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DOSTOJNA JUBILATKA KOŁŁĄTAJA PRZEBUDOWANA120 LAT „TRÓJKI”

Aniołom skarży się

dziecina mała

Na życie któtkie

niebiosom się żali

Światowej wojny

ofiarą się stała

Życia pozbawił ją

odłamek stali

Okruch granatu ściął

jej życie młode

Za ból i mękę

Bóg jej da nagrodę Listopadowe Święto Zmarłych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki przypominają 
nam 100-lecie Bitwy pod Gorlicami. Tragiczne i pełne grozy dni. 20000 poległych żołnierzy 
wielu narodów Europy, którzy „za życia skłóceni, śmiercią pogodzeni, razem złożyli tu 
kości …”. Spoczęli na 86 nekropoliach żołnierskich Beskidu Niskiego i Pogórza. Ofiarami 
tej strasznej wojny narodów byli też mieszkańcy Gorlic – „bramy zwycięstwa”. Z tysiąca 
pozostałych w mieście cywilów, zginęło 273 mieszkańców – wśród nich dzieci. Te tragiczne, 
dramatyczne dni grozy, śmierci, ofiary przypominają ocalałe nagrobki. Wśród nich, pełen 
smutku, rozpaczy i dramatu rodziców nagrobek Bronusia Nowaka, niespełna 9-letniego 
chłopczyka, urodzonego 15 maja 1906 r., który zginął 27 marca 1915 r. Nagrobne epitafium 
skłania do zadumy nad życiem, śmiercią, bezsensem wojny. Fo
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25 października br. miesz-
kanka Gorlic, Pani Eleonora Słom-
ska ukończyła sto lat. O Dostojnej 
Jubilatce pamiętały władze miasta 
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Burmistrz Miasta Rafał Kukla 

200 LAT DLA PANI ELEONORY
osobiście złożył życzenia Pani 
Eleonorze, gratulując wspaniałego 
wieku i życząc zdrowia i 200-tu lat!. 
Był piękny bukiet kwiatów, jubile-

uszowy tort, okolicznościowe listy 
przesłane na ręce Jubilatki przez 
Premier Rządu RP Ewę Kopacz 
oraz Wojewodę Małopolski Jerzego 

Millera. Pani Eleonora urodziła się 
w 1915 roku, roku Bitwy Gorlickiej, 
w Olszynach. Wychowała dwoje 
dzieci, doczekała się 7 wnuków, 12 
prawnuków i 4 praprawnuków. Na 
zakończenie odśpiewano 200 lat!

Pierwszoklasiści przedstawili 
program artystyczny złożony z wier-
szy, piosenek i dowcipnych scenek, 
za które otrzymali duże brawa od 
licznej publiczności – rodziców, 
dziadków, nauczycieli i zaproszo-
nych gości.

Następnie złożyli ślubowanie 
na sztandar szkoły, że będą się pilnie 
uczyć i dobrze sprawować. Paso-
wania na ucznia wielkim ołówkiem 

PAsOwANIE NA uczNIA

13 października br. w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach 
odbyło się uroczyste przyjęcie w grono pierwszoklasistów szkoły podsta-
wowej – tzw. „pasowanie na ucznia”. Uczestniczyło w nim 94 uczniów 
(25 siedmiolatków i 69 sześciolatków) z czterech klas pierwszych.

dokonały dyrektor szkoły Danuta 
Matuszko i zastępca dyrektora Anna 
Pietraszek.

Życzenia pierwszoklasistom 
złożył burmistrz Rafał Kukla, który 
wspólnie w nimi odśpiewał „100 lat” 
wszystkim nauczycielom z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Na koniec spotkania pierw-
szoklasiści zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie z zaproszonymi gośćmi.

W PRZEDDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek - piątek 7.30 -15.30

Biuro Obsługi Klienta, tel. 18 355 12 63

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
 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 Spraw 
Społecznych, tel. 18 355 12 65 - 
Aleksander Augustyn - Kierownik

* Wydział Gospodaki Ko-
munalneji i  Lokalowej , 
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 Informacji i Promocji, 
tel.18  355 12 72 - Marcin Gugulski 
- Koordynator

* 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 Dróg Miejskich,
 tel. 18 355 12 53
* 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

Godziny przyjęć stron przez Bur mi-
strza: poniedziałek - 13.00 - 16.00, 
Z-ca Burmistrza środa - 14.00 - 15.00.

Panowie podziękowali Bur-
mistrzowi za zaproszenie na nie-
dawne obchody 100. Rocznicy 
Bitwy pod Gorlicami, jednocześnie 
podkreślając bardzo dobrą organi-
zację uroczystości. Na dowód czego 
wręczyli Burmistrzowi wydaną w 
Austrii publikację szeroko opisującą 
majowe obchody i jednocześnie 
reklamującą Gorlice w tym kraju.

Austriacki Czarny Krzyż 

DELEGACJA AUStRIACKIEGO CZARNEGO KRZyżA
13 października br. burmistrz Rafał Kukla spotkał się z przewodniczącym „Czarnego Krzyża” w Górnej 

Austrii Friedichem Schuster’em oraz przewodniczącym „Czarnego Krzyża” w Varalberg Erwinem Fritz’em.

(Österreichisches Schwarzes Kreuz) 
utworzyli w 1919 r. kombatanci I 
wojny światowej. Utrzymuje się ze 

zbiórek publicznych i uczestniczy 
w opiece nad cmentarzami we 
Włoszech, Rosji, Ukrainie, Rumu-
nii, Słowacji, Czechach, Słowenii, 
Serbii, Chorwacji i na Węgrzech. 
W Polsce  organizacja zajmuje się 
cmentarzami z okresu I Wojny 
Światowej. Za jej udziałem zostało 
odnowionych wiele cmentarzy z 
tego okresu, m.in. w Małopolsce.

4 października br. kilkudziesięcioosobowa grupa studentów i wykładowców Uniwersytetu w Bu-
dapeszcie wraz z Konsul Generalną Węgier dr hab. Adrienne Körmendy oraz Honorowym Obywatelem 
Miasta Gorlice prof. Istvánem Kovács’em odwiedziła Gorlice i w towarzystwie Burmistrza Gorlic złożyła 
wieńce w hołdzie poległym w Bitwie pod Gorlicami.

GOŚCIE Z WęGIER W GORLICACH

Frekwencja w Gorlicach wy-
niosła 50,84%.

W wyborach do Sejmu RP 
poszczególne listy zdobyły:

• Prawo i Sprawiedliwość - 
46,97%

• Platforma Obywatelska - 
22,10%

• Kukiz '15 - 8,09%

• Zjednoczona Lewica - 7,42%

• Nowoczesna - 4,85%

• KORWIN - 4,7%

• Razem - 2,73%

• PSL - 2,51%

• Stonoga - 0,36%

• Kongres Nowej Prawicy - 
0,25%

 Podajemy też ilości głosów 
oddanych na niektórych kandydatów 
w Gorlicach:

• Barbara Bartuś (PiS) - 2990 

• Michał Diduch (PO) - 1573 

• Paweł Śliwa (PiS) - 900 

• Andrzej Czerwiński (PO) - 653

• Elżbieta Borowska (Kukiz) - 643 

• Henryk Plato (ZL) - 538 

WyBORy DO PARLAMENtU 2015

W naszym Okręgu Wybor-
czym Nr 14 do podziału było 10 man-
datów poselskich. Aż 8 przypadło dla 
kandydatów Prawa i Sprawiedliwo-
ści, wśród nich znalazła się wybrana 
po raz trzeci na posła Barbara Bartuś 
z wynikiem 20 725 głosów (drugi 
wynik na liście). 1 mandat zdobyła 
PO. Mandat przypadł Andrzejowi 
Czerwińskiemu z Nowego Sącza, 
posłowi trzech kadencji, Ministra 
Skarbu w rządzie Ewy Kopacz. Drugi 
mandat dla Gorlic przypadł Elżbiecie 
Borowskiej z listy Kukiz 15, na którą 
oddano w okręgu 8115 głosów.

Elżbieta Borowska ma 27 lat 
jest rodowitą gorliczanką mieszkają-
cą obecnie w pobliskiej Kobylance. 
Ukończyła I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marcina Kromera w Gor-
licach. Ma wykształcenie wyższe. 
Z wyróżnieniem ukończyła Instytut 
Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Nie jest członkiem 
żadnej partii politycznej. Obecnie 
doktoryzuje się na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Zajmuje 
się polityką kulturalną, szczególnie 
ochroną polskiego dziedzictwa 
kulturowego. Swoją pracę doktor-
ską poświęciła tematowi ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturowego 

na Kresach. 
Ilość głosów oddana na in-

nych kandydatów z naszego po-
wiatu:
• Paweł Śliwa (PiS) – 6397
• Michał Diduch (PO) - 3393
• Henryk Plato (ZL) - 1096
• Tadeusz Grabowski (PiS) – 

1070
• Szymon Jamro (Korwin) - 1048
• Jerzy Nalepka (PSL) - 972
• Urszula Niemiec (PSL) – 562
• Krzysztof Konsur (Nowoczesna) 

- 365
• Katarzyna Jaworska (ZL) - 301
• Halina Wąsowska-Schirmer (PO) 

- 245
• Janusz Gubernat (PO) - 209
• Andrzej Barna (PSL) - 130

• Kamil Mucha (KNP) - 95

• Ryszrad Pyzik (KNP) - 49

• Grzegorz Uzar (KNP) - 13

Wyniki głosowania do Senatu 
RP:

• Stanisław Kogut (PiS) - 6014 

• Tadeusz Nowak (PO) - 3723

• Dariusz Woźniak (Korwin) - 
1660.

