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KONSUL ROSJI  W RATUSZU PRZEGLĄD PALM  I STOŁÓW WIZYTA KONSUL WĘGIER 

2 maja 2015 r. obchodzić będziemy 100 - lecie Bitwy 
pod Gorlicami - jednej z największych operacji wojskowych 
I Wojny Światowej. W walkach „przełomu gorlickiego” 
zginęło ok. 20 tys. żołnierzy wielu narodowości ówczesnej 
Europy. Spoczywają na Wiecznej Warcie na cmentarzach 
rozsianych wsród wzgórz Beskidu Niskiego i pagórków 
Pogórza. Przejmujące inskrypcje nagrobne opisują sens 
żołnierskiej śmierci, a jedna z nich wyraża pragnienie powrotu do Ojczyzny, rodzinnego domu:

„PrzyBylIŚmy z dalEkIEj OjczyzNy,
Tu OBjęła NaS ŚmIErć W SWOjE ramIONa
I uNIOSła NaS PrzEz OOdurzającą NOc.
WSzyScy PrzEBudzIlIŚmy SIę W OjczyźNIE”
Obchody 100. rocznicy będą czasem przypomnienia tych tragicznych wydarzeń, dramatu wojny, wyrazem pamięci i hołdu dla 

poległych, których pogodziła śmierć. Będą miały międzynarodowy wymiar. zapraszamy wszystkich mieszkańców Gorlic i Powiatu 
Gorlickiego do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. Program przygotowanych uroczystości i imprez prezentujemy 
w tym „kurierze Gorlickim” .



Str. 2 Marzec 2015



Str. 3Marzec 2015

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.

10 marca br. gościł w Gorlicach konsul Generalny Federacji rosyjskiej Wiktor kolesnikov. 
Wizyta związana była z wręczeniem medali z okazji zbliżającej się 70. rocznicy zwycięstwa nad hitle-
rowskimi Niemcami. Wśród odznaczonych znaleźli się żołnierze walczący w czasie II wojny światowej: 
kpt Władysław Bohatkiewicz, kpt Tadeusz Tenerowicz, por. dymitr Sabatowicz, ppor. Piotr deć, ppor. 
michał Banias, ppor. jan demaj, ppor. Grzegorz jewusiak, ppor. Piotr Sulicz. 

Ponadto burmistrz rafał kukla zaprosił Pana konsula na obchody 100. rocznicy Bitwy pod 
Gorlicami.

WIZYTA KONSUL GENERALNEJ WĘGIER
25 lutego br. konsul Generalna Węgier dr hab. adrienne körmendy spotkała się w ratuszu z 

burmistrzem rafałem kuklą oraz zastępcą burmistrza januszem Fuglem. Wizyta miała związek z po-
nownym otwarciem konsulatu Węgier w krakowie. Podczas spotkania Burmistrz zaprosił Panią konsul 
na uroczyste obchody 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami.

KONSUL ROSJI W RATUSZU
Odznaczenia dla kombatantów

K U R I E R  G O R L I C K I
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Natomiast dla Samorządu 
Województwa Małopolskiego udzie-
lono pomocy rzeczowej, w kwocie 
ok. 10 000 zł. Wnioskowana w 
uchwale kwota przeznaczona bę-
dzie na opracowanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej budowy 
odcinka chodnika prawostronnego 
o długości 110 m w ciągu ulicy 
Węgierskiej oraz projektu organizacji 
ruchu, celem wykonania przejścia 
dla pieszych. Przygotowane zadanie 
pozwoli na jego realizację z udziałem 
Województwa Małopolskiego w 
ramach Inicjatyw Samorządowych 
i będzie wkładem rzeczowym Ini-
cjatora, czyli Miasta Gorlice. To 
zadanie było wielokrotnie wniosko-
wane przez mieszkańców Gorlic 
oraz Szpital Specjalistyczny z uwagi 
na lokalizację w tym rejonie budyn-
ków Oddziału Geriatrii, Oddziału 
Medycyny Paliatywnej i Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. Realizacja 
tej inwestycji przyczyni się do prawi-
dłowego funkcjonowania placówki, 
jak również ograniczy zagrożenie 
bezpieczeństwa pacjentów, osób 
odwiedzających i personelu. 

W związku z tym, że dotych-

VII SESJA RADY MIASTA GORLICE
26 marca br. odbyła się VII sesja rady miasta Gorlice. radni 

wysłuchali  Informacji Burmistrza za okres międzysesyjny od 16 lutego do 
15 marca br., zapoznali się z odpowiedziami na założone na poprzedniej 
sesji rm interpelacje oraz podjęli 17 uchwał. Pierwszą z nich udzielono 
pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 8 500 zł, na czę-
ściowe pokrycie kosztów współorganizacji  trzech imprez kulturalnych 
w 2015 r. przez muzeum dwory karwacjanów i Gładyszów, które jest 
organizatorem przedmiotowych imprez, a ich wspólna organizacja jest 
ze względów społecznych i finansowych korzystna.

czasowa uchwała w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami wy-
magała zmiany na mocy ustawy, 
radni uchwalili nowy wzór deklaracji. 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach 
wprowadza ryczałtową stawkę opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku let-
niskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe. W uchwale 
uwzględniono też możliwość skła-
dania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 

Podjęto również uchwały w 

sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
oraz w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenie 
takiej opłaty oraz ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności i ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za rok.

Ważną uchwałą było przyjęcie 
programu opieki nad zwierzętami 
oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Gorli-
ce w 2015 r. Program obejmuje 
swoim zakresem realizację takich 
zadań jak: zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku 
dla zwierząt; opiekę nad wolno 
żyjącymi kotami, w tym ich dokar-
mianie; wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt; obligatoryjną sterylizację 
albo kastrację zwierząt; poszuki-
wanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt i usypianie ślepych miotów; 
wskazywanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich; zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt.

Cztery uchwały dotyczyły 
przystąpienia do zmiany, bądź zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Gorlice 
– na tereny zabudowy mieszkaniowej 
bądź tereny produkcyjno-usługowe. 
Uchwałą dokonano też zmian budże-
tu Miasta Gorlice oraz Uchwały Bu-
dżetowej Miasta Gorlice na 2015 r.

Zmniejszony został plan do-
chodów budżetu miasta na 2015 
r. w wyniku zmniejszenia kwoty 
subwencji oświatowej o 428 449 
zł. Subwencja została zmniejszona 
decyzją Ministra Finansów według 

W Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego 
odbyła się już XXIII edycja Szkolnego Turnieju „Super Klasa”. W rywali-
zacji zespołów biorą udział II i III klasy gimnazjalne. Uczniowie próbują 
swych sił w różnorodnych konkurencjach, wymagających zarówno 
wiedzy, umiejętności, jak i zaradności oraz sprytu. W tym roku, po 
rozegraniu aż 25 konkurencji wygrali uczniowie klasy III b pod opieką 
pani Barbary Waśkowskiej, zdobywając honorowy tytułu „Super Klasy 
2015”. Koszulki i materiały na organizację turnieju zakupione zostały 
ze środków Miasta Gorlice będących w dyspozycji Burmistrza Gorlic 
z przeznaczeniem na zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

23 marca br. w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach odbywała się Giełda Zawodów Szkół Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Gorlickiego. Po raz szósty gimnazjaliści, ich rodzice i na-
uczyciele mogli zapoznać się z prezentacją oferty edukacyjnej szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gorlickiego – tym razem na 
rok szkolny 2015/2016. To bardzo ciekawa forma współpracy między 
miejskim gimnazjami, a szkołami ponadgimnazjalnymi powiatu, której 
celem jest pomoc gimnazjalistom we właściwym wyborze kierunku 
dalszego kształcenia. Na giełdzie pomagali dyrektorzy i nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych i oczywiście młodzież. Przekonywali, prezentowali, 
odpowiadali na pytania – podawali rzetelną wiedzę o szkole, łącznie 
z osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi. W czasie trwania 
giełdy, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w mieście były otwarte dla 
gimnazjalistów, którzy mogli na własne oczy zobaczyć szkołę – klasy, 
pracownie, wyposażenie, czyli warunku do nauki.

SUpER KLASA 2015 GIEŁDA ZAWODÓW SZKÓŁ 
pONADGIMNAZJALNYCH

K U R I E R  G O R L I C K I
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18 lutego br. burmistrz Ra-
fał Kukla wziął udział w spotkaniu 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.  
W godzinach popołudniowych na 
hali OSiR Burmistrz wręczył na-
grody uczestnikom Turnieju Piłki 
Nożnej  o Puchar Burmistrza.

20 lutego br. burmistrz Ra-
fał Kukla uczestniczył w spotkaniu 
Kapituły Złotego Liścia Dębu. 
Następnie spotkał się z Krzysz-
tofem Kozłowskim - Prezesem 
GKPS Gorlice. Tego samego dnia 
Burmistrz spotkał się również z 
Kazimierzem Krokiem - Wójtem 
Gminy Łużna. Tematem rozmów 
była organizacja obchodów 100. 
rocznicy Bitwy pod Gorlicami.

