem i ciążył na niej nakaz 
eksmisyjny oraz czy pismo GTBS na-
kazujące lokatorom sprzątanie części 
wspólnych pod groźbą eksmisji było 
formą zastraszania lokatorów? 

(Odp.: Zasady współfinan-
sowania wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej określa Zarządzenie nr 
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14/2006 Burmistrza Miasta Gorlice z 
dnia 22.02.2006 r. w sprawie zatwier-
dzenia Regulaminu wymiany stolarki 
okiennej w mieszkaniach komunal-
nych. Zgodnie z tym regulaminem 
lokatorzy mieszkań podpisywali po-
rozumienia, w których wyrażali zgodę 
na pokrycie 50 % kosztów wymiany 
stolarki przez lokatora. W mieszkaniu 
zajmowanym przez lokatora bezu-
mownego takie porozumienie zostało 
zawarte – osoba, o którą Pani pyta, 
własnym podpisem wyraziła zgodę 
na zapłatę zobowiązania. 

Na pytanie, czy osoba bez ty-
tułu prawnego do lokalu i z orzeczoną 
eksmisją na prawo podejmować wią-
żące decyzje w sprawie mieszkania, 
do którego nie ma żadnych praw, 
wyjaśniam, że porozumienie zostało 
zawarte w postaci obustronnego 
oświadczenia woli.

W drugiej sprawie informu-
ję, że pismo GTBS wystosowane 
do mieszkańców budynku przy ul. 
Orzeszkowej 15, uprzedzające o 
możliwości rozwiązania umowy 
najmu i eksmisji związane było z ko-
lejnym upomnieniem o konieczności 
sprzątania klatek schodowych według 
ustalonego harmonogramu i nie miało 
żadnego związku z upominaniem się 
przez Panią Radną na sesji marcowej 
o poprawę substancji lokalowej. Co 
więcej, nie miało na celu zastraszania 
mieszkańców tegoż budynku wspo-
mnianą eksmisją).

Czwarta interpelacja dotyczyła 
wyborów do zarządów osiedli. Pod-
stawowy zarzut dotyczył braku wery-
fikacji uprawnionych do głosowania. 
Radna wnioskowała o podjęcie prac 
nad zmianą regulaminu zarządów 
osiedli.

(Odp.: Uprzejmie informuję, że 
zebranie mieszkańców odbyło się w 
siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, ul. Ariańska 3, zgodnie z przyjętą 
przez Radę Miasta Gorlice Uchwałą, 
natomiast stołówka naprzemiennie 
nazywana jest świetlicą. Nie doszło 
więc do zmiany miejsca, które mogło-
by  wprowadzić mieszkańców w błąd; 
karty do głosowania wydawane były 
zgodnie z listą obecności przez Ko-
misję Skrutacyjną; według wyjaśnień 
Przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 6 
głosowanie zostało przeprowadzone 
solidnie, bez pośpiechu. Ponadto 
nikt z obecnych w trakcie Zebrania 
Ogólnego Mieszkańców nie poddał 
w wątpliwość prawidłowości jego 
przeprowadzenia. Ogólne Zebrania 
Mieszkańców, jakie miały miejsce 
od 20 marca do 20 kwietnia 2015 r. 

pokazały, że zapisy Statutów uchwalo-
nych w 2012 roku nie są dostosowa-
ne do sytuacji faktycznych mogących 
pojawić się w trakcie zebrań. W celu 
wyeliminowania niejasności w przepi-
sach konieczne jest przeanalizowanie 
Statutów i naniesienie w nich ewen-
tualnych zmian. Zadanie to należy 
jednak do Rady Miasta Gorlice).

Ostatnia interpelacja dotyczyła 
rozbudowy cmentarza komunal-
nego.

(Odp.: Informuję, iż plan roz-
budowy, który powstał w związku 
z wyczerpaniem się zasobu miejsc 
grzebalnych przy obecnych rozmia-
rach cmentarza komunalnego, jak 
i brak w chwili obecnej możliwości 
kompleksowego wykonania i oddania 
do użytku cmentarza przy ul. Dukiel-
skiej skutkował będzie jedynie przesu-
nięciem granicy niewykorzystanego 
do tej pory terenu przeznaczonego 
na miejsca grzebalne, nie wykraczając 
poza obszar zabezpieczony na ten cel 
w obowiązującym planie przestrzen-
nym. Należy również nadmienić, że 
umiejscowienie cmentarza w tym 
rejonie nie jest żadną nowością, 
gdyż już od wielu lat wcześniejsze 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla Miasta Gorli-
ce ujmowały ten teren jako teren 
cmentarza. Odnosząc się do kwestii 
osuwiska na terenie, na którym 
planuje się poszerzenie cmentarza, 
informuję, iż karta dokumentacyjna 
osuwiska, która według mieszkańców 
jest głównym dokumentem dającym 
podstawę do odstąpienia od tej 
inwestycji zawiera zbyt ogólnikowe 
stwierdzenia, co do lokalizacji osu-
wiska, jak i również możliwości jego 
uaktywnienia się. Mając powyższe 
na uwadze zasadnym wydaje się 
wykonanie szczegółowych badań i 
analiz związanych z potencjalnym za-
grożeniem, jakie może nieść za sobą 
poszerzenie istniejącego cmentarza. 
Teren obecnie znajdujący się poza 
płotem cmentarza komunalnego w 
miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego przeznaczony 
jest pod lokalizację cmentarza, lecz 
nie została jeszcze opracowana do-
kumentacja projektowa rozbudowy 
dalszej jego części, dlatego też nie 
było konieczności występowania o 
opinię do Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w tym 
zakresie. W przypadku, kiedy Miasto 
zleci opracowanie takiej dokumenta-
cji, uzyskanie przedmiotowej opinii 
będzie konieczne. Informuję też, iż 
orientacyjna kwota przebudowy 1 mb 
magistrali wodociągowej o średnicy 

500 mm wynosi ok. 1200-1300 zł/
mb netto, co w zależności od długości 
przekładki magistrali (200-270 mb 
wariant I lub II) może kształtować się 
orientacyjnie w wysokości 300-400 
tys. zł Dodatkowo na opracowanie 
dokumentacji projektowej należałoby 
zabezpieczyć ok. 5% wartości robót, 
czyli 20 tys. zł). 

