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W sobotę, 8 września, w Dworze Karwacjanów: otwarto oko-
licznościowe wystawy poświęcone Patronce Hufca Gorlice hm. Marii 
Rydarowskiej, obozowi Ravensbruck oraz historii gorlickiego harcerstwa. 
Później  w Szkole Muzycznej odbył się koncert pieśni harcerskich i patrio-
tycznych oraz przedstawienie artystyczne „Dziękujemy Druhno Maniu”. 
Wystąpiły 94BDW „Mury” z Białegostoku, młodzież z MDK Gorlice 
oraz harcerze Hufca Gorlice. Kulminacją uroczystości była niedziela, 9 
wrzesnia. Najpierw harcerze, poczty sztandarowe kombatantów, władze 
samorządowe miast i powiatu w Bazylice Mniejszej wzięli udział we mszy 
świętej połączonej z poświęceniem sztandaru. Następnie na Rynku odbył 
się uroczysty apel oraz oficjalne ogłoszenie Patronki Hufca ZHP oraz 
przekazanie nowego sztandaru. Uroczystości zakończył koncert i musztra 
paradna w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Krakowa.

Mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny oraz złożeniem wieńców pod Krzyżem Katyńskim gorlicza-
nie uczcili 73. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz 
powstania Państwa Podziemnego. Uroczystości, których organizato-
rem było Starostwo Powiatowe, uświetniły swoją obecnością poczty 
sztandarowe, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych 
i organizacji kombatanckich, policji, straży pożarnej oraz młodzież 
szkolna. Miasto Gorlice reprezentowali wiceburmistrz Janusz Fugiel, 
przewodniczący RM Bogdan Musiał i sekretarz miasta Maria Kuźniar-
ska - Pęczek. Po ceremonii pod Krzyżem Katyńskim uczestnicy oddali 
hołd ofiarom II wojny światowej pod tablicą upamiętniającą Poległych 
i Pomordowanych Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Gorlice. 

WSZYSTKO CO NASZE POLSCE ODDAMY...
DH. MARIA RYDAROWSKA PATRONKĄ HUFCA GORLICE

8 i 9 września br. odbyły  się uroczystości ogłoszenia harc-
mistrz Marii Rydarowskiej Patronką Hufca Gorlice Chorągwi Krakow-
skiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz poświęcenia i przekazania 
nowego sztandaru.

POLSKO, KOCHALIŚMY CIĘ 
WIĘCEJ OD ŻYCIA
73. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ
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Maria Rydarowska-Szymerska (numer obozowy 7277) urodziła się 
28 stycznia 1914 r. w Gorlicach. Córka Kazimierza Rydarowskiego i Heleny 
Krzyżosiak. Pochodziła z rodziny o patriotycznych tradycjach. Antenaci 
Rydarowskich początkowo mieszkali w Królestwie Polskim i pracowali w 
administracji majątków ziemskich. Za pomoc powstańcom w 1863 roku 
musieli opuścić tę ziemię i zamieszkali w Tarnowie we własnym domu na 
Zabłociu. Dziadek Marii, Jan Rydarowski, jako młody chłopiec, za udział w 
powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię, do Orła. Po powrocie z 
zesłania (1867 r.) zamieszkał w Zborowiena terenie ówczesnych Węgier. 
W 1922 roku rodzice Marii przeprowadzili się do Gorlic, gdzie ojciec kupił 
duży dom i założył warsztat mechaniczno-ślusarski.