23 lutego br. burmistrz 
Rafał Kukla spotkał się z Dariu-
szem Bohatkiewiczem. Tematem 
rozmów była możliwość trans-
misji obchodów majowych w 
TVP. Zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel brał udział w gali „Gazety 
Krakowskiej” w Nowym Sączu 
poświęconej wręczeniu nagród na 
najlepszego sportowca, trenera i 
drużynę powiatów nowosądeckie-
go, limanowskiego i gorlickiego.  

24 lutego  br.  decyzją 
burmistrza Rafała Kukli zor-
ganizowano wizję lokalną na 
budynku bloku socjalnego. W 
spotkaniu uczestniczyli pracow-
nicy Wydziału Inwestycji UM 
oraz Gorlickiego Towarzystwa 

wyliczeń ostatecznych kwot dla po-
szczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego dokonanych przez 
MEN w oparciu o liczbę uczniów w 
roku szkolnym 2014/2015. Zmniej-
szone dochody z subwencji zostały 
zrekompensowane wolnymi środka-
mi finansowymi z lat ubiegłych.

Plan wydatków budżetu mia-
sta na 2015 r. uległ zwiększeniu 
ogółem o 322 883 zł, z tego wydatki 
bieżące o 205 382 zł, a wydatki ma-
jątkowe – o 117 500 zł. 20 tys. zł w 
wydatkach bieżących przeznaczono 
na dopłaty do udziałów miasta w 
MZK Spółka z o.o., które zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie 
wykonania adaptacji pomieszczeń 
wygospodarowanych z hali warsz-
tatowych na szatnie, prysznice oraz 
toalety dla pracowników fizycznych, 
zgodnie z zaleceniem Sanepidu 
i Państwowej Inspekcji Pracy. O 
47 046 zł zwiększono wydatki na 
oświatę i wychowanie. 17 046 zł 
skierowano na realizację projektu 
Comenius – program „Uczenie się 

przez całe życie”. Za 30 000 zł zo-
stanie wykonana renowacja parkietu 
w szkolnej sali gimnastycznej o po-
wierzchni 500 m2. Niewykorzystane 
środki z 2014 r. w kwocie 12 057 zł 
wprowadza się na realizację projektu 
współfinansowanego w ramach EFS 
na projekt „Daj sobie szansę. Tobie 
też się uda”. W dziale „Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska” 
zwiększono wydatki o 12 780 zł 
na zakup pojemników na surowce 
wtórne.

Dodatkowe środki w kwocie 
108 500 zł otrzymał dział „Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego”. 
Z tej kwoty dotację podmiotową dla 
GCK zwiększono o 46 000 zł – 20 
000 zł na wkład własny do wniosku 
pn. „Obchody 100. Rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami – cmentarz 91”, 
który otrzymał dofinansowanie z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 176 834 zł; 
26 000 zł zostanie przeznaczone na 
wkład własny do złożonego wniosku 
pn. „Mapping ściana pamięci”, przy 

dofinansowaniu 20 000 zł. Będzie 
to trójwymiarowy pokaz łączący 
światło, dźwięk i obraz, który po-
wstanie na podstawie zachowanych 
fotografii, dokumentów i materiałów 
archiwalnych; o 62 500 zł zwiększo-
no dotację dla MBP z przeznacze-
niem na wkład własny do projektu 
„Festiwal literacki im. Zygmunta 
Haupta”. Koszt festiwalu wyniesie 
241 060 zł.

„Kultura fizyczna i sport” 
otrzymają dodatkowo 5 000 zł na 
realizację dwóch zadań związanych 
z obchodami 100. rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami – międzynarodowy 
turniej blackmintona i pokaz starych 
samochodów.

Zwiększono też wydatki mająt-
kowe o 117 500 zł – na opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy 
odcinka chodnika prawostronnego 
o długości 110 m w ciągu ulicy 
Węgierskiej oraz projektu organizacji 
ruchu celem wykonania przejść dla 
pieszych; dotację celową dla MZUK 
na zakup minikoparki gąsienicowej 

– 92 500 zł; pomoc dla powiatu 
gorlickiego w wysokości 15 000 zł 
na zabezpieczenie przeciwpożarowe 
Dworu Karwacjanów.

Ponadto uchwałami Rada 
Miasta nabyła na Rzecz Miasta 
Gorlice w drodze darowizny prawo 
wieczystego użytkowania nierucho-
mości gruntowej przy ul. Chopina 
od SM „Mariampol” na drogę do-
jazdową wewnętrzną; utworzyła trzy 
odrębne obwody do głosowania 
dla przeprowadzenia wyborów na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dom Pomocy Społecznej przy ul. 
Michalusa, Dom Pomocy Społecznej 
przy ul. Sienkiewicza, Szpital Spe-
cjalistyczny im. H. Klimontowicza 
przy ul. Węgierskiej 21) wyraziła 
zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy; przyjęła zadania z zakresu 
administracji rządowej dotyczące 
utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych położonych na terenie 
miasta Gorlice; zgodziła się na zbycie 
działki uzupełniającej przy ul. Kwiato-
wej w Gorlicach.

SERWIS Z RATUSZA
Informacja Burmistrza miasta Gorlice z działalności za okres 

od 18 lutego 2015 roku do 16 marca 2015 roku

Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o. Tematem przewodnim było 
usunięcie usterek powstałych w 
trakcie wykonywania inwestycji. 
Tego samego dnia burmistrz 
spotkał się z projektantem nowe-
go cmentarza komunalnego przy                               
ul. Dukielskiej.

27 lutego br. odbyło się 
kolejne spotkanie w sprawie or-
ganizacji obchodów 100. rocznicy 
Bitwy pod Gorlicami z udziałem 
przedstawicieli Gminy Sękowa, 
Gminy Łużna oraz Starostwa 
Powiatowego.

1 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla uczestniczył w modlitwie 
za chorych i pracowników służby 
zdrowia w Kaplicy Oddziału Ge-
riatrycznego Szpitala Specjali-
stycznego im. H. Klimontowicza 
w Gorlicach. 

2 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla uczestniczył w Krakowie 
w Seminarium pn. „Inwestycje 
Zagraniczne w Małopolsce” or-
ganizowanej przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mar-
szałkowskiego. Tego samego 
dnia zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel spotkał się w Krakowie z 

Konsul Węgier dr hab. Adrienne 
Körmendy. Tematem rozmów był 
udział przedstawicieli Węgier w 
obchodach 100. rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami. Następnie w tym 
samym temacie odbyło się spo-
tkanie w Małopolskim Instytucie 
Kultury w Krakowie. W godzinach 
popołudniowych burmistrz Rafał 
Kukla oraz zastępca burmistrza 
Janusz Fugiel spotkali się z se-
natorem Januszem Sepiołem. 
Tematem rozmów była możliwość 
utworzenia Muzeum Bitwy pod 
Gorlicami.

3 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla spotkał się ze starostą 
Karolem Górskim. Tematem 
rozmów była  budowa północne-
go obejścia Gorlic. W godzinach 
popołudniowych burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył ponadto w 
wystawie Bartłomieja Belniaka pt.: 
„Poczet Królów Polskich”. 

4 marca br. burmistrz Rafał 
Kukla uczestniczył w Zakopanem 
w szkoleniu obronnym nowo 
wybranych wójtów, burmistrzów, 
starostów i prezydentów miast.

5 marca br. w Starostwie 
Powiatowym w Gorlicach odbyło 

się spotkanie poświęcone utwo-
rzeniu na terenie Gorlic Ośrodka 
Wsparcia dla Osób z Niepełno-
prawnością Intelektualną. W 
spotkaniu uczestniczył burmistrz 
Rafał Kukla oraz radni Rady 
Miasta Gorlice: Joanna Bubak, 
Halina Marszałek oraz Małgorzata 
Miękisz - Müller.

6 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla spotkał się z Prezesem 
MPGK Sp. z o.o. Januszem Ząb-
kiem. Tematem rozmów było 
funkcjonowanie Spółki w najbliż-
szej kadencji.

7 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla na zaproszenie Miejskie-
go Koła Gospodyń uczestniczył                          
w spotkaniu z okazji "Święta 
Kobiet”.

9 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla oraz przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice Krzysztof 
Wroński uczestniczyli w II Sesji 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. 
W godzinach popołudniowych 
burmistrz uczestniczył w dwóch 
spotkaniach z okazji Dnia Kobiet, 
w Klubie Jubilat na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 2 „Magdalena” 
oraz w świetlicy przy ul. Chopina 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 4 „Mariampol”. Zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel brał udział 
w konferencji jaka miała miejsce 
w Krakowie dotyczącej ochrony 
powietrza z udziałem Ministra 
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ALICJA NOWAK, w związku 
z nieporządkiem w planach zago-
spodarowania przestrzennego m. 
Gorlice oraz licznymi skargami 
mieszkańców na sposób funk-
cjonowania Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej, zwróciła się do 
Burmistrza o przeprowadzenie kon-
troli i sprawdzenie prawidłowości 
funkcjonowania w/w Wydziału oraz 
celowości podejmowanych działań 
pod kątem skutków dla miasta i 
mieszkańców.