ROBERT RYNDAK w swojej 
interpelacji wnioskował o odstąpienie 
od projektu rozszerzenia cmentarza 
komunalnego w Gorlicach o część 
stoku północnego w kierunku ul. 
Pułaskiego, powołując się na kartę 
dokumentacyjną osuwiska oraz 
protest mieszkańców.

(Odp.: Odpowiadając na Pana 
interpelację dotyczącą wniosku o 
odstąpienie od projektu rozszerzenia 
cmentarza komunalnego w Gorlicach, 
informuję, że powołana przez Pana 
karta dokumentacyjna osuwiska, któ-
ra według Pana i mieszkańców, któ-
rych Pan reprezentuje, jest głównym 
dokumentem dającym podstawę do 
odstąpienia od rozbudowy obecnego 
cmentarza komunalnego zawiera 
zbyt ogólnikowe stwierdzenia, co 
do lokalizacji osuwiska, jak również 
możliwości jego uaktywnienia się. 
Mając jednak powyższe na uwadze 
zasadnym wydaje się wykonanie 
szczegółowych badań i analiz zwią-
zanych z potencjalnym zagrożeniem, 
jakie może nieść za sobą ewentualne 
poszerzenie istniejącego cmentarza. 
Obecnie obowiązujący plan zagospo-
darowania przestrzennego „Miasto 
Gorlice – Plan Nr 3” zatwierdzony 
Uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Mia-
sta Gorlice z dnia 26 października 
2006 r. zabezpiecza teren przeznaczo-
ny pod cmentarz, a jego planowana 
rozbudowa, o której pisze Pan w 
swojej interpelacji, nie wychodzi 
poza obszar oznaczony w planie 
jako tereny czynnego cmentarza 
komunalnego przy ul. Karwacjanów. 
Plan rozbudowy, który powstał w 
związku z wyczerpaniem się zasobu 
miejsc grzebalnych przy obecnych 
rozmiarach cmentarza komunalnego, 
jak i brak w chwili obecnej możliwości 
kompleksowego wykonania i oddania 
do użytku cmentarza przy ul. Dukiel-
skiej, skutkował będzie jedynie prze-
sunięciem granicy niewykorzystanego 
do tej pory terenu przeznaczonego na 
miejsca grzebalne, nie wykraczając 
poza obszar zabezpieczony na ten cel 
w obowiązującym planie przestrzen-
nym. Należy również nadmienić, że 
umiejscowienie cmentarza w tym 
rejonie nie jest żadną nowością, 
gdyż już od wielu lat wcześniejsze 

miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla Miasta Gorlice 
ujmowały ten teren jako teren cmen-
tarza. W dniu 12.05.2015 r. odbyło się 
również spotkanie z mieszkańcami, w 
którym uczestniczyło około 20 osób. 
W toku dyskusji i wyjaśnień prezen-
towanych przez Burmistrza Miasta 
i pracowników Urzędu Miejskiego 
ustalono zlecenie wykonania badań 
geotechnicznych oraz ewentualne 
przystąpienie do wykupu gruntów 
pod zalesienie jako izolację. Ponadto 
zarówno zwolenników jak i prze-
ciwników zamierzenia było po kilka 
osób).

KRZYSZTOF ZAGóRSKI złożył 
w imieniu mieszkańców interpelacje 
dotyczącą analizy dokumentacji prac 
remontowych w bloku przy ul. 3-go 
Maja 20 w 2013 r. pod kątem zużycia 
wody przez firmę, która wykonywała 
remont oraz obciążenia mieszkańców 
tego bloku dodatkowymi opłatami za 
zużycie wody.

(Odp.: Uprzejmie wyjaśniam, 
iż w 2013 r. prowadzone były prace 
izolacyjne jednej ściany fundamen-
towej od strony podwórza budynku 
przy ul. 3-go Maja 20, 20A, 20B. Do 
robót naprawczych zużyto wodę wg 
kosztorysów szczegółowych w ilości: 
ul. 3-go Maja 20 = 57,00 litrów wody, 
ul. 3-go Maja 20A = 69,00 litrów 
wody, ul. 3-go Maja 20B = 59,00 + 
64,00= 123,00 litry wody.

Woda była pobierana przez 
wykonawcę ze studni znajdującej 
się w podwórku Szkoły Muzycznej, 
ze względu na to, że po wykonaniu 
wykopów nie było możliwości wejścia 
do budynku. Łącznie wykonawca 
zużył 249,00 litrów wody. 

Dokonano sprawdzenia od-
czytów liczników zimnej wody w 
budynku przy ul. 3-go Maja 20 B i 
stwierdzono, że wg faktur zużycie na 
liczniku głównym wynosiło 662,00 
m3, a wg liczników i ryczałtów z lokali 
629,00 m3.  Różnica wyniosła 33,00 
m3, którą rozliczono na wszystkie 
lokale kwotowo, proporcjonalnie do 
rocznego zużycia wody. Nadmieniam, 
że część lokali ma niskie zużycie zim-
nej wody, ze względu na małą liczbę 
osób, w związku z czym współczynnik 
zużycia jest także niski. W 2013 r. 
zostały założone liczniki zimnej wody 
w lokalach, które dotychczas były 
nieopomiarowane. W tym czasie 
wymieniono także licznik główny.