25 października br. odbyły się Wybory Parlamentarne do Sejmu i Senatu RP na kadencję 2015 
-2019. W skali kraju zdecydowanie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość przed Platformą Obywatelską i 
ugrupowaniem Kukiz - 15. Taka kolejność była również w Gorlicach.

BARBARA BARtUŚ I ELżBIEtA BOROWSKA 
POSŁANKI Z ZIEMI GORLICKIEJ

K U R I E R  G O R L I C K I
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Miasto Gorlice ogłosiło przetarg na sprzedaż następujących niezabudowanych nieruchomości gruntowych:
1. Działki nr 468/45 i 479/2 o powierzchni 1,5216 ha
2. Działki nr 468/46 i 479/3 o powierzchni 1,3183 ha
Działki położone są przy drodze krajowej Nr 28, skomunikowane drogą wewnętrzną. Wszystkie nieruchomości 
mają regularny kształt oraz równą powierzchnię. Mają również dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz elektrycznej.
NieruchomościNieruchomości przeznaczone są pod tereny działalności produkcyjnej i usługowej, wolne od obciążeń i zobowiązań 
na rzecz osób trzecich, a ich właścicielem jest Miasto Gorlice. 

Ceny wywoławcze netto wynoszą: Nr 1 – 590 403,00 PLN, Nr 2 – 595 467,00 PLN. 
Termin składania ofert w przetargu upływa 15 grudnia 2015 roku.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 18 35 51 261 lub osobiście
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, II piętro, 
pok. 213 oraz na stronie internetowej Miasta Gorlice pod adresem
www.gorlice.pl/2012,6064,Przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci.htmwww.gorlice.pl/2012,6064,Przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci.htm

Wszystkie nieruchomości gruntowe, dla których Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Nr NS1G/00042358/2 stanowią własność Miasta Gorlice.
Nieruchomości wchodzą w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  przedmiotowy obszar  przeznaczony jest pod 
tereny  działalności gospodarczej o niskiej intensywności - symbol z planu 5 PPn, oraz tereny trwałych użytków 
zielonych – symbol   z planu RZ.
PrzezPrzez obrzeża działek 479/2 i 479/3 stanowiących tereny użytków zielonych, od strony rzeki Ropy przechodzi 
gazociąg wysokoprężny. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony ulicy Bieckiej drogą wewnętrzną
o nawierzchni asfaltowej.

K U R I E R  G O R L I C K I
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Przebudowa ulicy Kopernika

ZAKOŃCZONE INWEStyCJE DROGOWE W MIEŚCIE
Przebudowa ulicy Kołłątaja

Zakończona została przebudowa ulicy Kołłątaja obejmująca 
swoim zakresem odcinek od skrzyżowania z ulicami Stróżowską i 
Krakowską do skrzyżowania z ulicą Stawiska (rondo). W ramach prze-
budowy, oprócz kompleksowej wymiany konstrukcji jezdni i chodników, 
wykonany został rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ulicy.  Wybudo-
wano nową sieć prawidłowego i skutecznego odwodnienia (kanalizację 
deszczową) i kolektor kanalizacji sanitarnej. Przebudowano oświetlenie 

Przebudowa ulicy Szpitalnej Na odcinku  o długości 260 
m wykonana została przebudowa 
jezdni i chodników poprzez wyko-
nanie podbudowy i nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej obu-
stronnych chodników i zjazdów, 
wymianę krawężników, wykonanie 
nowej nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego – warstwy wiążącej 
grubości 6 cm i warstwy ścieralnej 
grubości 4 cm.  Ponadto wykona-
ne zostało  oznakowanie poziome 
i pionowe. Wykonawcą robót wy-
łonionym w postępowaniu prze-
targowym było Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe „GODROM” 
Gorlice. Koszt realizacji prac: 382 
827, 04 złotych.

uliczne oraz urządzenia kolidujące z przebudową: linie energetyczne, 
teletechniczne, sieć wodociągowa. Dla poprawy estetyki przebudowano 
istniejące ściany oporowe. Ponadto wykonano nowe oznakowanie 
przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego. Wy-
konawcą zadania było konsorcjum firm: PDM „GODROM” – lider, ZUPH 
„HAŻBUD” – partner. Zgodnie umową koszt robót wynosił  2 880 617 
złotych. Zadanie dofinansowane w wysokości 50 % z budżetu państwa 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Na długości 180 m wyko-
nana została przebudowa jezdni i 
jednostronnego chodnika poprzez 
wykonanie robót rozbiórkowych, 
nawierzchni chodnika z kostki 
brukowej betonowej, nawierzchni 
jezdni  i parkingu – warstwy wiążącej 
grubości 6 cm  i warstwy ścieralnej 
grubości 4 cm, jak również ozna-
kowania poziomego i pionowego. 
Wykonawcą robót wyłonionym w 
postępowaniu przetargowym było 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mo-
stowe „GODROM” Gorlice. Koszt 
realizacji prac: 230 932,38 złotych.

K U R I E R  G O R L I C K I
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Intensywnie realizowana jest największa inwestycja drogowa na terenie miasta - projekt ”Budowa północnego obejścia Gorlic wraz 
z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. To wspólne zadanie powiatu gorlickiego i miasta Gorlice, współfinansowane 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja realizowana jest przez firmę STRABAG. Znaczna część 
zadania prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe. To ulica Sikorskiego - od ul. Wyszyńskiego do Stróżówki, z trzema rondami. Rondo 
przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Stróżówce zrealizowany jest już w 70%. W ramach tego projektu Miasto Gorlice realizuje przebudowę 
miejskiej ulicy Wincentego Pola. Od strony ul. Chopina zakończono prace związane z przebudową przejazdu kolejowego. Wykonane też 
zostały prace związane z budową kolektora kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do potoku Muchówka. Obecnie trwają prace zwią-
zane z przebudową włączenia ulicy Wincentego Pola z ulicą Chopina i wykonaniem robót związanych z ułożeniem kabla oświetleniowego. 
Wykonana została również konstrukcja jezdni na całym odcinku. Trwają prace związane z układaniem krawężników, regulacją zjazdów 
indywidualnych i zjazdu na drogę boczną. Z największych prac do wykonania pozostało ułożenie warstw masy asfaltowej, nawierzchni 
chodników i poboczy.

PRZEBUDOWA ULICy WINCENtEGO POLA W GORLICACH 
W RAMACH PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIAStA

Wykonano remonty nawierzchni ulic, destruktem asfaltowym 

pozyskanym z rozbiórki nawierzchni modernizowanych ulic na terenie 

Glinika Mariampolskiego, w ciagu ul. W. Pola , Sikorskiego, Stróżowska 

oraz ul. Kołłątaja. Destrukt na ulicach Wrońskich, Jagodowej i Biecka 

Boczna 4 został umocniony emulsją asfaltową i grysem. Wykonawcą 

robót był Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach. 

REMONty NAWIERZCHNI ULIC
Informujemy, że od 28 października od godziny 6.30 do 13 

listopada 2015 roku nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Biechońskiego 
w Gorlicach na odcinku od ulicy Kwiatowej do budynku nr 8. Ruch 
samochodowy odbywał będzie się objazdem od ulicy Kwiatowej dla 
budynków poza zakresem robót. Zamknięcie konieczne jest w celu 
sprawnego i bezpiecznego wykonania modernizacji nawierzchni ulicy. 
Za utrudnienia przepraszamy.  

UtRUDNIENIA NA BIECHOŃSKIEGO

K U R I E R  G O R L I C K I
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Miasto Gorlice kontynuuje 
roboty budowlano – renowacyjne 
kapliczki przy ulicy Krętej w Gorlicach 
– etap I. Roboty wykonuje Pracow-
nia Archeologiczno Konserwatorska  
PKZ Sp. z o.o. z Tarnowa. Na dzień 
dzisiejszy wykonano roboty przy-
gotowawcze i porządkowe, wykopy 
odsłaniające stopę fundamentową 
kapliczki. Wykonane zostały prace 
demontażowe (m.in. obrazu, glorii). 
Usunięto z lica kapliczki odspojoną 
zaprawę, oczyszczono fugi pomiędzy 
kamieniami. Wykonano wzmocnienie 
lica kapliczki na dostępnych partiach 
muru odpowiednim preparatem. 
Prace budowlane będą kontynuowane 
w  miesiącu listopadzie. Koszt prac 
renowacyjnych to ok. 93 tys. zł. Na 
bieżąco sporządzana jest dokumenta-
cja konserwatorska. 

RENOWACJA  KAPLICZKI PRZy ULICy KRętEJ

Z uwagi na fakt, że wygrany 
projekt nie wyczerpuje w całości 
kwoty budżetu przeznaczonej na 
projekt ogólnomiejski tj.  300 000 zł 
Zespół ds. budżetu obywatelskiego  
zgodnie z §16 ust. 2 pkt 2 regulaminu 
zaprosi autora zadania, które uzyskało 
drugą w kolejności liczbę głosów tj. 
zadania pn. „Remont nawierzchni 
ulicy Kopernika” do ograniczenia 
zakresu zadania. Nowy zakres musi 
mieścić się w pozostałych  środkach 
przeznaczonych na zadania o charak-
terze ogólnomiejskim, tj. w kwocie 
75 240 zł.