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że poleciłem audytorowi wewnętrz-
nemu przeprowadzenie doraźnej 
kontroli prawidłowości działania 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Mienia Komunalnego w zakre-
sie gospodarowania mieniem 
komunalnym Miasta Gorlice i 
stosowanych w tym zakresie pro-
cedur. Ponadto informuję, że w 
najbliższej przyszłości planowane 
są również zmiany organizacyjne 
w przedmiotowym wydziale mające 
na celu usprawnienie jego funkcjo-
nowania).

W odpowiedzi na interpe-
lację dotyczącą realizacji w 2015 
roku pierwszego budżetu obywatel-
skiego pod nazwą „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego” zaplanowanej w 
budżecie na 2014 rok i wycenionej 
wówczas na 246 tysięcy złotych – 
radna uważa, że działanie to jest 
niezgodne z interesem miasta, ideą 
budżetu obywatelskiego i godzi w 
finanse publiczne, a zasadność i 
prawidłowość realizacji tej inwesty-
cji należy poddać kontroli. Ponadto 
prosiła o podanie nr ewidencyjnego 
i nr ksiąg wieczystych działek, na 
których boisko jest zlokalizowane. 
(Odp.: Uprzejmie informuję, że in-
westycja ta realizowana jest przy ul. 
Wrońskich na działce stanowiącej 
własność Miasta Gorlice. Dojście 
i dojazd do boiska – droga tech-
nologiczna usytuowana została na 

RADNI INTERpELUJĄ 
BURMISTRZ ODpOWIADA

Odpowiedzi na interpelacje z VI Sesji rady miasta

części działki stanowiącej własność 
Juliana Sikory. Umową dzierżawy z 
dnia 18 lutego 2015 r. wydzierża-
wiona została od właściciela część 
działki pod określoną wyżej drogę. 
Umowa zawarta została na okres 
od 1 marca 2015 r. do 21 grudnia 
2015 r. z możliwością dalszego jego 
przedłużenia. Dodatkowo wyzna-
czona zostanie ścieżka przez działkę 
miejską, łącząca boisko z osiedlem 
mieszkaniowym „Magdalena”).

MARIOLA MIGDAR I TOMASZ 
CHMURA wnioskowali o posprzą-
tanie odcinka chodnika oraz ulicy 
Garncarskiej przez właściciela 
działki położonej pomiędzy nowo 
wybudowanym rondem, a ulicą 
M. Rydarowskiej oraz sklepem 
„Biedronka”. 

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że chodnik został oczyszczony z 
błota 27 lutego br. przez służby 
miejskie. Właściciel przyległej po-
sesji zabezpieczył teren w sposób 
uniemożliwiający wjazd samocho-
dów na nieutwardzony plac, co 
zapobiegnie powtórnemu zanie-
czyszczeniu chodnika). 

Wnioskowali też o dosto-
sowanie „górki cmentarnej”, a 
konkretnie części byłego stoku 
narciarskiego do jazdy na sankach 
czy nartach dla dzieci i młodzieży. 

(Odp.: Uprzejmie informu-
ję, iż podjęte zostaną działania 
zmierzające do uporządkowania 
przedmiotowego terenu). 

W trzeciej interpelacji wnio-
skowali, by do budżetu na 2016 
r. uwzględnić poszerzenie drogi 
przed Miejskim Zespołem Szkół 
Nr 6 i wybudowanie dodatkowych 

miejsc parkingowych. Ponadto 
wnioskowali o wyznaczenie miejsca 
postojowego dla osób niepełno-
sprawnych bezpośrednio przed 
szkołą. 

(Odp.: W sprawie budowy 
miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 
Hallera na wysokości Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 6 informuję, że 
działka o numerze ewidencyjnym 
2910/16 bezpośrednio przylegająca 
do ulicy Hallera jest w wieczystym 
użytkowaniu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Małopolska”. Wymieniony 
tytuł prawny nie daje Miastu pod-
stawy do dysponowania gruntem 
na cele budowlane ani też wydat-
kowania środków publicznych. 
Miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych zostało wy-
znaczone znakami pionowymi w 
bezpośrednim sąsiedztwie wejścia 
do zespołu szkół. Oznakowanie 
poziome, tzw. koperty, zostaną 
namalowane w okresie letnim, gdy 
warunki pogodowe pozwolą na 
stosowanie farb drogowych).

W związku z brakiem ogól-
nodostępnego boiska sportowego 
na osiedlu Hallera wnioskowali o 
zmodernizowanie i przebudowanie 
kosztem jednej estakady terenu 
Miejskiego Zespołu Nr 6 na bazę 
rekreacyjno-sportową dla tego 
osiedla – boisko do gry w piłkę 
nożną oraz ręczną o nawierzchni 
sztucznej trawy oraz wielofunkcyjne 
boisko do koszykówki i siatkówki o 
podłożu miękkim.

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że w związku z tym, iż terenem na 
którym Państwo Radni proponują 
wybudować ogólnodostępne wielo-

funkcyjne boiska sportowe dyspo-
nuje Dyrektor Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 6 w Gorlicach, pismem z 
dnia 5 marca 2015 r. zwrócono się 
do dyrektora o ustosunkowanie się 
do złożonej interpelacji. Pismem 
z dnia 9 marca 2015 r. Dyrektor 
MZS Nr 6 w Gorlicach pozytywnie 
odniósł się do Państwa propozycji, 
pod warunkiem, że boiska te byłyby 
oświetlone i monitorowane. W 
związku z powyższym pismem z 
dnia 11 marca 2015 r. wystąpiono 
do Dyrektora Szkoły o zgłoszenie 
przedmiotowego zadania inwesty-
cyjnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 
51/2014 Burmistrza Miasta Gorlice 
z dnia 23 kwietnia 2014 r.)

MICHAŁ DIDUCH, zwrócił 
się z prośbą o rozszerzenie zakresu 
działania Biura Obsługi Klienta w 
Urzędzie Miejskim, wpisując się w 
ogólnokrajową reformę administra-
cji publicznej. 

(Odp.: Wyjaśniam, że jak 
Pan słusznie zauważył zasadnym 
wydaje się wprowadzenie do Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach modelu 
zarządzania publicznego jako za-
rządzania rynkowego (New Public 
Management – NPM). Pragnę 
jednocześnie podkreślić, że głów-
nym celem Nowego Zarządzania 
Publicznego jest przede wszystkim 
zapewnienie efektywności działania 
administracji publicznej. Nadto 
kluczową w powyższym modelu 
jest zmiana statusu i charakteru 
pracy urzędnika administracji pu-
blicznej, który powinien stać się 
menadżerem. W takim wypadku nie 
wystarczy proponowana przez Pana 
sama reorganizacja Biura Obsługi 
Mieszkańców. Mając na uwadze 
powyższe stwierdzić należy, że 
ewentualna modyfikacja zakresu 
działania BOK wymaga uprzedniej 
analizy możliwości zapewnienia 
kompleksowej obsługi klienta w 
istniejącym pomieszczeniu, w 

Środowiska Macieja Grabow-
skiego i Marszałka Województwa 
Małopolskiego Marka Sowy. 

10 marca br. burmistrz Ra-
fał Kukla spotkał się z Senatorem 
Stanisławem Kogutem. Tematem 
rozmów była współpraca dla roz-
woju naszego regionu.

11 marca br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w Al-
werni w konferencji pn.: „Nowa 
szansa - nowe wyzwania”, do-
tyczącą unijnego wsparcia dla 
Małopolski - Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa 
Małopolskiego 2014-2020. W 
godzinach popołudniowych bur-
mistrz Rafał Kukla uczestniczył 
w Racławicach w Małopolskim 
Forum Drogowym. Tego samego 
dnia zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel uczestniczył w spotkaniu 
w Małopolskim Instytucie Kultury 
dotyczącym promocji wydarzeń 
związanych z 100 rocznicą Bitwy 
pod Gorlicami. W godzinach 
popołudniowych zastępca bur-
mistrza spotkał się z Arturem 

Wachowiczem – managerem Ewy 
Wachowicz. Tematem rozmów 
był udział pani Ewy Wachowicz 
w wydarzeniach związanych z 
majowymi obchodami. 

12 marca br. burmistrz 
wraz z zastępcą uczestniczyli w 
II-gim dniu Małopolskiego Forum 
Drogowego.

13 marca br. burmistrz 
Rafał Kukla oraz wiceprzewod-
nicząca Rady Miasta Mariola 
Migdar  uczestniczyli w uroczy-
stości z okazji setnej rocznicy 

urodzin Gorliczanina, Pana Józefa 
Bartusiaka. W godzinach popołu-
dniowych Burmistrz uczestniczył 
w spotkaniu roboczym dot. orga-
nizacji obchodów 100. rocznicy 
Bitwy pod Gorlicami z udziałem 
Wójt Gminy Sękowa, Sekretarz 
Gminy Łużna oraz przedstawi-
cielami Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach. W godzinach po-
południowych burmistrz Rafał 
Kukla spotkał się z kandydatką na 
urząd Prezydenta RP Magdaleną 
Ogórek.
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szczególności z uwzględnieniem 
intymności w trakcie załatwiania 
spraw, czy też możliwości kom-
petencyjnych poszczególnych 
pracowników. Stosowną analizę 
przygotowuje Wydział Organiza-
cyjny i Nadzoru).