Roczne rozliczenie zużycia 
wody prowadzone jest prawidłowo w 
programie komputerowym odrębnie 
dla poszczególnych budynków oraz 
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na poszczególne lokale i polega na 
zsumowaniu zaliczek i ryczałtów, 
porównaniu z odczytami w lokalach 
oraz proporcjonalnym doliczeniem 
różnicy 33,00 m3 do każdego lokalu. 
Nadmieniam również, że Zarządca 
nie ma wpływu na zużycie wody w 
lokalach, jedynie prowadzi rozliczenia 
z dokonanych odczytów.

Jak wynika z powyższych 
wyjaśnień mieszkańcy budynku przy 
ul. 3-go Maja 20, 20A i 20B  nie zostali 
obciążeni kosztami wody zużytej przez 
wykonawcę remontu). 

ADAM PIECHOWICZ złożył 
interpelacje w sprawie doposażenia 
placu zabaw oraz urządzenia siłowni 
terenowej na boisku przy ul. Batorego 
w Gorlicach.

(Odp.: Uprzejmie informuję, że 
przedmiotowy plac zabaw nie może 
zostać wyposażony w dodatkowe 
urządzenia zabawowe, gdyż ilość 
zamontowanych urządzeń została do-
stosowana do istniejących warunków 
terenowych i wymaganych stref bez-
pieczeństwa dla poszczególnych urzą-
dzeń. Urządzenie siłowni terenowej w 
obrębie boiska przy ul. Batorego w 
Gorlicach jest zadaniem inwestycyj-
nym wymagającym sporządzenia 
projektu oraz spełnienia obowiązków 
wynikających z Prawa Budowlanego. 
W tegorocznym budżecie nie ma 
przewidzianych środków na ten cel, 
w związku z czym zadanie może być 
ewentualnie uwzględnione przy pla-
nowaniu budżetu na rok przyszły). 

W drugiej interpelacji zwrócił 
się z prośbą o przywrócenie pierwot-
nego oznakowania ulicy Kochanow-
skiego od początku do skrzyżowania 
z Batorego, ograniczającego prędkość 
do 40 km/godzinę.

(Odp.: W sprawie ograni-
czenia prędkości na odcinku ulicy 
Kochanowskiego do ulicy Batorego 
informuję, że całe osiedle domów jed-

norodzinnych od ulicy Armii Krajowej 
do końca drogi gminnej (pod Pałacem 
Długosza) oznakowane jest jako strefa 
ograniczonej prędkości do 40 km/
godzinę (znak B-43). Taka prędkość 
obowiązuje aż do odwołania znakiem 
pokrewnym B-44. Znaki strefy nie są 
odwoływane przez skrzyżowanie z 
inną drogą publiczną).

AUGUSTYN MRóZ prosił 
o podanie do publicznej wiadomo-
ści nazwiska i funkcje osób, które 
są odpowiedzialne za remont ul. 
Krakowskiej będącej w Zarządzie 
Powiatu, gdyż w ramach tej inwe-
stycji wykonano parking koło MZS 
Nr 5, pozostawiając ok. 50 cm pas 
zieleni, po interwencji mieszkańców 
poszerzono parking wypełniając zieleń 
kostką, a aktualnie ok. półtora miejsca 
parkingowego zastawiono żółtymi 
słupkami.

(Odp.: Uprzejmie informuje, 
że sprawa została przekazana do 
Powiatowego Zarządu Drogowego w 
Gorlicach z prośba o udzielenie odpo-
wiedzi zgodnie z kompetencjami).

MICHAł DIDUCH złożył inter-
pelację w sprawie zorganizowania na 
terenie miasta miejsca do składowania 
odpadów zielonych oraz zwiększenia 
częstotliwości odbioru tego rodzaju 
odpadów od mieszkańców.

(Odp.: Uprzejmie informuję, że 
podczas przygotowywania warunków 
do przetargu na świadczenie usługi 
w zakresie odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych zosta-
nie rozważona kwestia zwiększenia 
częstotliwości odbioru odpadów 
zielonych oraz wydłużenia okresu 
zbiórki. Obecnie usługa w tym za-
kresie jest świadczona w oparciu o 
umowę obowiązującą do końca tego 
roku. Niemniej jednak należy mieć 
na uwadze, że powyższe zmiany 
wiążą się ze wzrostem kosztów 
zbiórki, a tym samym stawki opłat 

dla mieszkańców za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zgodnie z 
ostatnią zmianą dokonaną w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, obowiązującą od 1 lutego 
2015 r., wprowadzony został obowią-
zek utworzenia co najmniej jednego 
stacjonarnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów. Punkt taki ma 
umożliwiać zbiórkę określonych 
rodzajów odpadów, w tym między 
innymi odpadów zielonych. Sprawa 
budowy powyższego punktu wymaga 
rozważenia zarówno pod względem 
lokalizacji punktu zgodnej z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, organizacji jego 
funkcjonowania, jak również środków 
na budowę i utrzymanie).

Druga interpelacja dotyczyła 
wyjaśnienia przyczyn opóźnienia 
rozpoczęcia budowy cmentarza przy 
ul. Dukielskiej.