Tabelka ilustrująca liczbę od-
danych głosów na poszczególne 
projekty ogólnomiejskie z podziałem 
na osiedla.

W poszczególnych osiedlach 
zwyciężyły następujące projekty:

OSIEDLE NR 2 – „MAGDALENA”

Wykonanie placu zabaw na 
Osiedlu „Magdalena”

OSIEDLE NR 3 - „KROMERA”

Mini plac zabaw oraz wyko-

WyNIKI GŁOSOWANIA DO BUDżEtU OByWAtELSKIEGO 2016
Informujemy, że po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2016 z listy projektów ogól-

nomiejskich zwyciężyło zadanie pt. „Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej i poszerzeniem 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta” opiewające na 
łączną kwotę: 224 760 zł. Projekt otrzymał 327 głosów.

nanie nawierzchni chodnika przy 
ulicy Jagiełły

OSIEDLE NR 4 - „MARIAMPOL”

Remont nawierzchni drogi – 
ulica Chopina boczna

OSIEDLE NR 5 - „MŁODYCH”

Budowa placu dla młodzieży 
i dorosłych na wolnym powietrzu 
wraz z elementami do ćwiczeń „Street 
Workout” przy ul. Tuwima

OSIEDLE NR 6 – „ZAWODZIE”

Wykonanie nawierzchni chod-
nika przy ul. Batorego

OSIEDLE NR 7 - „SOKÓŁ”

Budowa drogi Dukielskiej 
bocznej

OSIEDLE NR 8 - „KORCZAK”

Zagospodarowanie terenów 
zielonych na os. Korczak

OSIEDLE NR 9 - „GÓRNE”

Uzupełnienie bazy rekreacyjnej 
Osiedla nr 9 o urządzenia siłowni 
na świeżym powietrzu wraz z par-
kingiem

OSIEDLE NR 10 - „SKRZYŃSKICH”

Oświetlenie ulicy Jagodowej

OSIEDLE NR 11 - „ŁYSOGÓRSKIE”

Plac zabaw dla dzieci z Osiedla 
nr 11 „Łysogórskie”

OSIEDLE NR 12 - „KRASIŃSKIE-
GO”

Poprawa estetyki przestrzeni 
publicznej na Osiedlu Krasińskiego

Wyniki głosowania na projekty 
osiedlowe.

Na osiedlu nr 6, gdzie najwięk-
szą liczbę głosów uzyskał projekt pn. 
„Budowa chodnika przy ul. Batorego” 
o szacunkowym koszcie zadania w 
kwocie 35 000 zł, Zespół ds. budżetu 
obywatelskiego  zgodnie z §16 ust. 2 
pkt 2 regulaminu zaprosi autora zada-
nia, które uzyskało drugą w kolejności 
liczbę głosów tj. zadania pn. „Budowa 
i renowacja infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w przestrzeni Osiedla nr 6 
Zawodzie poprzez wykonanie siłowni 
zewnętrznej i renowację boiska do 
siatkówki” do ograniczenia zakresu 
zadania. Nowy zakres zadania musi 

mieścić się w pozostałych  środkach 
przeznaczonych na zadania o charak-
terze osiedlowym dla osiedla Nr 6, tj. 
w kwocie 5 000 zł.

W głosowaniu na budżet oby-
watelski Miasta Gorlice 2016 łącz-
nie głosowało 1299 uprawnionych  
mieszkańców Gorlic. 

Na projekty ogólnomiejskie 
oddano 1262 głosów ważnych i 37 
głosów nieważnych.

Na projekty osiedlowe oddano 
1205 głosów ważnych i 36 głosów 
nieważnych. 

Przyczyny nieważności głosu:

- z powodu niepostawienia 
znaku „X” obok żadnego projektu z 
listy ogólnomiejskiej lub osiedlowej,

- z powodu postawienia znaku 
„X” obok dwóch lub więcej pro-
jektów z listy ogólnomiejskiej lub 
osiedlowej,

- powodu głosowania za po-
mocą innych znaków graficznych niż 
regulaminowy znak „X”.

Zarząd Osiedla Nr 12 „Krasińskiego” składa podziękowania wszystkim mieszkańcom za udział w głosowaniu na propozycje Budżetu Obywa-
telskiego w 2016 roku. Wysoka frekwencja  przy głosowaniu zarówno na projekty o charakterze osiedlowym ale i ogólnomiejskie jest wyraźnym 
przejawem aktywności i zaangażowania społecznego mieszkańców osiedla. To od nas samych zależy jak będziemy kształtowali otoczenie, w którym 
mieszkamy. Jednocześnie Zarząd przypomina, że wśród propozycji osiedlowych wybrany został projekt poprawy estetyki. Natomiast wśród projektów 
ogólnomiejskich najwyższą liczbę głosów otrzymała propozycja rewitalizacji bulwaru nad rzeką Ropą oraz związana z tym poprawa zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części miasta. Prace te w zdecydowanej większości realizowana będzie na terenie Osiedla „Krasińskiego”, gdzie 
-  prócz wyżej wskazanych inwestycji - wykonany zostanie również łącznik ścieżek rowerowych oraz nastąpi rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-
sportowej. Zarząd jeszcze raz bardzo dziękuje wszystkim mieszkańcom za wykazaną aktywność i walny udział w głosowaniu.

Przewodniczący  Zarządu Osiedla Nr 12 „Krasińskiego”Krzysztof  Konopka
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XIV SESJA RADy MIAStA GORLICE

Sześć z nich dotyczyło uchwa-
lenia, zmiany, bądź przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta 
Gorlice. Jedną z nich dokonano 
zmiany nieruchomości położonych 
w Gorlicach przy ulicach Bieckiej i 
Sienkiewicza za działki zajęte pod ul. 
Wesołą, co pozwoli uregulować stan 
prawny tej publicznej drogi. Radni wy-
razili też zgodę na udzielenie pomocy 
finansowej dla Powiatu Gorlickiego w 
roku budżetowym 2016 z przeznacze-
niem na dofinansowanie zadania in-
westycyjnego pn. Przebudowa drogi 
powiatowej 1472K (ulica Michalusa) 
na odcinku 614 m – od ronda do 
przejazdu kolejowego oraz z przejaz-
dem kolejowym. Pomoc finansowa 
stanowić będzie 25 procent wartości 
zadania (szacunkowa wartość 4 000 
000 zł), przy czym nie może być 
większa niż 1 000 000 zł. Podjęto 
również uchwały wyrażające zgodę 
na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego; wprowadzenia 
opłaty targowej; zmiany uchwały w 
sprawie określenia zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności i 
wysokości stawek opłaty targowej, 
zarządzenia poboru tej opłaty w 
drodze inkasa, określenie inkasen-
tów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso; zmiany uchwały w sprawie 
zasad sprzedaży lokali mieszkal-
nych stanowiących własność Miasta 
Gorlice; zgody na zawarcie umów 
dzierżawy gruntów na okres powyżej 
3 lat bez przetargowego trybu (prze-
znaczenie na usytuowanie garaży). 
Radni przyjęli uchwałami program 
współpracy Miasta Gorlice w 2016 
r. z organizacjami pozarządowymi; 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2016 r.; regulamin głosowania 
w wyborach ławników do sądów 
powszechnych; wyboru ławników do 
Sądu Rejonowego w Gorlicach, w tym 
ławników do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy na kadencję 
2016-2019; dokonali wybóru ławni-
ków do Sądu Okręgowego w Nowym 
Sączu, w tym ławników do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy na 
kadencję 2016-2019. Radni dokonali 
też zmiany Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gor-

lice na 2015 rok, której uzasadnienie 
prezentujemy.

Dochody budżetu 

Dokonano zmian zwiększa-
jących plan dochodów budżetu o 
549.596 zł. Zwiększone dochody 
bieżące obejmują:

1) Środki w kwocie 12.096 zł przy-
znane na wniosek Urzędu z Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego 
obsługiwanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy. Środki  przeznaczone 
będą na  kształcenie pracowników 
z grupy wiekowej 45+ z zakresu 
języka angielskiego. Koszt zadania 
15.120 zł,  dofinansowanie wyno-
si  80 %  a miasto zabezpiecza 20 
% to jest 3.024 zł. 

2) Prognozowane wyższe o 295.000 
zł niż założone w budżecie wpływy 
z podatku  od nieruchomości 
osób prawnych.  Prognoza zosta-
je oparta na podstawie wykonania 
dochodów z tego źródła za III 
kwartały 2015 r. Dodatkowe 
ponadplanowe wpływy pochodzą 
z wpłat zaległości z lat poprzed-
nich kilku podmiotów gospodar-
czych.

3) Dochody miasta za realizację 
zadań w placówkach oświato-
wych w kwocie 242.500 zł, w 
tym 124.000 pochodzi z wpłat za 
pobyt dzieci pochodzących z gmin 
ościennych w przedszkolach 
miejskich (w przedszkolach pu-
blicznych wpłaty wyniosą  72.000 
zł     a w przedszkolach niepublicz-
nych 52.000 zł). 

Ponadto w roku bieżącym 
wystąpią większe wpływy z opłat za 
korzystanie ze stołówek szkolnych 
w kwocie 110.000 zł w MZS Nr 1 i 
MZS Nr 5  oraz z opłat za przedszkole 
w MZS Nr 3 – 8.500 zł (wydłużenie 
godzin funkcjonowania). 

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu mia-
sta na 2015 r. ulega zwiększeniu  
ogółem o 549.596 zł, z tego  wydatki 
bieżące zwiększa się o 484.596 zł a 
wydatki majątkowe ulegają zwiększe-
niu  o 65.000 zł. 