Radny prosił też o przeanali-
zowanie uruchomienia bezpłatnych 
parkingów, chociażby tylko poprzez 
utwardzenie nawierzchni, np. tłucz-
niem, w okolicach „Biedronki” na 
Stawiskach oraz przy wyburzonym 
jakiś czas temu budynku przy zakła-
dzie fotograficznym przy ul. 11-go 
Listopada. 

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że obok płatnych miejsc posto-
jowych w strefie parkowania są 
parkingi, na których nie pobiera 
się opłaty. Są to parkingi: przy 
obiektach sportowych, nad rzeką 
Ropą od strony Zawodzia, przy ul. 
Ariańskiej, przy ul. Ogrodowej na 
dawnym placu targowym oraz przy 
ul. Jagiełły za budynkiem ZUS-u. In-
formuję także, że w budżecie miasta 
na 2015 rok ujęte jest utwardzenie 
działki przy ulicy Karwacjanów w 
sąsiedztwie cmentarza komunalne-
go pod potrzeby parkingowe, urzą-
dzenie miejsc parkingowych przy 
placu Dworzysko oraz parkingów 
przy ulicy Konopnickiej. Realizacja 
tych zadań pozwoli oddać do użyt-
kowania na terenie miasta Gorlice 
około 100 miejsc parkingowych, co 
stanowi znaczącą ilość w stosunku 
do dotychczas funkcjonujących 
publicznych miejsc postojowych 
przeznaczonych do postoju sa-
mochodów osobowych w naszym 
mieście. W sprawie utwardzenia 
placów przy ul. Garncarskiej i 11-go 
Listopada wykorzystywanych jako 
miejsca postojowe, informuję, że 
grunty te nie stanowią własności 
miasta, w związku z tym nie może-
my wydatkować środków publicz-
nych na utwardzenie tych placów. 
Ze względu na zanieczyszczenie 
dróg przez wyjeżdżających z tych 
działek, Straż Miejska zobowiązała 
właścicieli do uporządkowania i 
zabezpieczenia swoich posesji).

Radny pytał też, czy jest 
może opracowana wstępna kon-
cepcja powstania strefy aktywności 
turystycznej, gdzie będzie się ona 
mieścić, na jakim terenie będzie 
usytuowana, wokół jakich histo-
rycznych czy rekreacyjnych miejsc 
będzie przebiegać.

(Odp.: Informuję, że w ra-
mach poddziałania 6.3.1 planuje się 

realizację przedsięwzięć związanych 
z wykorzystaniem i rozwojem lo-
kalnych zasobów przyrodniczych 
lub krajobrazowych, w szczegól-
ności poprzez budowę i rozbu-
dowę infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej w subregionach. 
Podmiotem odpowiedzialnym 
za przygotowanie planu działań 
będzie samorząd województwa. 
Plan ten będzie przygotowywany 
na bazie dokumentów strategicz-
nych regionu, uwzględniając dia-
gnozę, opis potencjału obszaru 
poszczególnych subregionów oraz 
listę projektów zgłoszonych przez 
wnioskodawców. Jednocześnie o 
wyborze projektów wynikających 
z dokumentu współdecydować 
będą Fora Subregionalne. Na dzień 
dzisiejszy nie ma więcej informacji 
w SZOOP na temat Stref Aktyw-
ności Turystycznej. Niezbędnym 
staje się opracowanie strategii 
turystycznej Miasta, adekwatnej 
do rzeczywistych możliwości i cha-
rakteru regionu. Jednym z zadań 
priorytetowych, które podnosiłem 
przed wyborami samor ządowymi 
w 2014 roku, była budowa interak-
tywnego muzeum Bitwy Gorlickiej, 
jako obiektu mającego stanowić 
główną atrakcję turystyczną Miasta, 
a które mogłoby zostać sfinanso-
wane w ramach w/w przedsięwzięć. 
Zasadnym zdaje się wstrzymać z 
dalszymi działaniami do czasu uzy-
skania szczegółowych informacji 
w zakresie Stref Aktywności Tury-
stycznej, do których monitowania 
zobowiązane jest Biuro Funduszy 
Zewnętrznych).

W związku z uzyskaniem 
przez Miasto Gorlice dotacji na 
prace konserwatorskie na cmenta-
rzu wojennym nr 91 w Gorlicach, 
w wysokości 30 tys. zł, z jakich 
środków będzie zabezpieczony 
wkład własny do tego zadania, w 
wysokości 20 tys. zł? Pytał też, 
czy możliwy był montaż finansowy 
zawierający udział wspomnianej 
dotacji z przeprowadzonego kon-
kursu przez woj. małopolskie oraz 
pieniędzy z funduszy Wojewody 
przewidzianych na remonty i reno-
wację cmentarzy. Prosił również o 
przedstawienie krótkiej charakte-
rystyki zaplanowanych w ramach 
projektu robót konserwatorskich.  

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że wnioskiem z 15.12.2014 r. mia-
sto Gorlice wystąpiło do Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie o 
przyznanie środków na zadanie 
związane z kontynuacja prac kon-

serwatorskich na cmentarzu z I 
wojny światowej nr 91 „Korczak” 
w Gorlicach. Według kosztorysu 
inwestorskiego całość zadania 
wyceniona została na kwotę 244 
494,39 zł, a wnioskowana kwota 
dotacji ze środków Wojewódz-
twa Małopolskiego wynosiła 146 
696,61 zł (tj. 60% całości zadania). 
W zakresie planowanego zadania, 
zgodnie ze złożonym wnioskiem, 
wchodzi:  czyszczenie elewacji 
bramy wejściowej; renowacja 
alei cmentarnych; wykucie spoin, 
uzupełnienie fug w murze, czysz-
czenie i nasączenie impregnatem 
wewnętrznej strony ogrodzenia ka-
miennego; punktowe uzupełnienie 
kamienia w murze ogrodzeniowym 
od zewnątrz. Wystąpiono  również 
do Wojewody Małopolskiego w 
Krakowie pismem z 31.12.2014 r. 
z wnioskiem o przyznanie dotacji 
dla miasta Gorlice na remont cmen-
tarzy wojennych (wnioskowana 
kwota dotacji na ten obiekt to 100 
000 zł). Z informacji uzyskanych w 
Małopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim w najbliższych dniach powinna 
być podjęta decyzja o ewentualnym 
przyznaniu dotacji dla miasta Gor-
lice, w tym o jej wysokości. Po 
ustaleniu ostatecznych kwot dotacji 
z obydwu źródeł podjęte zostaną 
decyzje w kwestii korekty zakresu 
rzeczowego planowanych prac).

JAN WOJNARSKI zwrócił 
się z prośbą o wykonanie niedu-
żego zadaszenia na placu zabaw 
przy ulicy Dukielskiej, gdzie w dni 
słoneczne rodzice mogliby się 
schronić przed słońcem.

(Odp.: Uprzejmie informu-
ję, że przedmiotowy plac zabaw 
został wykonany zgodnie z pro-
jektem budowlanym i uzyskanym 
pozwoleniem na budowę. Wyżej 
wymieniony projekt przewiduje 
miejsca zadaszone w obrębie tere-
nu przeznaczonego pod rekreację 
przy ul. Dukielskiej w Gorlicach. 
Niemniej jednak kontynuacja reali-
zacji projektu uzależniona jest od 
warunków finansowych miasta. Ze 
względu na strefy bezpieczeństwa 
wymagane dla zamontowanych 
urządzeń, nie ma możliwości wpro-
wadzenia dodatkowych elementów 
na przedmiotowy plac zabaw. 
Rozważymy natomiast możliwość 
wykonania w obrębie placu zabaw 
lub w jego pobliżu nasadzeń, które 
z pewnością podniosą walory 
rekreacyjne tego miejsca oraz da-
dzą schronienie w upalne dni dla 

użytkowników placu).

ADAM PIECHOWICZ I MATEUSZ 
KOSZYK, w związku z budową 
ścieżek pieszo-rowerowych na od-
cinku ulicy Batorego, wnioskowali o 
przydzielenie środków finansowych 
w budżecie miasta na rok 2015, na 
dobudowę ok. 150 m chodnika od 
zakończenia ścieżki przy posesji 
Batorego 10 do skrzyżowania z 
ulicą Kochanowskiego. 

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że wniosek pomimo swej zasad-
ności, nie może być realizowany w 
2015 roku ze względu na niedobór 
środków finansowych w budżecie 
miasta. Po zakończeniu budowy 
ścieżek pieszo-rowerowych celowa 
wydaje się kontynuacja połączenia 
pieszego w kierunku ulicy Kocha-
nowskiego, dlatego wniosek będzie 
przedmiotem wnikliwej analizy przy 
konstruowaniu budżetu miasta na 
lata następne).