(Odp.: Na wstępie pragnę 
wyjaśnić, że należy odróżnić kwestię 
opóźnienia rozpoczęcia budowy 
cmentarza przy ul. Dukielskiej od ko-
nieczności niezwłocznego zabezpie-
czenia miejsc grzebalnych w obrębie 
już istniejącego cmentarza przy ul. 
Karwacjanów. Nawet, jeśli Miasto po-
siadałoby w dniu dzisiejszym wszelką 
dokumentację związaną z budową 
nowego cmentarza, z punktu widzenia 
technicznego nie ma realnej moż-
liwości urządzenia cmentarza przy 
ul. Dukielskiej do końca roku 2015, 
jak było zakładane w poprzedniej 
kadencji. Na dzień dzisiejszy Miasto 
Gorlice nie posiada prawomocnego 
pozwolenia na realizację robót. W mi-
nionej kadencji zlecenie opracowania 
projektu budowy cmentarza wraz z 
niezbędną infrastrukturą zostało po-
dzielone na etapy : - etap I obejmujący 
miejsca grzebalne z infrastrukturą 
towarzyszącą (opracowanie i prze-
kazanie dokumentacji projektowej 
wraz z ostatecznym pozwoleniem na 

budowę w terminie do 30.04.2015 r.; 
- etap II obejmujący budowę kostnicy 
z zagospodarowaniem przynależnego 
terenu (opracowanie i przekazanie 
dokumentacji projektowej wraz z po-
zwoleniem na budowę w terminie do 
30.06.2015 r.). Wykonawca zwrócił 
się do Zamawiającego z prośbą o pro-
longatę terminu zakończenia I etapu 
opracowania dokumentacji projekto-
wej motywując zmianę przeciągającą 
się procedurą uzyskania akceptacji 
koncepcji rozwiązań budowy nowego 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej z 
drogą gminną komunikującą cmen-
tarz komunalny przy ul. Dukielskiej. 
W ramach inwestycji wybudowane 
zostanie skrzyżowanie ulicy Dukiel-
skiej z drogą gminną prowadzącą 
do bramy głównej cmentarza oraz 
ciąg chodników umożliwiających 
bezpieczny ruch pieszy w stronę 
centrum miasta, jak również w stronę 
istniejących i przyszłych przystanków 
autobusowych. W ramach zamówie-
nia Wykonawca obowiązany jest do 
zaprojektowania odprowadzenia wód 
opadowych i ścieków sanitarnych. 
Inwestor, tj. Urząd Miejski nie po-
siada w chwili obecnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, w tym 
wyceny poszczególnych elementów 
inwestycji, na podstawie których 
mógłby w sposób miarodajny i 
rzetelny przedstawić koszty zadania 
(pierwszego, niezbędnego zakresu do 
wykonania). W projekcie budżetu na 
rok 2015 założono kwotę 700 tys. zł, 
która wystarczy na potencjalne rozpo-
częcie robót. W okresie grudzień 2014 
– kwiecień 2015 nie było podstaw, 
celowości, stosownych materiałów i 
dokumentów do tego, aby wniosko-
wać o zwiększenie środków finan-
sowych oraz podejmować rzeczową 
dyskusję. Potencjalna rozbudowa 
cmentarza komunalnego przy ulicy 
Karwacjanów obejmowałaby tereny 
będące własnością miasta, a ponadto 
zgodnie z Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Gorlice).

Wykaz Przewodniczących 
Zarządów Osiedli: 

Za r ząd  Os ied la  Nr  1  
„Starówka” – Leszek Wróbel, 
tel. 691-425-586

Zarząd  Os ied la  Nr  2  
„Magdalena” – Michał Jurczyk, 
tel. 697-187-660

inFormacja o ZarZĄdacH osiedli
W dniach od 20 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015 r. odbyły się spotkania Zarządów Osiedli, 

podczas których przedstawiono sprawozdanie z 4-letniej działalności oraz dokonano wyboru Przewod-
niczących Zarządów.

Zarząd  Os ied la  Nr  3 
„Kromera” – Halina Kordyl, 
tel. 508-619-320

Zarząd  Os ied la  Nr  4 
„Mariampol” – Danuta Brach, 
tel. 600-899-753

Zarząd  Os ied la  Nr  5 
„Młodych” – Maria Jamro, 
tel. 602-847-551

Zarząd  Os ied la  Nr  6 
„Zawodzie” – Grażyna Mocarska, 
tel. 502-330-057

Zarząd  Os ied la  Nr  7 
„Sokół” – Łukasz Wojnarski, 
tel. 501-936-579

Zarząd  Os ied la  Nr  8 
„Korczak” – Urszula Szymala, 
tel. 511-345-398

Z a r z ą d  O s i e d l a  N r 

9 „Górne” – Czesław Sikora, 

tel. 608-420-084

Zarząd Osiedla Nr 10 

„Skrzyńskich” – Antoni Kukla, 

tel. 662-376-150

Zarząd Osiedla Nr 11 

„Łysogórsk ie”  –  Jan Kuk, 

tel. 668-359-446

Zarząd Osiedla Nr 12 

„Krasińskiego” – Krzysztof 

Konopka, tel. 518-528-178
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Zakończono realizację zadania „Rozbudowa ulicy Łokietka w zakresie kompleksowej przebudowy nawierzchni jezdni wraz z jej poszerze-
niem do szerokości 6 m., budowy prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami indywidualnymi i zjazdami na drogi gminne boczne na odcinku 
od łącznika ul. Pod Lodownią do tzw. „Brzezinki”. W miesiącu kwietniu zakończone i odebrane zostały roboty na odcinku objętym I etapem 
prac. Wykonano przebudowę na odcinku 187 m. Aktualnie dobiega końca realizacja drugiego etapu zadania o długości 134 m. Na ukończeniu są 
prace związane z podbudową nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6 m, budowy prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami 
indywidualnymi i zjazdami na drogi gminne boczne. Planowane zakończenie robót nastąpi jeszcze w miesiącu maju, następnie przeprowadzona 
zostanie procedura odbiorowa i udostępnienie przebudowanej ulicy na odcinku o łącznej długości 321 m. do użytku publicznego. Wykonawcą 
tego zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. z Gorlic.