Zmiany wydatków bieżących: 

1. W  dziale „Transport i 
łączność” zwiększenie wydatków 

wynosi 200.000 zł.  

Środki finansowe zostaną 
wydatkowane na dopłaty do udziałów 
miasta w MZK Spółka z o.o., które 
zostaną przeznaczone na dofinanso-
wanie zakupu  używanych autobusów 
do komunikacji miejskiej. MZK Sp. 
z o. o. posiada tabor w ponad 60 
% wyeksploatowany, który gene-
ruje wysokie koszty  utrzymania w 
odpowiednim stanie technicznym. 
Za powyższą  kwotę można kupić 
3 szt. autobusów w dobrym stanie 
technicznym i wizualnym, które 
będą eksploatowane bez większych 
nakładów przez kilka lat. Dodatkowe 
2 autobusy Spółka zamierza zakupić 
z własnych środków. 

Przyjęcie takiej polityki wy-
miany taboru uchroni Spółkę przed 
utratą płynności finansowej. Auto-
busy najstarsze, wymagające kom-
pleksowych kosztownych napraw 
zostaną wyzłomowane. Ograniczy to 
i zredukuje koszty napraw i remontów 
autobusów. Zaoszczędzone środki 
finansowe można przeznaczyć bę-
dzie na inne cele, które przysłużą się 
rozwojowi Spółki.

Ponadto wszystkie prace zwią-
zane z malowaniem, konserwacją 
i odnowieniem autobusów Spółka 
wykona we własnym zakresie przez 
pracowników warsztatu, co w znacz-
nym stopniu ograniczy koszty przy-
gotowania zakupionych autobusów 
do eksploatacji.

2. W dziale „Administracja pu-
bliczna ” zwiększenie wydatków 
bieżących wynosi 12.096 zł, 
które skierowane zostaną na 
kurs języka angielskiego dla 9 
pracowników Urzędu.

Kurs pozwoli urzędnikom 
nabyć podstawowe umiejętności 
komunikowania się tym językiem. 
Dzięki poznaniu języka angielskie-
go pracownicy uzyskają większą 
pewność siebie oraz  mobilizację do 
dalszego  kontynuowania nauki.  W 
każdym wydziale zdarzają się sytuacje 
gdy znajomość języka angielskiego 
jest pożądana.

3. W dziale „Oświata i wy-
chowanie” zwiększenie wydatków 
wynosi  242.500 zł. 

Z powyższej kwoty 124.000 

zł  zostanie przeznaczone na pokrycie 
kosztów wychowania przedszkolnego 
za 58 uczniów – mieszkańców Gorlic 
uczęszczających do przedszkoli  w 
gminach (kalkulacja: 58  x 4 miesiące 
b.r. x 536 zł/m-c).  Ponadto 115.700 
zł przeznaczone zostanie na zakupy 
związane z usługami stołówki szkolnej 
(zakupy żywności)  oraz na wyna-
grodzenia 2.800 zł. Środki pochodzą 
w całości z uzyskanych dochodów 
przez placówki oświatowe i zmiany 
są zgodne z wnioskami szkół. 

4. W dziale „Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego ” 
skierowano dodatkowe środki 
w łącznej kwocie 30.000 zł na 
dotację podmiotową dla GCK. 

Dotacja w kwocie 25.000 zł 
zostaje udzielona na przygotowanie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
dla budynku GCK. W 2016 r.  GCK bę-
dzie aplikowało o środki przeznaczone 
na kompleksowy remont oraz moder-
nizację pomieszczeń i wyposażenia 
do programów Ministerstwa Kultury, 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej oraz MRPO.  Posiadanie pełnej 
dokumentacji projektowej jest w tym 
przypadku niezbędne, a jej przygoto-
wanie nie jest możliwe bez Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 

Dotacja 5.000 zł zostaje zabez-
pieczona na obchody 50 - lecia funk-
cjonowania zespołu „Pogórzanie”. Ju-
bileusz jest okazją do uhonorowania 
wieloletniej działalności Zespołu oraz 
wszystkich członków grupy tanecznej, 
wokalnej, kapeli i  instruktorów, którzy 
przyczynili się do jego rozwoju. W ob-
chodach wezmą udział zaprzyjaźnione 
od wielu lat zespoły folklorystyczne z 
Ukrainy i Słowacji.

Dokonano też zmian w wy-
datkach majątkowych -  zwiększenie 
o 65.000 zł.

Uzasadnienie zmian 

• Pomoc finansowa dla Powia-
tu Gorlickiego na realizację 
zadania –przebudowa drogi 
powiatowej 1469K – ulicy 
Krakowskiej:  zmniejszenie 
wydatków o 43.000 zł.

Zgodnie  z zawartą umową 
pomiędzy Powiatem Gorlickim a Mia-
stem zadeklarowana została  pomoc 
finansowa wynosiła 25 % wartości 
kosztorysowej zadania, co stanowiło 
314.000 zł. Koszt zadania po prze-
prowadzeniu postępowania przetar-
gowego zmniejszył się z 1.256.000 
zł  do 1.083.175 zł. Równocześnie 
zmniejszy się zaangażowanie finan-
sowe miasta na przedmiotowym 

29 października br. odbyła się XIV sesja Rady Miasta. Radni przyjęli protokół z XIII sesji RM, 
zapoznali się z Informacją Burmistrza za okres międzysesyjny od 16 września do 15 października 2015 
roku, wysłuchali odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji oraz podjęli 19 uchwał.
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zadaniu o około 43.000 zł.

• Zakup samochodu dla Straży 
Miejskiej -100.000 zł. 

Obecnie Straż Miejska posia-
da samochód marki Fiat Doblo, który 
został zakupiony w lipcu 2005 roku. 
Eksploatowany jest tylko na terenie 
miasta, przez co następuje szybsze 
jego zużycie. W ciągu ostatnich 
trzech lat na naprawy wydano już 
ponad 10.000 zł. W najbliższym 
czasie niezbędne będą kolejne 
naprawy, m. in. wymiana układu 
wydechowego, remont zawieszenia 
i ewentualnie inne nieprzewidziane. 
Dalsza eksploatacja tego pojazdu 
staje się nieekonomiczna.

W wyniku przeprowadzone-
go wstępnego badania rynku co do 
ceny pojazdu typu karetka dla straży 

miejskiej (z częścią do  przewozu 
osób nietrzeźwych itp.) zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w 
sprawie warunków technicznych po-
jazdów oraz zakresu ich niezbędne-
go wyposażenia, ustalono, że mini-
malna cena takiego pojazdu  wynosi 
100.000 zł. Tego typu samochód 
jest niezbędny, gdyż niejednokrotnie 
niezwłocznie należy przewieźć osoby 
do Komendy Policji, szpitala lub 
miejsca zamieszkania, a oczekiwanie 
na wezwany radiowóz Policji często 
przedłuża się wywołując negatywne 
zachowania tych osób.  

• Dotacja celowa dla sa-
morządowego zakładu budżetowe-
go OSiR – 8.000 zł.

Środki pozwolą na zakup 
oprogramowania dotyczącego ob-
sługi klientów w krytej pływalni. 
Nowy program przystosowany jest 
do obsługi kart płatniczych i dużej 
rodziny oraz wystawiania i wysyła-
nia elektronicznych faktur.  OS i R 
zwrócił się z wnioskiem o udzielenie 
dotacji na powyższy cel w wysokości 
14.500 zł. Kwota uległa zmniejsze-
niu, ponieważ w wyniku przepro-
wadzonych przez pracowników 
prac konserwacyjnych związanych 
z przestojem technologicznym pły-
walni zaoszczędzono  6.500 zł, które 
wykorzystane zostanie na zakup 
powyższego oprogramowania.  

W wyniku wprowadzonych 
zmian zmniejszono dotację celową  
dla powiatu gorlickiego o 43.000 zł 
na pomoc finansową, zwiększono 

dotację dla OSiR o 8.000 zł oraz 
dotację podmiotową dla instytucji 
kultury o 30.000 zł . Zmiany dotacji 
wynikają ze zmian w wydatkach 
budżetu. 

Dokonano również zmian w 
planie przychodów i kosztów Miej-
skiego Zakładu Usług Komunalnych, 
zwiększając dotychczasowy plan o 
350.000 zł. Zmiana podyktowana 
jest rozszerzonym  zakresem robót 
drogowych. Dodatkowe prace  zakła-
du obejmują: przy budowie ścieżek 
pieszo-rowerowych -  przebudowę 
odwodnienia skrzyżowania (Rondo), 
przebudowę kanalizacji deszczowej i 
wykonanie robót budowlano - mon-
tażowych przy ul. Biechońskiego 
oraz  wykonywanie remontów dróg 
destruktem. 

16 września br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w Forum 
Wójtów i Burmistrzów, które od-
było się w Korzennej.

17 września br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w spo-
tkaniu ze starostą Karolem Gór-
skim oraz burmistrzem Biecza 
Mirosławem Wędrychowiczem. 
Tematem rozmów była możliwość 
utworzenia środowiskowego 
domu wsparcia. Następnie bur-
mistrz uczestniczył w meczu 
charytatywnym na rzecz Karolka 
Tumidajewicza. 

Tego samego dnia zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel uczest-
niczył w obchodach 76 rocznicy 
agresji ZSSR na Polskę. 