JOANNA BUBAK, prosiła 
o wyjaśnienie, dlaczego miasto 
Gorlice nie otrzymało w tym roku 
środków przeciwpowodziowych. 

(Odp.: Informuję, że po po-
wodzi w czerwcu 2010 roku Miasto, 
po weryfikacji wniosków, otrzymało 
dotacje na likwidację skutków klęsk 
żywiołowych, ponieważ udział strat 
w dochodach własnych wyniósł 
8,04%. Po intensywnych opadach 
deszczu w roku 2011 i 2014 Urząd 
Miejski złożył stosowne wnioski i 
protokoły do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Komisja Woje-
wódzka ds. weryfikacji wniosków, 
po przeprowadzonych kontrolach 
w terenie, ustaliła, że w 2011 roku 
poniesione straty stanowiły 0,63% 
dochodów własnych, natomiast 
w 2014 roku 0,906% dochodów 
własnych gminy. O pomoc na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych 
mogą występować samorządy, 
gdy straty wynoszą minimum 5% 
dochodów własnych gminy).

W imieniu swoim i Zarządu 
Osiedla nr 9 prosiła o wymianę 
siatki ogrodzeniowej wokół placu 
zabaw na Osiedlu Górnym. 

(Odp.: Uprzejmie wyja-
śniam, że w najbliższym czasie 
zostanie dokonana ocena stanu 
technicznego obecnego ogrodze-
nia, a następnie podjęta decyzja, 
co do dalszych ewentualnych prac 
modernizacyjnych). 

MAŁGORZATA MIĘKISZ- 
MÜLLER interpelowała w sprawie 
przeniesienia przystanku auto-
busowego przy ulicy Bieckiej na 
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dworzec autobusowy ze względu 
na uciążliwość dla mieszkańców 
okolicznych bloków i domów. 

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że sprawa funkcjonowania przy-
stanku autobusowego usytuowane-
go przy ulicy Bieckiej („Forest”) była 
szczegółowo analizowana w latach 
ubiegłych. Propozycje likwidacji 
tego przystanku, w tym zapewnienia 
wymiany pasażerów na przystanku 
w ciągu drogi miejskiej ul. Bar-
diowskiej, były konsultowane m.in. 
z przedsiębiorcami wykonującymi 
usługi transportu pasażerskiego. 
Takie rozwiązanie powodowałoby 
jednak wydłużenie tras i czasu 
przejazdu, zwłaszcza w komunikacji 
miejskiej. W związku z interwencja-
mi mieszkańców budynku nr 7 przy 
ulicy Bieckiej tematem zajmowała 
się też kilkakrotnie Komisja Infra-
struktury i Inwestycji Rady Miasta 
Gorlice, która wyraziła negatywne 
stanowisko, co do proponowa-
nych przez mieszkańców zmian w 
organizacji ruchu. Nadmieniam, że 
wykonane zostały również na w/w 
posesji pomiary poziomu hałasu 
emitowanego z drogi, w wyniku 
których nie stwierdzono przekro-
czenia dopuszczalnych norm. Mając 
na uwadze powyższe, wydaje się, 
że nie jest zasadne wprowadzenie 
zmian w lokalizacji przystanków w 
tym rejonie miasta).

Wnioskowała też o wyko-
nanie podjazdów dla wózków na 
schodach (w dolnej części) pro-
wadzących na osiedle Hallera od 
strony Stróżowianki do Pomnika 
Bohaterów Ziemi Gorlickiej.

(Odp.: Informuję, iż zgodnie 
z porozumieniem w sprawie współ-
pracy przy realizacji inwestycji z dnia 
3.07.2014 r. P.A. NOVA zobowiązała 
się do wykonania połączenia Osiedla 
z ul. Marii Rydarowskiej zgodnie 
z koncepcją określoną w załącz-
niku niniejszego porozumienia. 

Nadmieniam również, ze decyzją 
Nr 548/2014 z dnia 5.09.2014 r. 
znak AB.6740.515.2014 Starosta 
Gorlicki udzielił Spółce P.A. NOVA 
pozwolenia na wyżej wymienioną 
inwestycję).

KRZYSZTOF ZAGÓRSKI 
w swojej interpelacji prosił o prze-
analizowanie możliwości ułożenia 
płytek chodnikowych na odcinku od 
ul. Nadbrzeżnej do mostku na rzece 
Ropa (tj. wzdłuż prywatnych posesji 
i rzeki Ropa).

(Odp.: Informuję, że w 
pierwszej połowie miesiąca marca 
rozpoczną się na tym terenie prace 
związane z budową odcinka ścieżki 
pieszo-rowerowej. Ścieżka pieszo-
rowerowa będzie miała szerokość 
3,5 m o nawierzchni wykonanej w 
rejonie przekroczenia sieci gazowej 
i dojściu do kładki z kostki betono-
wej, a na pozostałej części z betonu 
asfaltowego. Równolegle z powyż-
szymi pracami planuje się wykonać 
wymianę nawierzchni chodnika 
przy bloku wielorodzinnym przy ul. 
Nadbrzeżnej).

AUGUSTYN MRÓZ wnosił o 
podanie do publicznej wiadomości 
informacji, jakie korzyści finan-
sowe uzyskało miasto Gorlice  z 
wydzierżawienia przez burmistrza 
W. Kochana na okres 40-stu lat 
terenu obok tzw. „Juhasa” osobie 
prywatnej.

(Odp.: Uprzejmie wyjaśniam, 
iż od 2013 roku do końca 2014 
roku dochód z tego tytułu wyniósł 
196 590,20 zł (brutto). Ponadto do 
budżetu Miasta za 2014 r. wpły-
nął podatek od nieruchomości w 
kwocie 3 168,00 zł. Natomiast z 
przeprowadzonej analizy w 2011 
roku, w którym funkcjonował jesz-
cze Plac Targowy dochód Miasta 
Gorlice z dzierżawy terenu oraz 
opłaty targowej, pomniejszony o 
poniesione wydatki na jego utrzy-
manie i obsługę wyniósł około 50 

000,00 zł. W kwestii dotyczącej 
dochodów, jakie Miasto Gorlice 
uzyska w 2015 r., informuję, iż 
wieczysty użytkownik zgodnie z 
postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi przepisami prawa 
zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty rocznej według maksymalnej 
stawki tj. 3% wartości nieruchomo-
ści uzyskanej w drodze przetargu i 
w tym przypadku stanowi to kwotę 
25 642,00 zł (brutto), natomiast 
podatek od nieruchomości na rok 
bieżący ustalony został w łącznej 
wysokości 3 530,00 zł. Nadmie-
nić również należy, iż podatek od 
nieruchomości ulegnie znacznemu 
zwiększeniu po zrealizowaniu przez 
wieczystego użytkownika zabudowy 
przedmiotowego terenu).

Zwrócił się też z prośbą do 
przewodniczącego Rady Miasta o 
podjęcie działań umożliwiających 
nadanie Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Gorlice panu Władysławowi 
„Adzikowi” Sendeckiemu

(Odp.: Interpelacja została 
przekazana Panu Krzysztofowi 
Wrońskiemu – przewodniczącemu 
Rady Miasta Gorlice z prośbą o 
ustosunkowanie się do przedmio-
towej sprawy).

LUCYNA JAMRO wniosko-
wała o wystąpienie do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz do Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie w sprawie zmiany 
oznakowania połączenia drogo-
wego miasta Gorlice z autostradą 
A4, co przyczyni się do lepszego 
skomunikowania Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Gorlice z siecią 
dróg ekspresowych. W kolejnej 
interpelacji prosiła o wystąpienie do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o umieszczenie tablicy 
– drogowskazu przy wjeździe na 
drogę krajową nr 28 – obwodnicę 
– odnośnie kierunku jazdy na Nowy 
Sącz oraz Krosno. Wnioskowała 

również o właściwą synchronizację 
świateł na skrzyżowaniu drogi 
krajowej przy ul. Bieckiej – z ul. 
Skrzyńskich, z uwzględnieniem, 
jako priorytetowej ulicy Bieckiej. 

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
że wnioski w sprawie oznakowania 
dojazdów do autostrad, w sprawie 
umieszczenia tablic kierunkowych w 
obrębie skrzyżowania ul. Bieckiej z 
ul. Chopina, w sprawie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
Biecka, Skrzyńskich i Zakole prze-
kazano odpowiednio do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie oraz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie z prośbą 
o ich analizę i zajęcie stanowiska w 
kwestii realizacji). 

W imieniu mieszkańców 
Osiedla Skrzyńskich oraz graniczą-
cych z Osiedlem mieszkańców wsi 
Zagórzany prosiła o wystosowanie 
pisma do Zarządu Dróg Wojewódz-
kich o zgodę na ustawienie znaku 
– przystanek „na żądanie” pomiędzy 
ul. Jesionową, a przejazdem kolejo-
wym przy ul. Skrzyńskich.