ZaKoŃcZenie prac na ŁoKietKa

18 maja br. odbyło się 
spotkanie z przedsiębiorcami 
w  Domu Polsko-Słowackim, 
które organizowała Polska 
Izba Pracy. Patronat nad spo-
tkaniem objął burmistrz Rafał 
Kukla. Spotkanie miało na celu 
przede wszystkim zapoznanie 
przedsiębiorców z efektywny-
mi rozwiązaniami w zakresie 
zatrudniania personelu i sko-
rzystania z wiedzy ekspertów w 
ramach rozwiązań związanych 
z optymalizacją zarządzania 
firmą. Równolegle organizator 
proponował dołączenie do Izby 
Gospodarczej dla zainteresowa-
nych przedsiębiorców.

wspÓŁpraca Z polsKĄ iZBĄ pracy
Miasto Gorlice w ramach angażowania się w rozwój przedsiębiorczości i regionu nawiązało współ-

pracę z Polską Izbą Pracy stwarzając tym samym możliwość pogłębienia dialogu z przedsiębiorcami.

sZKolenie w GorlicacH  
W dniach 19 i 20 maja Fundacja Inspiratornia przeprowadziła 

w Gorlicach szkolenia dotyczące uzależnień od substancji psycho-
aktywnych. Program był skierowany do pedagogów i nauczycieli 
z gorlickich  szkól miejskich, oraz pracowników Poradnii – Peda-
gogiczno – Psychologicznej  i obejmował m.in. takie zagadnienia 
jak: prawo narkotykowe, narkotyki na świecie, legalne i nielegalne 
substancje psychoaktywne, programy terapeutyczne, czy procedury 
policyjne wobec nastolatków posiadających narkotyki.

Szkolenia prowadzone były 
przez prezeskę fundacji Maję Rusz-
pel, wiceprezeskę fundacji Domini-
kę Krzywotulską-Grydlik oraz asp. 
Grzegorza Szczepanka, rzecznika 
prasowego Komendy Powiatowej 
Policji w Gorlicach. Wśród mate-
riałów szkoleniowych, które zostały 
przekazane uczestnikom znalazły się 
trójwymiarowe ulotki zaprojektowane 
specjalnie na tę okazję. Szkolenia 
odbyły się dzięki środkom Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.
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Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się integrować z uczestnikami szczególnego wydarzenia - Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
24 maja br., po Mszy świętej w Bazylice Mniejszej w Gorlicach, która rozpoczęła tegoroczne obchody, przez ulice naszego miasta przeszedł 
kolorowy pochód w  IV Gorlickim Marszu Żonkilowym. Uczestnicy marszu, wolontariusze wyróżniali się żółtymi strojami - koszulkami, 
czapkami. Rozdawali specjalnie przygotowane na tę okazję żółte kwiaty – symbol nadziei oraz kwestowali na potrzeby podopiecznych 
stowarzyszenia SPRAWNE SMOKI obejmującego pomocą dzieci z naszego miasta i powiatu. Jesteśmy szczęśliwi, że kolejna tego rodzaju 
akcja w naszym mieście spotkała się z serdecznym przyjęciem ze strony mieszkańców Gorlic, którzy dołączali się podczas marszu do 
kolorowego pochodu zmierzającego na Jarmark Pogórzański. Właśnie takie dni uświadamiają społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne 
mają takie same prawa do godnego życia, zabawy, integracji, jak każdy z nas. Przez cały czas, a nie tylko jeden dzień w roku.

dZieŃ GodnoŚci osÓB Z niepeŁnopsprawnoŚciĄ inteleKtUalnĄ
5 maja br. w Gorlickim Centrum Kultury w ramach obchodów Dnia Godności Osób z niepełnosprawnością intelektualną  odbyła 

się premiera spektaklu „Bo rodzina jest najważniejsza”, na podstawie sztuki M. Jokiel „Skrzydełka”, w wykonaniu grupy teatralnej 
„RADOŚĆ TWORZENIA”. Teatr, w którym główne rolę tworzą  osoby niepełnosprawne to kolejne przedsięwzięcie mające na celu inte-
grację środowiska osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim próba przełamania kolejnych barier i stereotypów. Przedstawienie 
było również doskonałą okazją dla rodzin osób niepełnosprawnych do spotkania z przedstawicielami gorlickiego samorządu. 

Vi GorlicKi dZieŃ osÓB niepeŁnosprawnycH i orGaniZacji poZarZĄdowycH

iV GorlicKi marsZ ŻonKilowy
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Celem spotkania było do-
starczenie podstawowej wiedzy na 
temat wpływu alkoholu, dopalaczy 
i narkotyków na rozwój organizmu 
nastolatka, zwrócenie uwagi na 
współczesne zagrożenia cywiliza-
cyjne, kształtowanie umiejętności 
asertywnego odmawiania udziału 
w sytuacjach zagrożenia oraz 
wypracowanie nawyku zdrowego 
zaspokajania własnych potrzeb.

W spotkaniu uczestniczyli 
nauczyciele i młodzież gimnazjów 
powiatu gorlickiego. Profesjonal-
ną wiedzę dotyczącą wpływu alko-
holu, substancji uzależniających 
na funkcjonowanie organizmu 
młodego człowieka, kondycję 
psychiczną i umiejętność prze-
widywania konsekwencji przyj-
mowania wszelkich substancji 
uzależniających dostarczył doktor 
Aleksander Wójcik. O racjonalnym 
odżywianiu, czyli piramidzie po-
karmowej opartej na aktywności 
fizycznej pomagającej zachować 
zdrowie, mówiła mgr Justyna 
Oszkandy – dietetyk kliniczny Na-
turhouse. W swoim wystąpieniu 
przybliżyła narastający problem 
nadwagi i otyłości. Przekonywała, 
że prawidłowa dieta zapobiega i 
zmniejsza ryzyko wielu chorób. 

wspÓŁcZesne ZaGroŻenia cZŁowieKa
sesja proZdrowotna

21 maja br. w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach odbyła się sesja 
prozdrowotna pod hasłem: „Współczesne zagrożenia człowieka” zorganizowana przez Dorotę Zimow-
ską i Bogusława Matałę, przy wsparciu finansowym Miasta Gorlice w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Narkomanii.