18 września br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w kon-
ferencji otwierającej Festiwal im. 
Zygmunta Haupta. Następnie bur-
mistrz wziął udział w oficjalnym 
otwarciu PZU Trasy Zdrowia.

19 września br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w zawo-
dach strzeleckich organizowanych 
przez IPA.

20 września br. burmistrz 
Rafał Kukla witał uczestników 
przejazdu pociągu retro.

Zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel wziął udział w meczu chary-
tatywnym na stadionie OSiR. 

21 września br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w Mielcu 
w XX-leciu Strefy Ekonomicznej 
Europark Mielec.

23 września br. burmistrz 
Rafał Kukla wziął udział w Sparta-
kiadzie Seniorów i Abstynentów.

sERwIs z RATuszA
Informacja Burmistrza Miasta Gorlice z działalności za okres 

od 16 września 2015  roku do 15 października 2015 roku

24 września br. burmistrz 
Rafał Kukla spotkał się z młodzieżą 
z Petersburga przybyłą do Gorlic 
w ramach wymiany z Miejskim 
Zespołem Szkół Nr 5. 

27 września br. burmistrz 
Rafał Kukla uczestniczył w zawo-
dach strzeleckich organizowanych 
przez klub EGIDA.

29 września br. burmistrz 
Rafał Kukla wziął udział w otwar-
ciu boiska wielofunkcyjnego przy 
ul. Wrońskich. W godzinach 
popołudniowych burmistrz Rafał 
Kukla oraz zastępca burmistrza 
Janusz Fugiel uczestniczyli w 
uroczystościach 25-lecia Gazety 
Gorlickiej.

2 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla wziął udział w 
inauguracji roku akademickiego 
Politechniki Krakowskiej.

Zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel uczestniczył w plebiscycie 
„Szlakiem frontu wschodniego” 
w Zakopanem oraz w spotkaniu 
z okazji Dnia Jedności Niemiec w 
Krakowie.

3 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla wziął udział w 
Charytatywnej Gali Sportów Walki 
South Battle. Tego samego dnia 
burmistrz uczestniczył w zebraniu 
Stowarzyszenia Pokolenia. 

4 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla wraz z delega-

cją z Węgier pod przewodnictwem 
Konsul Węgier w Krakowie dr 
Adrianne Körmendy oraz Hono-
rowego Obywatela Gorlic prof. 
Istrana Kovacsa złożył kwiaty 
pod pomnikiem upamiętniającym 
Bitwę pod Gorlicami. Następnie 
uczestniczył w otwarciu I Gorlic-
kiego Biegu Górskiego. 

8 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla wziął udział w 
spotkaniu w Powiatowym Zarzą-
dzie Dróg w sprawie realizowane-
go zadania „Budowa północnego 
obejścia Gorlic wraz z dostępem 
do gorlickiej strefy gospodarczej”. 
Następnie burmistrz uczestniczył 
w zebraniu Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej w Lipinkach.

Zastępca burmistrza Ja-
nusz Fugiel wziął udział w debacie 
„Polska Smart – Samorząd Przy-
szłości” w Krakowie.

9 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla uczestniczył 
w Krakowie w konferencji Forum 
Przestrzeni Małopolska. Następnie 
burmistrz wziął w Zgromadzeniu 
Delegatów Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski.

13 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla oraz starosta 
Karol Górski spotkali się z Dyrek-
torem firmy STRABAG Mariuszem 
Mierzwą. Dyrektor podtrzymał, że 
inwestycja powinna zostać ukoń-
czona do końca roku. Oczywiście 

kluczowa będzie pogoda. Poin-
formował, że na terenie budowy 
działa ogromna ilość sprzętu oraz 
ludzi - codziennie przy realizacji 
inwestycji pracuje około 160 osób, 
70 jednostek sprzętowych oraz 40 
samochodów dowożących mate-
riały sypkie na budowę. Ponadto 
zapewnił, że w razie potrzeby 
zostaną skierowane dodatkowe 
brygady z regionu. 

Następnie burmistrz przyjął 
przedstawicieli Austriackiego 
Czarnego Krzyża przebywających 
z wizytą w Małopolsce. Ponadto 
burmistrz uczestniczył w Inau-
guracji Roku Akademickiego 
Uniwersytetu Złotego Wieku oraz 
w pasowaniu uczniów klas pierw-
szych w Miejskim Zespole Szkół 
Nr 4.

14 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla wziął udział 
w obchodach 120-lecia Szkoły 
Podstawowej Nr 3 połączonych z 
Dniem Edukacji Narodowej. 

15 października br. bur-
mistrz Rafał Kukla wraz ze starostą 
Karolem Górskim uczestniczył 
w spotkaniu z Dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Martą Maj w 
Wysowej-Zdroju.

Ponadto w miesiącach 
sierpień - wrzesień 2015 roku 
odbyły się liczne rady budowy 
i spotkania dot. strategicznych 
spraw w ramach zadania „ Bu-
dowa północnego obejścia Gorlic 
wraz z dostępem do gorlickiej 
strefy gospodarczej” oraz liczne 
spotkania związane z bieżącym 
funkcjonowaniem miasta i miesz-
kańców.
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JOANNA BUBAK interpelo-
wała w sprawie braku zagospoda-
rowania nieruchomości położonej 
przy ul. Bieckiej, której właścicielem 
jest obecnie firma „STAL-IMPEX”.

(Odp.: Uprzejmie informuję, 
iż firma „STAL-IMPEX”, obecny 
właściciel działki Nr 454/165, nabyła 
nieruchomość od Miasta Gorlice 
w roku 2007, w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego. Firma 
nie została zobowiązana do zabu-
dowy zakupionej nieruchomości, 
jak również nie ograniczono jej 
możliwości dalszego zbycia. Tak 
więc właściciel może swobodnie 
dysponować przedmiotową nieru-
chomością, w tym również dokonać 
jej sprzedaży). 

Druga interpelacja dotyczyła 
wniosków mieszkańców w sprawie 
realizacji inwestycji budowy północ-
nego obejścia Gorlic.

(Odp.: W sprawie realizacji 
zadania pn: „Budowa północnego 
obejścia Gorlic wraz z dostępem 
do Strefy Aktywności Gospodar-
czej” informuję, że ciek, do którego 
zostaną odprowadzone wody ze 
zbiornika Nr 1 jest własnością 
Skarbu Państwa. Miasto wystąpi 
do zarządcy cieku o wykonanie 
niezbędnych robót. Wykonanie 
nasadzeń poddane zostanie analizie 
po wykonaniu wszystkich robót, 
a remont ul. Michalusa zostanie 
zgłoszony przez Powiatowy Zarząd 
Drogowy w ramach programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury. Ponadto Zarząd 
Powiatu pozytywnie odnosi się do 
Pani prośby planując wykonanie 
wnioskowanych schodków). 

MICHAŁ DIDUCH złożył in-
terpelację dotyczącą możliwości 
wprowadzenia w naszym mieście 
samorządowej karty seniora. 

(Odp.: Odpowiadając na in-
terpelacje w sprawie wprowadzenia 
karty seniora, uprzejmie informuję, 
iż zleciłem Wydziałowi Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych analizę 
możliwości realizacji powyższej 
formy wsparcia oraz przedłożenia 
założeń celem konsultacji z Gorlic-
ką Radą Seniorów działającą przy 
Burmistrzu). 

W drugiej interpelacji radny 
wnioskował w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu przy Nie-

RADNI INtERPELUJĄ - BURMIStRZ ODPOWIADA
Odpowiedzi na interpelacje z XIII Sesji Rady Miasta Gorlice.

publicznym Przedszkolu przy ulicy 
Dukielskiej w Gorlicach, poprzez 
ograniczenie prędkości oraz usta-
wienie barier zabezpieczających.

(Odp.: W sprawie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu przy ul. 
Dukielskiej poprzez ogranicze-
nie prędkości i ustawienie barier 
ochronnych informuję, iż wniosek 
został przekazany do zarządcy drogi, 
tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie celem analizy oraz zaję-
cia stanowiska w kwestii realizacji 
zadań pozostających w kompeten-
cjach ZDW).

Ostatnia interpelacja doty-
czyła wypracowania systemu ulg 
podatkowych dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na 
terenie miasta Gorlice.

(Odp.: Odnosząc się do 
wniosku w sprawie wypracowania 
systemu ulg podatkowych dla 
przedsiębiorców tworzących nowe 
miejsca pracy na terenie Gorlic in-
formuję, iż obecnie trwają prace nad 
przygotowaniem nowej uchwały w 
tym zakresie. Wstępne założenia 
zostaną przedstawione na komisji 
budżetowej celem zapoznania się 
i zaopiniowania przez Radnych. 
Następnie uzgodniony z Komisją 
projekt uchwały zostanie przesła-
ny do Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów celem 
wydania opinii. Po jej uzyskaniu 
zostanie poddany pod obrady Rady 
Miasta Gorlice).

LUCYNA JAMRO złożyła 
interpelację w sprawie generalnego 
remontu budynku położonego w 
Gorlicach przy ulicy Chopina 13. 

(Odp.: W odpowiedzi na 
interpelację w sprawie remontu 
budynku położonego w Gorlicach 
przy ul. Chopina 13 uprzejmie wy-
jaśniam, iż w bieżącym roku zostały 
zlecone do wymiany okna w piwnicy 
oraz drzwi wejściowe do klatek 
schodowych. Ponadto rozważana 
jest możliwość remontu dachu oraz 
kominów Dalsze prace będą pro-
wadzone stosownie do możliwości 
finansowych Miasta).