(Odp.: Wniosek dotyczący 
przystanku komunikacji zbiorowej 
przy ulicy Skrzyńskich był rozpatry-
wany przez Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w ubiegłym roku. Z otrzymanej 
odpowiedzi z 30 kwietnia 2014 
roku jednoznacznie wynika, że ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego nie ma możliwości 
usytuowania przystanku przy ulicy 
Skrzyńskich bez budowy zatoki 
autobusowej. Zarząd Dróg Woje-
wódzkich poinformował również o 
możliwości realizacji zadania w ra-
mach „Inicjatyw Samorządowych” 
przy współfinansowaniu przez wo-
jewództwo małopolskie i samorząd 
gorlicki. Ponieważ jest to problem 
ważny dla mieszkańców Osiedla 
Skrzyńskich, sprawa będzie rozpa-
trzona przy konstruowaniu budżetu 
miasta na lata następne).

W grudniu 2014 roku Miasto Gorlice złożyło wniosek do konkursu ogłoszonego przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – „Ochrona Zabytków Małopolski 2015”. Wniosek dotyczył wykonania prac konserwatorskich na 
Cmentarzu Wojennym Nr 91 w Gorlicach (Wzgórze Korczak). Cmentarz ten nie jest własnością miasta Gorlice – w imieniu właściciela obiektu, tj. 
Skarbu Państwa w sprawach utrzymania cmentarzy wojennych działa Wojewoda Małopolski, który jest partnerem w realizacji niniejszego przed-
sięwzięcia.  Decyzję o udzieleniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków podjął na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego 
– Sejmik Województwa Małopolskiego w formie uchwały, po przeprowadzonej wcześniej ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Na 
dofinansowanie realizacji 129 wyłonionych zadań samorząd województwa przeznaczył 3,5 mln złotych. Wśród zwycięzców znalazł się także wniosek 
złożony przez Miasto Gorlice – uzyskał  dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Kolejne 20.000 zł na ten cel wyasygnuje Wojewoda Małopolski w 
ramach dotacji celowej na wykonanie konserwacji bramy wejściowej na Cmentarz Wojenny Nr 91 oraz na uporządkowanie ścieżek. 

DOTACJA NA CMENTARZ WOJENNY NR 91
20 marca br. w urzędzie marszałkowskim w krakowie, z rąk marszałka Województwa marka Sowy burmistrz rafał kukla odebrał 

symboliczny czek na kwotę 30.000 zł.
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W pierwszej kolejności re-
montowane są ulice o największym 
natężeniu pojazdów i te,  po któ-
rych odbywa się ruch komunikacji 
zbiorowej, jak np. Szpitalna, Ko-
chanowskiego, Sosnowa, Hallera, 
Kopernika. Następnie pracami 
objęte zostaną drogi na osiedlach 
mieszkaniowych oraz w centrum 
miasta na ulicach: Wróblewskiego, 
Słoneczna, Orzeszkowej, Tuwima. 
Pozostałe drogi miejskie  remonto-
wane będą sukcesywnie. Przewiduje 
się, że prace związane z likwidacją 
ubytków i uszkodzeń po okre-
sie zimowym potrwają do końca 
maja. Równolegle są prowadzone 
prace związane z naprawą ulic o 
nawierzchniach żwirowych oraz 
udrażnianiem kratek ściekowych i 
pozostałych urządzeń związanych 
z odwodnieniem ulic. W dniach 
30.03 – 1.04. br. prowadzony był 
przegląd dróg miejskich w celu 
oceny stanu technicznego i sanitar-
nego ulic wraz z towarzyszącymi im 
urządzeniami.

pRACE NA
ŁOKIETKA

Trwają prace związane z rozbu-
dową ulicy łokietka w zakresie kom-
pleksowej podbudowy nawierzchni 
jezdni wraz z jej poszerzeniem do sze-
rokości 6 m, budowy prawostronnego 
chodnika ze zjazdami indywidualnymi 
i zjazdami na drogi gminne boczne, 
na odcinku od łącznika ulicy Pod lo-
downią, do tzw. „Brzezinki”. roboty 
wykonuje Przedsiębiorstwo drogowo 
– mostowe „GOdrOm” Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gorlicach.

Przed okresem zimowym wy-
konano wszelkie prace związane z 
przebudową kolidujących sieci oraz wy-
budowano odcinek nowej sieci wodocią-
gowej tej części. 9 marca br. wznowiono 
prace związane z robotami brukarskimi i 
wykonaniem warstw konstrukcyjnych 
podbudowy jezdni. Roboty związane z 
ułożeniem masy asfaltowej kontynu-
owane będą w tygodniu poświątecznym. 
Planowany termin zakończenia całości 
zadania to 15 kwietnia br. Kontynuacja 
robót związanych z rozbudową kolejnego 
odcinka ulicy planowana jest w ramach 
środków zabezpieczonych w budżecie 
miasta na 2015 rok.

pRZEGLĄD
I REMONTY ULIC

Umowa dofinansowania  pod-
pisana w dniu 31 października 2014 
roku dotyczy projektu pn. „Opracowa-
nie planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla miasta Gorlice”. Wartość  projektu 
to 49.200,00 zł, a dofinansowanie 
ze środków UE wyniesie 41.820,00 
zł, tj. 85% kosztów kwalifikowa-
nych projektu. Celem projektu jest 
wypracowanie przez Miasto Gorlice 
narzędzia efektywnego zarządzania 
energią, zebranie danych dotyczących 
wielkości emisji gazów cieplarnianych 
w mieście, dokonanie oceny gospo-
darki energią na terenie Gorlic oraz 
wskazanie przedsięwzięć prowadzą-
cych do ograniczenia zużycia energii 
i emisji zanieczyszczeń do powietrza.  
Ponadto niezwykle istotnym jest fakt, 
iż tylko gminy posiadające Plany Go-
spodarki Niskoemisyjnej będą mogły 
w perspektywie finansowej 2014 
– 2020 Unii Europejskiej ubiegać się 
o środki finansowe, np. na działania 
termomodernizacyjne, inwestycje w 
zakresie odnawialnych źródeł energii, 
czy szersze działania z dziedziny efek-

pLAN GOSpODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GORLIC
miasto Gorlice realizuje kolejny projekt współfinansowany przez unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

tywności energetycznej, tak w ramach 
regionalnych Programów Operacyj-
nych jak i Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.W ra-
mach projektu „Opracowanie planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
Gorlice” zrealizowane zostaną nastę-
pujące działania: Opracowanie „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
Gorlice”; Stworzenie bazy danych 
pozwalającej na dokonanie oceny 
gospodarki energią na terenie miasta, 
tj. budynki komunalne mieszkalne i 
użyteczności publicznej, oświetlenie 
uliczne, dystrybucja ciepła, transport 
oraz inwentaryzacja źródeł niskiej emi-
sji; Szkolenia dla pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz jednostek podległych 
na temat problematyki związanej z 
planami gospodarki niskoemisyj-
nej; Przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
planu gospodarki niskoemisyjnej. W 
ramach oceny opracowywana jest 
prognoza oddziaływania na środowi-
sko, zapewniony zostaje udział społe-
czeństwa oraz pozyskiwane są opinie 

stosownych organów. Informacja i 
promocja dotycząca udziału dofinan-
sowania Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko  w opra-
cowaniu planu gospodarki niskoemi-
syjnej oraz upublicznianie informacji 
o opracowaniu planu. Opracowanie 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Gorlice zlecone zostało firmie 
Energoekspert Energia i Ekologia 
Sp. z o.o. z Katowic - wybranej w 
drodze wyboru propozycji cenowej. 
Na chwilę obecną prace związane z 
opracowaniem przebiegają zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Wy-
konawca przedstawił roboczą wersję 
dokumentu, z którą zapoznały się jed-
nostki miejskie, podmioty zewnętrzne 
uczestniczące w tworzeniu planu, a 
także odpowiednimeKomisje Rady 
Miasta. Uczestniczący w pracach 
nad planem, po zapoznaniu się z 
nim, zgłosili swoje uwagi, które zo-
stały przekazane wykonawcy celem 
uwzględnia w dokumencie. Zakończe-
nie realizacji projektu zostało zaplano-
wane na wrzesień 2015 roku.

26 lutego br. Urząd Miejski w Gorlicach złożył w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek aplikacyjny o 
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach”. Wniosek ten 
jest odpowiedzią miasta na ogłoszony przez Ministerstwo „Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edy-
cja 2015”, którego celem jest poprawa warunków uprawiania sportu. Dofinansowanie w ramach Programu może 
wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, nie powinno ono być niższe niż 200,000 zł. Wnioski do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki należało składać do 27 lutego 2015 r. W opracowanie wniosku aktywnie włączył się 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który administruje stadionem. W zakresie złożonego wniosku znalazły się: przebudowa 
ogrodzenia zewnętrznego stadionu wraz z bramami i furtkami, przebudowa ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska 
z bramami i furtkami, dostawa i montaż nowych boksów dla zawodników rezerwowych oraz delegatów, dostawa 
areatora do pielęgnacji boisk o nawierzchni z trawy naturalnej. Szacunkowa wartość inwestycji na stadionie OSiR 
to 819.300 zł, Miasto ubiega się o dofinansowanie w kwocie 409.650 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. Planowany termin realizacji to okres od 1 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2016. Listę zwycięskich projektów 
w konkursie Ministerstwa poznamy początkiem czerwca br.

pLANOWANE INWESTYCJE NA STADIONIE
Od 24 marca br. rozpoczęły 

się kompleksowe prace związane 
z remontem nawierzchni asfalto-
wych emulsją i grysami. Prace są 
wykonywane przez miejski zakład 
usług komunalnych w Gorlicach.