Swoimi doświadczeniami 
dzieliła się prezes Fundacji In-
spiratornia z Warszawy - Maja 
Ruszpel, która podejmuje szereg 
działań mających na celu eduko-
wanie społeczeństwa w obszarze 
uzależnień.  Aspirant Grzegorz 
Szczepanek – pracownik Komen-
dy Powiatowej Policji w Gorlicach, 
przedstawił skalę problemów 
związanych z używaniem sub-
stancji uzależniających, statystyki 
potwierdzające skutki coraz częst-
szego używania i nadużywania 
alkoholu w powiecie gorlickim. 
Młodzież Zespołi Szkół Technicz-
nych, pod opieką mgr Wioletty 
Stabach – Wójcik i mgra Krzysz-
tofa Zawilińskiego przygotowała 
w języku angielskim i niemieckim 
prezentację multimedialną na 
temat wpływu właściwego odży-
wiania i aktywności fizycznej na 
zdrowie człowieka.

Natomiast młodzież gim-
nazjalna przygotowała na sesje 
prace konkursowe. Uczniowie 
z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 
1 w Gorlicach zaprezentowali 
przygotowany przez siebie film 
związany z tematyką spotkania, 
zaś gimnazjaliści z Zespołu Szkół 
w Bystrej pochwalili się umiejęt-
nościami plastycznymi – przygo-
towali plakat.  

Wszystkim uczestnikom 
spotkania dyrektor ZST mgr Re-
nata Stępień wręczyła dyplomy 
i nagrody ufundowane przez 
Burmistrza Gorlic i Miejską Ko-
misję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gorlicach.

Questy to bezobsługowe, 
nieznakowane trasy dziedzictwa, po 
których można się poruszać czytając 
wierszowane wskazówki, pokazujące 
w ciekawy - innowacyjny sposób 
jakąś historię, legendę, elementy 
przyrody. 

Tematyka:

Wędrując po centrum Gorlic 
odwiedzisz miejsca związane z dzia-
łaniami, które miały miejsce podczas 
„Bitwy Gorlickiej” w 1915 r., kiedy to 
na moment Gorlice stały się sceną 
światowej historii. Walki pozycyjne 
pod Gorlicami trwały prawie pół roku, 

QUest Śladami Bitwy Z Ks. ŚwieyKowsKim
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spacer po Gorlicach z dawnym burmistrzem miasta, księdzem Bronisławem Świey-

kowskim, po miejscach związanych z I wojną światową. 

ale decydujące starcie rozpoczął nie-
spodziewany atak wojsk niemieckich 
i austro-węgierskich 2 maja 1915. 
Wtedy to został przerwany front 
rosyjski.

Jak szukać skarbu?

Podczas spaceru kieruj się 
wskazówkami zawartymi w instruk-
cji, odgaduj zagadki i zbieraj literki 
potrzebne do hasła. Na mecie trasy 
podaj je, by otrzymać odcisk pieczęci 
– skarbu questu. 

Zachęcamy do odwiedzania 
trasy questu, który "czynny" jest cały 
czas. Wystarczy pobrać ulotkę trasy w 
Pawilonie Historii Miasta Gorlice, bądź 
samemu ją wydrukować i ruszyć na 
start wyprawy. Quest został przygo-
towany w ramach projektu: Wyprawy 
odkrywców - poszukiwanie skarbów 
Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej, realizowanego w ramach 
Małopolskiego Programu Obchodów 
„100-lecie I wojny światowej”.

 Partnerem projektu jest Mia-
sto Gorlice. Więcej informacji o qu-
eście na stronie: www.bestquest.pl.
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17 maja br. w czasie pobytu 
w Grecji Zespół Taneczny „Pogó-
rzanie Bis” działający przy Gorlic-
kim Centrum Kultury, wziął udział 
w Ogólnokrajowym Kulturalnym 
Dziecięcym Festiwalu Tańców 
Ludowych w Korinos. Festiwal 
rozpoczął korowód wszystkich 
zespołów z poszczególnych re-
gionów państwa. „Pogórzanie Bis” 
podczas występu zaprezentowali 
polskie tańce narodowe, które 
spotkały się z dużym zaintereso-
waniem, wzbudzając aplauz licznie 
zgromadzonej widowni i uznanie 
jurorów, którzy uhonorowali ze-
spół „Proporcem Festiwalu”. 
Finałem Festiwalu było odtańcze-
nie przez wszystkich uczestników 
greckiego tańca ludowego sirtaki, 
na którym wzorowany jest znany 
taniec zorba.

Zespół Taneczny „Pogó-
rzanie Bis” powstał w 2003 roku. 
Jego członkowie to uczniowie 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 
w Gorlicach. W swoich progra-
mach zespół prezentuje polskie 
tańce narodowe. W dorobku 
posiada także tańce lubelskie i 
rzeszowskie. Wielokrotnie wy-

Konkurs obejmował cztery 
dziedziny: muzyka, plastyka, teatr, 
literatura.Hasłem przewodnim te-
gorocznego przeglądu były słowa 
Jana Pawła II „Jeśli chcesz znaleźć 
źródło, musisz iść do góry, pod 
prąd”.