MATEUSZ KOSZYK inter-
pelował w sprawie stanu sieci 
wodociągowej w ulicy Bolesława 
Chrobrego w Gorlicach.

(Odp.: Odpowiadając na 
interpelację w sprawie awarii sieci 

wodociągowej przy ul Bolesława 
Chrobrego w Gorlicach informuję, 
iż MPGK Sp. z o.o. udzieliła pisem-
nych wyjaśnień, które zostały Panu 
przekazane).   

MARIA LUDWIN w swojej 
interpelacji zwróciła się z prośbą o 
ujęcie w budżecie na rok 2016 zadań 
związanych z przebudową odcin-
ków dróg przy ulicy Tuwima oraz 
nawierzchni ulic Okrzei i Tuwima, 
które są w bardzo złym stanie.

(Odp.: Odpowiadając na in-
terpelację w sprawie kompleksowe-
go remontu ul. Tuwima wyjaśniam, 
że wykonanie tej inwestycji wymaga 
znacznych nakładów finansowych. 
W pierwszej kolejności w ocenie 
Urzędu należy dokończyć zadanie 
związane z rozdziałem kanalizacji 
ogólnospławnej wraz z przebudo-
wą elementów drogi w ciągu ulicy 
Konopnickiej oraz Norwida). 

MARIOLA MIGDAR złożyła 
interpelację w sprawie przebudowy 
skrzyżowania na Zawodziu – drogi 
krajowej nr 28 z drogą wojewódzką 
nr 993.

(Odp.: W sprawie przebu-
dowy skrzyżowania drogi krajowej 
nr 28 z drogą wojewódzką nr 993 
podtrzymując moje wcześniejsze 
deklaracje dotyczące przedmio-
towego zagadnienia uprzejmie 
informuję, że dołożę wszelkich 
starań aby ten istotny dla Miasta 
węzeł został przebudowany w 
sposób uwzględniający zarówno 
uwagi Państwa Radnych jak i uwagi 
mieszkańców Gorlic).

W drugiej interpelacji wnio-
skowała o modernizację stadionu 
OSiR pod kątem lekkiej atletyki. 

(Odp.: Odpowiadając na 
interpelacje dotyczącą modernizacji 
stadionu OSiR pod kątem lekkiej 
atletyki wyjaśniam, że w/w inwe-
stycja szacowana jest na kwotę ok. 
2,5 mln z. W chwili obecnej jako 
potencjalny beneficjent nie speł-
niamy warunków umożliwiających 
pozyskanie środków finansowych 
na budowę i modernizację obiek-
tów lekkoatletycznych ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej oraz Programu Modernizacji 
Infrastruktury Sportowej. Choć pro-
ponowana przez Panią inwestycja 
z pewnością stworzyłaby większe 
zainteresowanie lekką atletyką ze 

strony gorlickich szkół, a także 
umożliwiłaby pozyskiwanie dodat-
kowych środków poprzez obozy 
sportowe, uważam, że w pierwszej 
kolejności należałoby wykonać 
zadaszenie lodowiska. Realizacja tej 
inwestycji pozwoliłaby na obniżenie 
kosztów eksploatacji lodowiska, 
wydłużenie okresu korzystania z 
kortów tenisowych, a tym samym 
zwiększenie wpływów do budżetu 
Miasta). 

ALICJA NOWAK interpelo-
wała w sprawie funkcjonowania 
świateł na przejściu dla pieszych 
obok budynku Poczty przy ul. 
Kościuszki.

(Odp.: Wniosek w sprawie 
funkcjonowania świateł przy bu-
dynku Poczty przy ul. Kościuszki 
został przekazany do zarządcy drogi 
krajowej - Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Krakowie 
z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie 
odpowiedzi).

W drugiej interpelacji wnio-
skowała o przesunięcie słupa 
oświetleniowego znajdującego się 
przy ulicy Kościuszki w Gorlicach 
(naprzeciw budynku nr 81). 

(Odp.: W kwestii przeniesie-
nia słupa oświetleniowego przy ul. 
Kościuszki wyjaśniam, że zlecone 
zostaną prace związane ze zmianą 
lokalizacji i ustawieniem go poza 
chodnikiem). 

Kolejna interpelacja radnej 
dotyczyła obowiązku sporządzania 
przez gminy rocznych planów za-
mówień publicznych 

(Odp. Uprzejmie informuję, 
że w Urzędzie Miejskim w Gorlicach 
jest sporządzany plan zamówień 
publicznych. Niemniej jednak ze 
względów praktycznych, głównie w 
celu uniknięcia możliwości podno-
szenia cen ofert przez wykonawców 
do środków jakie zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia, które to informa-
cje znajdują się w w/w planie, 
przedwczesne podawanie planu do 
publicznej wiadomości wydaje się 
niecelowe).

Ostatnia interpelacja radnej 
dotyczyła ponownego skierowania 
do rozpatrzenia na XIII zwyczaj-
nej sesji RM projektu uchwały o 
przystąpieniu do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
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przestrzennego „Miasto Gorlice 
– Plan nr 2” – wyjaśnienie polityki 
przestrzennej miasta i terminów 
realizacji wniosków mieszkańców. 

(Odp.: W odpowiedzi na 
interpelację w zakresie ponownego 
skierowania do rozpatrzenia pro-
jektu uchwały o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wy-
jaśniam, że powodem takiego trybu 
postępowania był złożony ustnie 
do protokołu wniosek inwestora o 
umożliwienie realizacji zamierzonej 
inwestycji, która uzależniona jest 
od pomyślnie przeprowadzonej 

procedury planistycznej).

ADAM PIECHOWICZ złożył 
interpelację w sprawie odnowienia 
elewacji budynku położonego w 
Gorlicach przy ulicy Kościuszki 19.

(Odp.:Odpowiadając na in-
terpelację w sprawie odnowienia 

elewacji budynku położonego przy 
ul. Kościuszki 19, wyjaśniam, że 
wykonanie wnioskowanego re-
montu jest jak najbardziej zasadne. 
Jednak ze względu na ograniczone 
środki finansowe w roku bieżącym, 
wniosek ten będzie przedmiotem 
analizy przy konstruowaniu budżetu 
na 2016 rok).

Zaznaczyć tutaj należy, że 
na szczególne niebezpieczeństwo 
narażone są dzieci, które mając 
niewiele do powiedzenia, wsia-
dają do samochodu z nietrzeźwą, 
często najbliższą osobą. Zajęcia 
profilaktyczne przeprowadzone w 
przedszkolu mają na celu wyrobie-
nie u dzieci krytycznej postawy w 
stosunku do nieodpowiedzialnych 
kierowców. Do tego celu posłużyły 
materiały profilaktyczne w for-
mie bajek: o smoku wawelskim, 
czerwonym kapturku i odważ-
nym krasnalu, na bazie których 
przeprowadzone zostały zajęcia. 
Koordynatorem kampanii w Przed-
szkolu Chatka Misia Uszatka jest 

NO PROMIL, NO PROBLEM
Niepubliczne Przedszkole TPD „Chatka Misia Uszatka” już po 

raz kolejny włączyło się do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Jest to przykład, że edukację związaną z propago-
waniem trzeźwości wśród osób prowadzących pojazdy mechaniczne 
można prowadzić już od najmłodszych. 

Agnieszka Kaczmarczyk. Włączając 
się do kampanii wierzymy, że taką 
akcją przyczynimy się wspólnie 
do wzrostu bezpieczeństwa na 
naszych drogach.  Inicjatorem 
Kampanii jest Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych „Solny 
Gwarek” z Wieliczki, przy wspar-
ciu finansowym Województwa 
Małopolskiego i udziale gmin mało-
polskich. Na terenie Miasta Gorlice 
patronat Honorowy nad Kampanią 
objął  Burmistrz Gorlic Rafał Kukla 
Projekt realizowany jest w ramach 
Miejskiego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dla Miasta Gorlice na 
rok 2015.

Nasze „Sówki” i „Misiaczki” wraz ze swoimi paniami oraz 
chętnymi rodzicami udały się na pierwszą grupową wycieczkę autoka-
rową, podczas której świętowaliśmy Dzień Ziemniaczka w Zagrodzie 
Edukacyjnej „Skrawek Nieba” w Łosiu. Było to wspaniałe przeżycie 
dla wszystkich wycieczkowiczów dzięki pani animator, która zajęła się 
naszą grupą. Zaczęliśmy od wyprawy na wielką górę tuż pod sam las. 
Widoki piękne, pogoda wspaniała, zapach otaczającej natury, czegóż 
mogliśmy chcieć więcej. Poznaliśmy kilka ciekawostek dotyczących 
nazwy wsi Łosie, mogliśmy przy pomocy lup i lornetek obserwować 
otaczającą nas przyrodę, spacerowaliśmy po lesie. Dzieciaki wzięły  
również udział w quizie: „Co wiem o jesieni i jej skarbach”. Po powrocie 
do zagrody czekało na nas wiele atrakcji. Poznaliśmy historię ziemniaka 
oraz tradycje związane z wykopkami.  Wszyscy wykonaliśmy ziemnia-
czane stworki - potworki, mogliśmy zjeść pyszną zupę ziemniaczaną 
oraz przygotowane na blasze zdrowe, naturalne chipsy ziemniaczane. 
Punktem kulminacyjnym spotkania było ognisko z pieczeniem kiełbasek 
i nagroda w postaci Odznaki Młodego Przyrodnika. 