W ubiegłym roku opraco-
wano dokumentację projektową, 
a na ulicy Tęczowej zrealizowano 
etap I tego zadania. W tej chwili ru-
szy wykonanie etapu II – budowa 
linii kablowej o długości 340 m z 
11 latarniami oświetlenia uliczne-
go, od stacji traffo do latarni nr 19 
przy ulicy Tęczowej, w kierunku ul. 
Węgierskiej. Przy ulicy Nowodwo-

OŚWIETLENIE BIECHOŃSKIEGO, 
TĘCZOWEJ I NOWODWORZA

ruszają  roboty oświetleniowe na trzech gorlickich ulicach – Biechońskiego, Tęczowej i Nowo-
dworze.

rze budowana będzie linia kablowa 
o długości 468 m z 13 słupami z 
wysięgnikami i oprawami, plus 6 
m kabla w pasie drogowym ul. 
Kościuszki. Budowa oświetlenia 
przy ul. Biechońskiego składać się 
będzie z dwóch etapów. Pierwszy 
odcinek, w kierunku parku to 250 
m linia napowietrzna oraz 190 
metrów - linia kablowa. W drugim 

etapie, w kierunku ulicy Kwia-
towej zrealizowana będzie linia 
napowietrzna o dł. 375 m wraz z 
zasilaniem. Ulica zostanie oświe-
tlona oprawami oświetleniowymi 
umieszczonymi na 23 słupach. 
Zadania będą realizowane w termi-
nie 80 dni od podpisania umowy 
na wykonanie – efekt – poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
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"Tej nocy nie wiem czy był 
choć jeden człowiek w mieście, który 
by oko zmrużył ... Już samo ocze-
kiwanie tego, co nazajutrz nastąpi, 
sen z oczy spędzało, a cóż dopiero 
powiedzieć o tych co kwadrans, co 
pół godziny padających na różne 
części miasta ciężkich granatach, 
od których lotu ściany się trzęsły, a 
od huku drżała ziemia. Karabiny ma-
szynowe ani na chwilę nie ustawały, 
zdawało się, że coraz bliżej, że już tuż 
w ulicy się odżywają, niepokój - co 
będzie rósł z każdą chwilą... Prawie 
równocześnie zaczęto uderzać gra-
natami na wszystkie części rynku, 
tak, że oprócz dwóch kamienic i 
gmachu Magistratu, wszystkie domy 
stanęły w płomieniach. Mieszkańcy 
piwnic w tych palących domach, 
pozbierawszy ostatki mienia swego 
w najwyższym przerażeniu, dusząc 
się w dymie przepełniającym cały 
rynek, wbiegli do Magistratu. Piw-
nice, sale, korytarze były tak ludźmi 
przepełnione, że literalnie ruszyć się 
nie można było; krzyk dzieci, jęki tych 
co wszystko utracili, nawet rozpaczą 
spowodowane tu i ówdzie dające 
się słyszeć bluźnierstwa i szemrania 
przeciw Opatrzności, a w dodatku 
ciągła obawa przed granatami, które 
uderzając co chwila w rynek, mogły 
trafić i w budynek Magistratu... Tak 
wiernie to wszystko razem przed-
stawiało piekło dantejskie, że chyba 

WIELKA WOJNA W GORLICACH
W 100-LECIE WYBUCHU I WOJNY 
ŚWIATOWEJ I BITWY pOD GORLICAMI

MAŁE VERDUN
nigdy w życiu lepszego obrazu tegoż 
widzieć nie będę..."

Tak noc z 1 na 2 maja 1915r. 
opisywał w swoim pamiętniku "Z dni 
grozy w Gorlicach" ks. Bronisław 
Świeykowski, wspomniany komisa-
ryczny burmistrz miasta. Ale praw-
dziwa kanonada rozpoczęła się nad 
ranem w piękny niedzielny poranek, 
godzina szósta, na kilkudziesięcioki-
lometrowej linii frontu. Ponad 1000 
dział różnych kalibrów: od 75-90 
milimetrowych armat polowych, 
poprzez baterie 100-136 mm dział 
średniego kalibru, po potężne 210 
mm moździerze niemieckie i siejące 
postrach 305 mm moździerze austro-
węgierskie. Ta nawała ogniowa trwała 
równe cztery godziny. Gorlice znalazły 
się w morzu ognia. Słychać było syk, 
szum, skowyt i gwizd przelatujących 
pocisków, które - jak wspominał póź-
niej dowódca 100. Pułku Franciszek 
K. Latinik - "wbiwszy się w pozycje 
przeciwnika, z piekielnym hukiem 
cisną w górę na kilka metrów ziemię, 
kamienie, belki, deski, karabiny i ciała 
ludzkie".

Znajdujący się w pobliżu oko-
pów rosyjskich żołnierze słyszeli prze-
rażone okrzyki ginących i rannych. 
Duszący dym zalegał coraz większy 
obszar. Unosząc się, odkrywał strza-
skane pozycje Rosjan. Wydawały się 
wymarłe. Jeden z korespondentów 

wojennych pisał:

"W dniu tym zaczęły góry 
pod Gorlicami nagle zionąć ogniem. 
Dopiero świtało: w dolinach wzno-
siły się jeszcze opary, gdy naraz 
ziemia zaczęła drżeć, a powietrze 
jęczeć od żelaznego gradu austriac-
kich i niemieckich armat. Na liniach 
rosyjskich zaczęły wzlatywać w po-
wietrze słupy ziemi. Po opadnięciu 
ich, widać było wśród stanowisk 
rosyjskich straszne, opisywać się 
nie dające zniszczenia.

Rosyjska artyleria broniła się 
dzielnie, ale była za słaba. Przewaga 
artylerii niemieckiej i austriackiej 
była tak straszna, że Rosjanie ska-
zani byli na stracenie...”.

[...] Na odcinku natarcia 
niemieckiego XLI Rezerwowego 
Korpusu 82. Rezerwowa Dywizja 
Piechoty zaatakowała pozycje Ro-
sjan w Gorlicach. Po gwałtownej 
walce wręcz 272 Pułk Piechoty już 
o godz. 10.30 opanował umocniony 
Cmentarz Parafialny oraz zachodnie 
rubieże miasta. Równocześnie do 
ataku na ufortyfikowane wzgórze 
357, dzisiejszą Górę Cmentarną, 
ruszył 271 pułk piechoty. Do naj-
bardziej krwawych walk doszło na 
cmentarzu żydowskim, ale przed 
jedenastą górujące nad miastem 
wzgórze zostało zdobyte. Sprowa-
dzono na nie armaty, kontrolowały 
dolinę rzeki Ropy oraz drogę Gorlice 
- Glinik Mariampolski. Rozpoczęło 
się ostrzeliwanie miasta, niszczenie 
ocalałych pozycji broniących się, ale 
okrążonych Rosjan. W godzinach 
popołudniowych, ok. 15-tej, po 
krótkim oporze na ulicach załoga ro-
syjska skapitulowała. Miasto leżało 
w gruzach. Trwały pożary. Czuć było 
swąd spalenizny. Na ulicach walały 

się trupy ludzi i koni. Wśród ruin za-
częli się pojawiać ocaleni mieszkańcy. 
Opuszczali piwnice, w których przez 
ostatnie miesiące żyli, chroniąc się 
przed ciągłym obstrzałem artyleryj-
skim. Większość straciła swe domy, 
mienie, najbliższych. "Ilustrowany 
Kurier Codzienny" z maja 1915 roku 
pisał: „W Gorlicach tylko 47 domów 
miało znajdować się po bitwie w 
stanie nieuszkodzonym, a spośród 
1300 mieszkańców, którzy znajdowali 
się jeszcze w mieście, zginąć miało ok. 
300 osób”.