Na cztery pełne wrażeń dni 
do Zakopanego zjechali uczestnicy 
konkursu z Polski i zagranicy, którzy 
czas spędzali nie tylko na konkur-
sowych zmaganiach w dziedzinie 
muzyki, literatury, teatru i plastyki, 
ale również na wspólnej modlitwie, 
spotkaniach, warsztatach, kon-
certach, spektaklach teatralnych 
w teatrze Stanisława Ignacego 
Witkiewicza oraz wycieczkach śla-
dami Jana Pawła II. Był też czas na 
zabawę i wiele atrakcji. 

Miło nam poinformować, 
że Gorlicka Grupa Teatralna GCK 
„PROMIEŃ”, której opiekunem i 
reżyserem spektakli jest Barbara 
Fugiel, wzięła udział w festiwalu w 
kategorii teatr. Podczas przeglądu 

jeden Festiwal -cZtery naGrody
W dniach 21-24 maja br.w Zakopanem odbywał się X Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej 

„Szukałem Was…”. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Zakopane, Parafie Zakopiańskie 
oraz Zakopiańskie Centrum Edukacji. Festiwal odbywał się pod Patronatem Honorowym ks. Kardynała 
Stanisława Dziwisza - Metropolity Krakowskiego, oraz ks. Dziekana Bogusława Filipiakai ks. Stanisława 
Olszówki z Zakopanego.

grupa zaprezentowała spektakl 
teatralny pt. „Gość Oczekiwany” na 
podstawie dramatu Zofii Kossak-
Szczuckiej.

Wystąpili: Daniel Łukaszyk 
(Józef Kurek), Rafał Stabach (Filip 
– młynarz), Anna Woźniak (Agniesz-
ka – żona młynarza), Izabela Łątka 

(Maryna Kurek), Ola Szurek (sąsiad-
ka), Karolina Jawor (Hanka – córka 
młynarza), Sylwia Olszewska (Zosia 
Kurek), Renata Ziółkowska (baba), 
Justyna Belczyk (Marcinowa), 
Gabriela Szczerba (Walentowa), 
Wiktoria Lenartowicz (sąsiadka), 
Natalia Gierut (sierota), Sebastian 

Kaczmarczyk (muzykant).

Komisja Festiwalu ocenia-
jąca prezentacje teatralne (złożona 
z aktorów Teatru im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w Zako-
panem)obradowała w składzie: 
przewodniczący: Krzysztof Najbor, 
członkowie: Adrianna Jerzmanow-
ska i Jerzy Chruściński –zastępca 
dyrektora, kompozytor.

W kategorii teatr Komisja-
postanowiła przyznać I miejsce 
Gorlickiej Grupie Teatralnej GCK 
„PROMIEŃ” wraz z nagrodą ufun-
dowaną przez Leszka Dorula - Bur-
mistrza Miasta Zakopane.

Jury w tegorocznym Festiwa-
lu przyznało również pięć wyróżnień 
aktorskich. Spośród 80 aktorów 
biorących udział w konkursie dwa 
wyróżnienia otrzymali członkowie 
grupy teatralnej „PROMIEŃ”: Rafał 
Stabach- za rolę młynarza oraz 
Sylwia Olszewska - za rolę Zosi. 
Nagrody za wyróżnienia zostałyrów-
nież ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Zakopane.

Ogromnym zaskoczeniem i 
radością okazała się czwarta nagro-
da dla Gorlickiej Grupie Teatralnej 
GCK „PROMIEŃ”, którą ufundował 
i przyznał ks. infułat Stanisław 
Olszówka z Zakopanego.

poGÓrZanie Bis w Grecji
Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach w dniach 15-24 maja br. 

zorganizował wyjazd grupy wokalno-tanecznej i uczestników Klubu 
Europejskiego do Grecji.

„SULIEXPO” na Węgrzech. W 
2008 roku  został wyróżniony w 
Międzywojewódzkim Przeglądzie 
Dziecięcych Zespołów Tańca 
Ludowego „Taneczny Krąg” w 
Przemyślu. W roku 2009 repre-
zentował miasto Gorlice  podczas 
XII Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego Mniejszości Na-
rodowych i Etnicznych „Świat  pod 
Kyczerą” w Gorlicach. W roku ubie-
głym realizował Projekt współpracy 
młodzieży z Gorlic i ukraińskiego 
Kałusza „Tak wiele nas łączy…Gor-
lice, Kałusz” - dofinansowanego z 
Narodowego Centrum Kultury w 
ramach Programu Polsko-Ukraiń-
ska Wymiana Młodzieży. Efektem 
projektu był wspólny występ obu 
grup w koncercie XVII Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru „Świat 
pod Kyczerą”.

Choreografem zespołu jest 
Halina Czeluśniak - instruktor 
GCK, z ramienia szkoły grupą 
opiekuje się Lucyna Ciszczoń.

Wieloletnia współpraca 
GCK i MZS nr 6 w Gorlicach układa 
się pomyślnie i planowana jest na 
kolejne lata.

stępował na scenach krajowych 
oraz zagranicznych. Koncertował 
na Węgrzech, Łotwie, Słowacji, w 
Rumunii, Czechach i Ukrainie oraz  

Francji i Hiszpanii. Dwukrotnie 
(w 2003 i 2005 roku) zdobył I 
miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Zespołów Szkolnych 
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Postanowieniem z dnia 
19 marca 2015 roku Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski nadał „Medale za 
Długoletnie Pozycie Małżeńskie” – 
które zostały wręczone 42 parom 
małżeńskim przez Rafała Kuklę, 
Burmistrza Miasta Gorlice i Ryszar-

ZŁote Gody 2015
21 maja br. w Restauracji „Podzamcze” w Gorlicach odbyła 

się uroczystość ZŁOTYCH GODÓW – 50.  lat wspólnego pożycia 

małżeńskiego.

da Guzika, Wójta Gminy Gorlice. 
Uroczystość została zorganizowa-
na przez Miasto i Gminę Gorlice. 
Część artystyczną przygotowała 
młodzież Zespołu Szkół w Domi-
nikowicach. Gratulacje i serdeczne 
życzenia Jubilatom złożyły Władze 
Miasta i Gminy Gorlice.