Agnieszka Kaczmarczyk

WyCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW
Kilka ostatnich dni wprowadziło nas w jesienny klimat: skoki tempera-

tury, niesamowite barwy otaczającej nas przyrody oraz jesienne zbiory warzyw 
i owoców, które kolorem wzbogaciły nasz przedszkolny kącik przyrody.

II MARSZ DLA  żyCIA I RODZINy
11 października br. ulicami Gorlic przeszedł II Marsz dla Życia 

i Rodziny. Mimo jesiennej aury, było to radosne i kolorowe święto 
Rodziny pod patronatem honorowym J. E. Ks. Bpa Jana Wątroby, 
Ordynariusza Rzeszowskiego. Rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą 
w Bazylice Mniejszej Nar. NMP. Po mszy odbyły się na gorlickim 
Rynku wystąpienia świadków obrony życia, w tym profesor Wandy 
Półtawskiej. Stąd ruszył marsz do Parafii św. Jadwigi Królowej, 
gdzie odbyło się zawierzenie rodzin oraz przesłanie papieskie w 
ramach XV Dnia Papieskiego, którego hasłem są słowa „Jan Paweł 
II – Patron Rodziny”.
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Spotkania te mają już swój 
cykliczny charakter i służą wymianie 
doświadczeń pomiędzy instytucjami 
oraz przedstawieniu dobrych prak-
tyk w zakresie pracy profilaktycznej 
w różnych obszarach. Gościem 
październikowego spotkania był 
kom. Wojciech Chechelski z Wy-
działu Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie, który 
przedstawił temat pt. „Zagrożenia 
w sieci: profilaktyka, reagowanie”. 
W trakcie spotkania uczestnicy 
zapoznali się też z bieżącą ofertą 
Poradni Psychologiczno–Peda-
gogicznej, założeniami VIII edycji 
Kampanii „Trzeźwa Małopolska NO 
Promil NO Problem” oraz z prezen-
tacją aktualnej pozycji książkowej 
„Vademecum skutecznej profilak-
tyki problemów młodzieży”, które 
zostało opracowane przez zespół 
Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej 
i wydane we wrześniu 2015 przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji (w 
ramach projektu EFS).

ROZMAWIALI O ZAGROżENIACH W SIECI
16 października br. w Domu Polsko-Słowackim z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Gorlicach oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych odbyło się kolejne spotkanie grupy inter-
dyscyplinarnej (przedstawicieli: instytucji współpracujących z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 
Gorlicach, Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, pedagodzy szkolni z terenu miasta i powiatu, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowo-wychowawczych, Biblioteki Pedagogicznej).

90 osób – w tym 70 uczest-
ników warsztatów terapii zajęciowej 
z naszego województwa i 20 tera-
peutów, w pięknej scenerii Beski-
du Niskiego przeżyło niecodzienne 
spotkanie z końmi,  ich hodowcami i 
trenerami. Koń w terapii, koń w pracy, 
koń w filmie, malarstwie i rzeźbie - to 
hasła, które towarzyszyły uczestnikom 
w różnych zajęciach, spotkaniach i 
warsztatach.  Beneficjenci projektu 
wywieźli ze sobą niezapomniane 
wrażenia ze Stadniny Koni Huculskich 
w Regietowie i „Jaśminowy Raj” w 
Wysowej oraz pobytu w gościnnym 
Sanatorium „Glinik” (od 06.102015 
– Centrum Rekreacyjno-Lecznicze 
„Glinik” Spółka Komandytowo Ak-
cyjna). Pozostawione różnorodne, 
piękne i pomysłowe prace artystycz-
ne, których bohaterem jest koń, to 
świadectwo ich talentu, aktywności  
i pracowitości. Mamy nadzieję na 
kolejne powroty do Wysowej i jej 
okolic, do miejsc, które za każdym 
razem odsłaniają przed nami nowe 
atrakcje i różnorodne możliwości. 
Więcej informacji i zdjęć z przebiegu 
imprezy zamieszczonych jest na stro-
nie internetowej: wtzrodzina.jimdo.
com – zainteresowanych zapraszamy 
do jej obejrzenia.

„W KOPytACH SIŁA, W GRZyWIE WIAtR”
Jesienne spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Wojewódz-
twa Małopolskiego,  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rodzina” w Gorlicach, w dniach 06 - 09.10. br. kolejny już raz realizowało 
projekt Jesienne Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych z cyklu „Poznam, spróbuję, zrobię" pt. „W kopytach siła, w  grzywie wiatr”.    
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Wszystko co dobre szybko się kończy... więc skończył się 
i GoHaRT, czyli XXXIV Gorlicki Harcerski Rajd Turystyczny. Przy 
akompaniamencie wspaniałej pogody, otoczeni pięknem Beskidu 
Niskiego harcerze i harcerki spędzili trzy dni na wspólnej zabawie, 
ale także nauce! Tegoroczny GoHaRT był okazją do zaznajomienia 
się z kulturą Łemków, oraz - co z nie było łatwe - z ich alfabetem. 
Jesteśmy pewni, że ta pierwsza wspólna impreza w nowym roku har-
cerskim była dobrym startem, a już niedługo spotkamy się ponownie. 
Na rajdzie nie zabrakło rywalizacji. Miejsca na podium zajęły patrole 
z Szymbarku i z Biecza. Serdeczne gratulacje dla nagrodzonych i 
podziękowania dla wszystkich, dzięki którym rajd mógł się odbyć. 
Jednym z celów Rajdu było zaproponowanie młodzieży alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. XXXIV 
Gorlicki Harcerski Rajd Turystyczny dofinansowany został m.in. przez 
Miasto Gorlice w ramach zadania publicznego z zakresu Miejskiego 
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii na rok 2015.

GORLICKI HARCERSKI RAJD tURyStyCZNy

16 października br. w Gorlickim Centrum Kultury byliśmy uczestnikami 
koncertu promującego najnowszą, czwartą studyjną płytę Arka Zawilińskiego 
- gitarzysty, wokalisty, twórcy tekstów i muzyki, artysty pochodzącego z Gorlic 
-  pt. „Na rozdrożu”.  Towarzyszył mu Paweł Szmigielski - pianista, również 
gorliczanin z pochodzenia. Podczas swojego występu muzycy zaprezentowali 
16 utworów, w tym 11 z promowanej płyty, na której znalazło się 12 pieśni, 
ballad i bluesów. Koncert był swoistą opowieścią o miłości, kontemplacji 
życia, ludzkich zmaganiach. Ciekawe autorskie teksty, piękna muzyka, silny 
głos i wyraźna dykcja oraz kilka słów wprowadzenia na temat każdego z 
prezentowanych utworów zaowocowały dobrym kontaktem z publicznością 
czego wynikiem była swobodna, nieformalna atmosfera panująca na sali a 
wszystko za sprawą ujmująco naturalnego sposobu bycia artysty. Koncert 
miał charakter kameralny, obejrzała go ok. 100 osobowa publiczność, która 
nagradzała wykonawców głośnymi brawami po każdym zagranym utworze. 
Długa kolejka po płytę z autografem artysty najlepiej świadczy o tym, że występ 
bardzo spodobał się publiczności. 

KONCERt ARKA ZAWILIŃSKIEGO „NA ROZDROżU”

ZJAZD SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
W Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlic odbyła się XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. W tym zjeździe 

uczestniczyli przedstawiciele 26 szkół Łukasiewiczowskich z całej Polski – podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ozdobą 
tego niezwykłego spotkania były przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. I. Łukasiewicza z Gorlic. Uroczystości rozpoczęły się 
hymnem przedszkolaków oraz zapaleniem lampy naftowej. Później odbyła się część oficjalna, obrady sesji, spektakl „Łukasiewicz w Gor-
licach” w wykonaniu Szkolnego Zespołu Teatralnego „Na Górce”, konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” oraz zwiedzanie 
miejsc związanych z Ignacym Łukasiewiczem na terenie miasta i powiatu. Wydarzeniu patronowali: Małopolski Kurator Oświaty, Okręgowa 
Izba Aptekarska w Krakowie, Starosta Gorlicki i Burmistrz Miasta Gorlice. 
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Miło nam poinformować, 
że w konkursie wzięła udział Grupa 
Teatralna „Radość tworzenia" z 
Gorlickiego Centrum Kultury. Zapre-
zentowała spektakl "Bo rodzina jest 
najważniejsza" w reż. Teresy Klimek 
oraz Haliny Wąsowskiej-Schirmer 
zdobywając I miejsce. Nagrodą dla 
zwycięzców jest udział w Koncercie 
Laureatów w Sali Koncertowej 
Filharmonii Krakowskiej w dniu 3 li-
stopada br. Ponadto grupa "Radość 
tworzenia" otrzymała „Gaudynkę” – 

Wyróżnienie dla Grupy tatralnej RADOŚĆ tWORZENIA
W dniach 5-8 października br. w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbywały się Krakowskie Spotkania Artystyczne GAUDIUM 

2015, których organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”. Spotkania mają na celu promocję twórczości 
artystycznej osób starszych i młodzieży niepełnosprawnej, obejmują trzy dziedziny sztuki: plastykę, teatr, taniec.

nagrodę publiczności za swoją grą 
aktorską i autentyczność.