Późnym wieczorem żołnierze 
82 Dywizji Piechoty zajęli płonący 
Glinik Mariampolski oraz okoliczne 
wzgórza. Wzięli do niewoli generała, 
17 oficerów oraz 3593 podofice-
rów i szeregowców. Sami stracili 6 
oficerów, w tym 5 poległych oraz 
501 podoficerów i szeregowców, w 
tym 137 zabitych. Rosjanie z miasta 
zostali wyparci, ale - jak wspomina 
w Kronice Szkoły Wydziałowej Żeń-
skiej, jej dyrektor Jan Mayer - "był to 
straszny, grozą przejmujący widok, 
szczególnie tego dnia wieczorem 
wśród blasków palącego się jeszcze 
miasta. W budynku magistrackim 
i w zniszczonych salach szkolnych, 
zgromadzili się wszyscy bezdomni 
z resztkami swojego skromnego 
mienia. Wszędzie było słychać płacz, 
jęki, narzekanie. Ludzie nie mieli 
co jeść, bo niektórym wszystko się 
spaliło". Wycofujący się Rosjanie 
podpalali naftą ocalałe domy. Pło-
nęły wielkie zbiorniki ropy w Gliniku 
Mariampolskim. Pożar spowodował 
straszną eksplozję. Miasto wyglądało 
jak wielka pochodnia. W jej blasku 
wojska rosyjskie wycofywały się w 
kierunku Biecza. Wojna przesuwała 
się na Wschód.

Roman Dziubina

Bardzo młode polskie święto państwowe. Ustanowione w 2011 r. Obchodzone 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom 
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 1 marca br. odbyły się  gorlickie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Rozpoczęły się wykładem w Domu Katechetycznym, który poświęcony był ks. Władysławowi Gurgaczowi – legendarnemu kapelanowi Polskiej Podziem-
nej Armii Niepodległościowej, kapelanowi szpitalnemu w Gorlicach w latach 1945-1947, w 1949 r. skazanym w procesie pokazowym na karę śmierci., 
rozstrzelanym 14 września 1949 r. w więzieniu Montelupich w Krakowie. Po wykładzie w Bazylice Mniejszej odprawiona została Msza św. za Ojczyznę. 
Po niej ulicami miasta przemaszerował pochód pod budynek „Szklarczykówki”, gdzie – po ucieczce Gestapo – służby NKWD więziły, przesłuchiwały i 
torturowały aresztowanych Żołnierzy Wyklętych. Stąd przemaszerowano do Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza, by w kaplicy szpitalnej 
odsłonić tablicę upamiętniającą ks. Władysława Gurgacza – Kapelana Wyklętych. W uroczystościach uczestniczył z-ca burmistrza J. Fugiel.

NARODOWY DZIEŃ pAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

DEBATA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE pUBLICZNEJ
Moderatorem zewnętrznym 

debaty był Wit Hubert – socjolog, 
badacz rynku i opinii – związany 
z Uniwersytetem Jagiellońskim 
w Krakowie. Debata była częścią 
ogólnopolskiego przedsięwzięcia 
„Narodowy coaching – jak roz-

20 marca br. w miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach 
odbyła się debata „kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze 
skrzydła?”. uczestniczyli w niej przedsiębiorcy, przedstawiciele 
urzędu miejskiego w Gorlicach, instytucji kultury, lokalnych stowa-
rzyszeń, przedstawicielki klubu czytelniczego „Nad lipą”, a także 
opiekunki szkolnych klubów, kół zainteresowań gorlickich szkół 
ponadgimnazjalnych wraz z uczniami.

winąć nasze skrzydła?”, realizo-
wanego przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową, wspólnie z 
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Biblioteka w Gor-
licach otrzymała zaproszenie do 
udziału w tej inicjatywie jako jedna 
z 42 placówek z całej Polski. 
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III Gorlicki Wielobój Sportowy zakończony
5 marca br. w świetlicy Hali Sportowej im. Jana Dziopka w Gorlicach odbyło się podsumowanie ponad całorocznej 

rywalizacji sportowo-rekreacyjnej. W III edycji GWS wzięło udział ponad 70 zawodniczek i zawodników w kategoriach: 
kobiety, mężczyźni 18-35, 36-50 oraz +50 lat - którzy toczyli zmagania w 20 konkurencjach.  Najlepszymi wieloboistami 
okazali się: W kategorii kobiet 1. Ewa Wojciechowska; 2. Monika Kulka; 3. Monika Szyca-Ligęza. W kategorii mężczyzn 
18-35 lat: 1. Jan Kowalski; 2. Paweł Oleszkowicz, 3. Maciej Knot. W kategorii mężczyzn 36-50 lat: 1. Jacek Grabarz;  
2. Sebastian Weron; 3. Jerzy Knot. W kategorii mężczyzn +50 lat: 1. Bogusław Oleszkowicz; 2. Zbigniew Krasosoki; 
3.Ryszard Cygańczuk. Zastępca burmistrza Janusz Fugiel dokonał wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dla trzech 
najlepszych zawodników/zawodniczek w poszczególnych kategoriach, oraz dyplomów dla gorlickich mediów (Gazeta 
Gorlicka, Halo Gorlice) za objęcie patronatu i jego czynną realizację. Ponadto wśród uczestników rozlosowane zostały 
nagrody i upominki  rzeczowe, a wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe koszulki.Fo

t. 
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do 26 marca br. w domu Polsko-Słowackim 
można było oglądać wystawę Bartłomieja Belniaka 
zatytułowaną „Poczet królów Polski”. W lekkiej formie 
rysunku komiksowego autor ukazuje poważne wydarze-
nia z przeszłości kraju. cztery lata Bartek Belniak tworzył 
42 plansze przedstawiające postaci polskich władców 
oraz historię naszego państwa w pigułce. Warto było, 
bo powstało pełne humoru dzieło historyczne.

21 marca br. było w Gorlicach bardzo zielono nie tylko 
za sprawą budzącej się wiosny, ale przede wszystkim dzięki 
wszem obecnym zielonym, trzylistnym koniczynom wprost z 
Irlandii. Spółdzielnia Socjalna ENTEr imprezą pt. „kocham cię 
jak Irlandię” zainicjowała cykl imprez popularyzujących kulturę, 
zwyczaje i tradycje krajów anglojęzycznych „cOOlturlanie po 
angielsku z  Enter”. 

Impreza rozpoczęła się w klubie Enter, gdzie mieszkanka 
zielonej wyspy, agnieszka Bylica, przybliżyła historię, zwyczaje, 
legendy i tradycje irlandzkie. udekorowani w barwy Irlandii 
uczestnicy przemaszerowali do pubu Piwnica na Starówce, gdzie 
zawitał zespół tańca celtyckiego comhlan z krakowa. Tradycyjny 
taniec irlandzki zachwycił publiczność. Po tańcach występ lo-
kalnej grupy Highlanders z limanowej, której folkowo-rockowe 
granie było pewnym nawiązaniem do klimatów irlandzkich, a 
po nich wystąpił zespół Po Słowie z Grybowa.

5 marca br. w Gck odbył 
się koncert artysty, wokalisty i 
aktora teatralnych inscenizacji 
muzycznych janusza radka, który 
wystąpił w towarzystwie muzyków: 
Przemysława kuczyńskiego (per-
kusja), mirosława Wiśniewskiego 
(gitara basowa), Piotra matusz-
czyka (pianino). Wieczór był w 
nastroju zbliżającego się dnia 
kobiet, pełen miłosnych doznań 
i słów… Bo czyż nie wzruszają 
utwory „ukochana żegnam cię”, 
„uda mi się”, „Pan roman”, „ko-
cham Panią”, „Groszki i róże”, 
„Sheila”, „kiedy u...kochanie”, 
„kiedy przypłynie czas”, „dzięku-
je za miłość”, „dobranoc”…

WYSTAWA
BARTŁOMIEJA
BELNIAKA

KONCERT RADKA pRZED DNIEM KOBIET

Kocham Cię jak Irlandię- St.patrick's day z Klubem ENTER
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PEŁNYCH WIARY  I  MIŁOŚCI
ŚWIĄT 
ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

ŻYCZĄ
BURMISTRZ RAFAŁ KUKLA

PRZEWODNICZĄCY RADZ MIASTA 
KRZYSZTOF WROŃSKI 
 RADNI RADY MIASTA

RADA PROGRAMOWA „KURIERA”

pRZEGLĄD pALM I STOŁÓW WIELKANOCNYCH
24 marca br. odbył się „X Przegląd Palm Wielkanocnych oraz Stołu Wielkanocne-

go” organizowany przez Gorlickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „SuccurrErE” 
oraz Gorlickie centrum kultury. Przegląd skierowany był do jednostek i stowarzyszeń z 
terenu Powiatu Gorlickiego, które na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi. W 
konkursie prezentowało się 13 ośrodków: dom Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza, 
dom Pomocy Społecznej przy ul. michalusa, dom Pomocy Społecznej z klimkówki, dom 
Pomocy Społecznej z Sękowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z kobylanki, 
Warsztaty Terapii zajęciowej z dominikowice, Warsztaty Terapii zajęciowej z  lipinek, 
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy rodzinie „Nadzieja” z Biecza, Warsztaty Terapii za-
jęciowej z Biecza, dom rehabilitacyjno-Opiekuńczy „caritas” z Gorlic, dzienny Ośrodek 
Wsparcia z Gorlic, dzienny Ośrodek Wsparcia z Bobowej, Towarzystwo Przyjaciół dzieci 
z Gorlic, Warsztaty Terapii zajęciowej z Gładyszowa.
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