Dzieci przedstawiały na swo-
ich pracach wiele sytuacji dotyczą-
cych zarówno dorosłych jak i dzieci, w 
czasie których konieczne jest zdrowo-
rozsądkowe myślenie, zaś jego brak 
może doprowadzić do rozmaitych 
tragedii. Szczególna uwagę zwracały 
na kwestię bezpieczeństwa. Materiały 
plastyczne potrzebne do wykonania 
prac zostały zapewnione przez Zarząd 
Osiedla nr 5. 12 maja br. członkowie 
Zarządu wraz z  przedstawicielem 
Urzędu Miasta i panią K. Dyczko 
dokonali oceny prac. Wszystkie prace 

BeZpiecZeŃstwo i roZwaGa - teGo od cieBie KaŻdy wymaGa
Zarząd Osiedla Nr 5 „Osiedle Młodych” przy współpracy ze Świetlicą Osiedlową przy ulicy Tuwima 6, zorganizował Konkurs pla-

styczny „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od ciebie każdy wymaga” .
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matKa BoŻa 
niepoKalana 
patronKĄ

Gorlic

zostały nagrodzone upominkami 
ufundowanymi przez Miasto Gorlice 

ze środków przeznaczonych na reali-
zacje zadań z Miejskiego Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii.
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maraton BesKid nisKi 2015

„BĄdŹ w olimpijsKiej Formie”
mistrZ olimpijsKi w GorlicacH

24 maja br. odbył się międzynarodowy Maraton Beskid Niski 2015. Na 
trasę 42 km 195 metrów – po wystrzale burmistrza Rafała Kukli – wystartowało 
z gorlickiego Rynku ponad 500 zawodników z Polski, Słowacji, Ukrainy, Kenii i 
Etiopii. Niezwykle piękna widokowo trasa prowadziła przez Magurę Małastow-
ską, Nowicę, Uście Gorlickie do Wysowej Zdroju – perły uzdrowisk Beskidu 
Niskiego. To najtrudniejszy maraton górski w Polsce. Tę promocję Ziemi 
Gorlickiej zawdzięczamy Stowarzyszeniu „Maraton” z Gorlic na czele z dwoma 
pasjonatami biegania - Januszem Sobczykiem i Krzysztofem Zagórskim oraz 
sponsorom, m.in. Uzdrowisko Wysowa S.A., Miasto Gorlice, Powiat Gorlicki, 
Gmina Uście Gorlickie i Gmina Sękowa. Jego zwycięzcą w 2015 roku został 
Polak Bartosz Gorczyca z Buff Team Polska ze Skołyszyna z czasem 2. 36,10. 
Drugi na mecie był Viktor Starodubtsev z Ukrainy reprezentujący JM Demolex 
Bardejov z czasem 3. 38,29, wyprzedzając naszą rodaczkę Monikę Pasiut – 
Bartnia Biega z Szymbarku, z czasem 3. 58,21, a trzecia była Milena Pragnąca 
z Night Runners Katowice, z czasem 4.00,19. Najszybszym maratończykiem z 
powiatu gorlickiego był Piotr Krygowski z Gorlic, reprezentujący KK Kancelaria 
PI. Team, który zajął 16 miejsce. Był też wyjątkowy rekordzista – po raz 101 na 
trasę maratonu wyruszył Ryszard Fiega, z numerem 101. Fo
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23 maja br. w gorlickiej Hali 
Sportowej OSiR odbyło się spotkanie 
z Władysławem Kozakiewiczem – mi-
strzem olimpijskim w skoku o tyczce 
na olimpiadzie w Moskwie w 1980 
r.  Organizatorem spotkania była 
resteuratorka gorlicka Iwona Budziak. 
Prowadzącym to sobotnie popołudnie 
był znany gorlicki zapaśnik, dziś trener 
i mistrz świata weteranów – Zbigniew 
Krasoski. Mistrza olimpijskiego, jako 
szczególnego gościa, witał burmistrz 
miasta Gorlice, Rafał Kukla, dziękując 
za przybycie do Gorlic i promocję ak-
tywnego trybu życia, zwłaszcza wśród 
seniorów. Bo rzeczywiście mistrz 
olimpijski promuje projekt realizowany 
w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych pod nazwą „Bądź w olim-
pijskiej formie”, którego celem jest 
propagowanie aktywności fizycznej 
wśród grupy wiekowej 60+. Stąd obec-
ność słuchaczy Uniwersytetu Złotego 
Wieku w Gorlicach, którzy - oczywiście 
po wysłuchaniu bardzo interesującej 
prelekcji, o tym jak być w olimpijskiej 
formie - wręczyli Mistrzowi Lampę 
Łukasiewicza i album „Piękna Ziemia 
Gorlicka”. Spotkanie z Władysławem 
Kozakiewiczem wzbogaciły pokazy ta-
neczne i pokazy sztuk walki, losowanie 
nagród, fotki z Mistrzem, który wpisał 
się w historię „gestem Kozakiewicza”, 
sławnym „wałem”, książka „Bądź ko-
zakiem i dbaj o siebie”, z autografem 
oraz pozdrowieniami dla Czytelników 
„Kuriera”.Fo
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