Grupa teatralna „Radość 
Tworzenia” działa w Gorlickim Cen-
trum Kultury od marca 2014 roku, 
tworzą ją osoby niepełnosprawne. 
Zajęcia w zespole pozwalają uczest-
nikom realizować swoje pasje, 
przywracają im wiarę we własne 
możliwości, to jedna z form terapii 
poprawiająca relacje z otoczeniem, 
pomagająca przełamać lęki i pod-
nosząca samoocenę. Z zespołem 

pracują: Teresa Klimek – instruktor 
teatralny GCK oraz Halina Wąsow-
ska Schirmer – socjoterapeuta.

Warto zauważyć, iż teatr 
złożony w całości z osób niepełno-
sprawnych to jedna z wielu inicjatyw 
miasta dla tej grupy mieszkańców 
obok takich przedsięwzięć jak: 
organizacja Pikniku Integracyjnego 
w ramach obchodów Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, organizacja 
Spartakiady dla osób niepełno-
sprawnych czy przeglądu poezji 

śpiewanej środowiskowych do-
mów samopomocy województwa 
małopolskiego. Burmistrz Rafał 
Kukla niejednokrotnie inicjował i 
wspierał akcje na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, a umożliwienie 
wyjazdu dla grupy teatralnej to kolej-
ny dowód jak ważną rolę ogrywają 
w naszym społeczeństwie osoby 
niepełnosprawne i jak ważne jest 
umożliwienie tej grupie rozwijania 
swoich pasji – serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom.

Jubileuszowe uroczystości 
w październikowe popołudnie roz-
poczęły się od zwiedzania szkoły, 
która otworzyła swoje podwoje dla 
zaproszonych gości, „trójkowych” ab-
solwentów oraz emerytowanych na-
uczycieli i pracowników.  Sentymen-
talna podróż szkolnymi korytarzami, 
ciepłe powitania po latach koleżanek 
i kolegów ze szkolnej ławy czy pokoju 
nauczycielskiego, zwiedzanie pa-
miątkowych wystaw - były niezwykle 
wzruszającymi chwilami. O godzinie 
15.00 w kościele p.w. M.B.N.P. w 
Gorlicach – Gliniku rozpoczęła się uro-
czysta Msza św., podczas której, za 
wstawiennictwem obecnego patrona 
MZS Nr 3 w Gorlicach - świętego Jana 
z Kęt, dziękowano  za 120- lecie ist-

120 LAt GORLICKIEJ tRÓJKI
Dzień 14 października br. był wyjątkowy dla społeczności Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach. Szkoła ta świętowała ju-

bileusz 120 – lecia swojego istnienia. Jej historia jest nierozerwalnie związana z dziejami naszego miasta, w szczególności Glinika Mariampolskiego. 
nienia szkoły, polecając w modlitwie 
zmarłych założycieli, budowniczych i 
pracowników szkoły oraz proszono 
o potrzebne łaski dla obecnych i 
przyszłych pokoleń szkolnej spo-
łeczności. Kulminacyjnym punktem 
jubileuszowych uroczystości była 
część artystyczna, przedstawiająca 
ponad wiekową historię szkoły. Zain-
augurował ją swoim wystąpieniem, 
przywołując treść najstarszego wpisu 
do szkolnej kroniki z roku 1894 dy-
rektor szkoły, Krzysztof Michalik. Na 
scenie Gorlickiego Centrum Kultury 
swoje taneczne, recytatorskie i mu-
zyczne umiejętności zaprezentowali 
obecni uczniowie gorlickiej „Trójki” 
oraz jej absolwentka. Zaprosili oni 
zebranych: władze miasta na czele z 

burmistrzem Gorlic, Rafałem Kuklą; 
dyrektora Delegatury Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty w Nowym Są-
czu – Stanisława Szudka, kierownika 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
– Aleksandra Augustyna;  przedstawi-
cieli gorlickich szkół, przedszkoli oraz 
lokalnych placówek oświatowych, 
przyjaciół MZS nr 3 w Gorlicach, ab-
solwentów i emerytowanych pracow-
ników glinickiej „Trójki” – do krainy 
dziecięcych i młodzieńczych lat, do 
przeszłości wyznaczanej dźwiękiem 
szkolnego dzwonka. Klamrę zamyka-
jącą program artystyczny – nagrodzo-
ny owacjami na stojąco - stanowiła 
„żywa” wizytówka  MZS nr 3 w Gor-
licach, którą oprócz występujących na 
scenie stworzyli obecni nauczyciele i 

pracownicy szkoły. Jubileusz gorlic-
kiej „Trójki”  zbiegł się z miejskimi 
obchodami Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej. Z tej okazji Burmistrz 
Gorlic, Rafał Kukla złożył życzenie 
nie tylko Szkole – Jubilatce, ale także 
wszystkim zgromadzonym pracow-
nikom oświaty. Tradycyjnie wręczył 
także Nagrody Burmistrza, które 
otrzymali następujący nauczyciele 
gorlickich placówek oświatowych: 
Iwona Kamińska z MP Nr 1, Teresa 
Koczera oraz Grzegorz Wieścieciński 
z MZS Nr 1, Ewa Janusz  i Krzysztof 
Michalik z MZS Nr 3, Jadwiga Przy-
było oraz Jolanta Romaniuk z MZS Nr 
4, Dorota Chrząszcz z MZS Nr 5, Piotr 
Tenerowicz z MZS Nr 6. 
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13 października  br. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 UNIWERSYTETU 
ZŁOTEGO WIEKU W GORLICACH. Powagę i rangę wydarzenia podkreślał, odegrany przez hejnalistę Jana Lisowicza, hejnał m. Gorlice 
„Echo Beskidu”, pieśń Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Paderewskiego w Gorlicach pod dyrekcją 
Anny Cisoń oraz obecność władz miasta i powiatu – burmistrza Rafała Kukli i wicestarosty Jerzego Nalepki. Po uroczystym ślubowaniu 130 
słuchaczy przyjęło od włodarzy miasta i powiatu gratulacje za dojrzałą chęć aktywnego życia oraz życzenia zdrowia, uporu i uśmiechu, co 
pięknie koresponduje z przesłaniem tego roku akademickiego – „Nie dlatego przestajesz się uśmiechać, że przybywa Ci lat, starzejesz 
się wtedy, gdy przestajesz się uśmiechać”. Na zakończenie uroczystości wszyscy wysłuchali z uwagą wykładu inauguracyjnego prof. dr. 
hab. Zdzisławy Zacłony, profesora Wyższej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przewodniczącej Rady Naukowo Programowej 
Sądeckiego UZW – „Potencjalności rozwojowe seniorów a mądrość przeżywania życia”.

GAUDEAMUS IGItUR W DWORZE KARWACJANÓW

1 maja br., w ramach obchodów 100-lecia Bitwy pod Gorlicami, 
odbyła się w Dworze Karwacjanów Międzynarodowa konferencja histo-
ryczna poświęcona temu dziejowemu wydarzeniu. Wzięło w niej udział 12 
prelegentów, którzy w trzech panelach podjęli się prezentacji wykładów o 
zagadnieniach wojskowych, społecznych oraz tematów wokół pamięci i 
sztuki. Pięć miesięcy po konferencji wydana została naukowa publikacja 
książkowa „Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia” pod 
redakcją Jarosława Centka, Sławomira Kułacza i Kamila Ruszały, wydana 
przez Urząd Miejski w Gorlicach i Gorlickie Centrum Kultury. Projekt 
został dofinansowany ze środków MKiDN oraz środków finansowych z 
Województwa Małopolskiego. Niezwykle wartościowa publikacja naukowa 
– pokłosie konferencji i podsumowanie konferencji. 

NAUKOWE POKŁOSIE 100-LECIA BItWy GORLICKIEJ
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Gala South Battle Gorlice
W sobotę 3 października br. w Hali Sportowej OSiR w Gorlicach 

odbyła się gala sportów walki South Battle Gorlice pod oficjalnym 
patronatem „Drużyny Mistrzów”. Artyści tworzący tą grupę mają na 
celu promowanie sportu oraz zdrowego stylu życia.

Wydarzenie rozpoczęło się od walk amatorskich miejscowych 
zawodników MMA, by następnie przejść do profesjonalnych walk K1 
oraz Muay Thai. Podczas gali odbyła się również walka kobiet, pod-
czas której walczyła Iwona Nieroda, zawodowa i amatorska mistrzyni 
świata seniorów w Kickboxingu low kick, amatorska mistrzyni Europy 
seniorów low kick, zwyciężczyni pucharu świata seniorów, wielokrotna 
mistrzyni Polski seniorów low kick i k-1 Rules. Podczas gali odbyła się 
licytacja charytatywna, z której środki zostały przekazane na leczenie i 
rehabilitację Pawła Grabowskiego, który niedawno uległ poważnemu 
wypadkowi. Galę sportów walki swoim patronatem objął Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.

4 października br. odbył się I 
Gorlicki Bieg Górski. W biegu na trasie 
Gorlice-Magura Małastowska-Gorlice 
wystartowało prawie 100 biegaczy, 
którzy mieli do pokonania blisko 40 km 
trasy, z łącznymi podbiegami 1041 m 
i zbiegami 1060 m. W kategorii OPEN 
zwyciężył Bartosz Gorczyca, przed 
Łukaszem Trzepakiem i Mieczysła-
wem Jałochą. Wśród kobiet wygrała 
Katarzyna Winiarska, przed Moniką 
Pasiut i Joanną Stech. Współorga-
nizatorami Biegu Góskiego był Klub 
Kolarski Grupetto Gorlice, Miasto 
Gorlice, Nadleśnictwo Gorlice oraz 
Sklep Rowerowy  OSTRE KOŁO.

I GORLICKI BIEG GÓRSKI ZA NAMI
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