Maria była absolwentką Studium Nauczycielskiego, nauczycielką 
szkół powszechnych w Gorlicach. Do ZHP należała od lat szkolnych, od 

1936 roku należała do drużyny im Emilii Plater. Pracowała w tej organizacji do 1939 r. jako drużynowa 
i hufcowa. Po wkroczeniu Niemców do Gorlic spieszyła z pomocą rannym, ukrywającym się żołnierzom 
polskim. Pracowała razem ze swoją siostrą Stefania, Marią Wójcikiewicz i Michaliną Łysakówną. Udzielały 
pomocy jeńcom polskim, przebywającym w Gorlicach (przetrzymywanymi na boisku „Sokoła”), dostarczając 
do obozu jenieckiego żywność, odzież oraz organizując pomoc lekarską, koce, opatrunki, rozsyłała listy do 
ich rodzin, a także pomagały w ucieczce z obozu przez wyrabianie fałszywych przepustek. Później pomagały 
jeńcom ulokowanym w fabryce obuwia „Buciarnia”. Dostarczały leki i opatrunki 
ukrywającym się w lesie żołnie- rzom polskim. Maria uzyskała 
pozwolenie od władz obozu jenieckiego (jako pracownica 
PCK) na jednorazowe odprawianie mszy św. w 
obozie. Po zlikwidowa- niu obozu jenieckiego 
udzielała pomocy Po- lakom przywiezionym 
w okolice Gorlic z Po- znańskiego. Niezależ-
nie od tej formy dzia- łalności opiekowała 
się punktem przerzu- towym Polaków na 
Węgry. Aresztowana została w biurze PCK 
w Gorlicach 23 września 1940 r. Powodem aresz-
towania była pomoc niesio- na Polakom przerzucanym 
na Węgry. Po pobycie w więzieniu w Jaśle i Tarnowie. 11 września 
1941 roku przewieziona została do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tam wraz 
z Józefą Kantor i Zofią Janczy była współzałożycielką drużyny harcerskiej "Mury". Była zastępową zastępu 
"Cementów", do którego zastępu należała Henryka Bartnicka-Tajchert. Za pomoc koleżeńską została ukarana 
bunkrem: 6 tygodni w ciemnicy, co drugi dzień zupa, codziennie 25 batów. W Ravensbrück przebywała 
do 28 lutego 1945 roku, a następnie została przewieziona do obozu-umieralni (tzw. Vernichtungs- albo 
Abfertig-unslager) w Bergen-Belsen (transport dotarł dopiero 2 marca), wyzwolona przez wojska brytyjskie 
15 kwietnia 1945 r.

W Bergen-Belsen organizowała wokół siebie młodzież polską, założyła drużynę harcerską im Emilii 
Plater i polską szkołę, w której uczyła do chwili wyjazdu do Stanów Zjednoczonych czyli do października 
1948 roku. Wyszła za mąż za Kazimierza Szymerskiego więźnia Bergen-Belsen. Zamieszkała w Pittsburgu, 
gdzie pracowała jako nauczycielka. Członkini zastępu instruktorek "Nowe Płomienie". Od 1977 roku mieszkała 
na Florydzie, gdzie w 1987 roku pomogła organizować i gościła obóz harcerek hufca "Ziemia Rodzinna". 
Zmarła w Daytona Beach na Florydzie 10 września 1993 r. Pochowana została na All Saints Braddock 
Catholic Cementery Pittsburgh USA.

URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia łek 
8.00-16.00, wtorek - pią tek 7.30-
15.30 Bur mistrz - Witold Kochan, Z-ca 
Bur mi strza - Janusz Fugiel, Sekretarz 
- Ma ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik 
- Kry sty na To kar ska.
* Sekretariat Burmistrza, tel. 18 

355 12 11
* Wydział Organizacyjny i Nadzo-

ru, tel. 18 355 12 28 - Katarzyna 
Walczy - Kierownik Wydziału

* Wydział Księgowości Finanso-
wo-Budżetowej, tel. 18 35 51 
231 - Janina Łopata - Kierownik 
Wydziału

* Wydział Inwestycji i Remon-
tów, tel. 18 35 51 249 - Barbara 
Szpyrka - Smolińska - Kierownik 
Wydziału

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

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

* Wydział Strategii, Promocji i 
Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 
35 51 285 - Jakub Diduch - Kie-
rownik Wydziału

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

* Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich, tel. 18 35 51 256 
- Danuta Zakrzewska - Kierownik

* Rzecznik Prasowy, tel. 18 35 51 
229 - Jakub Krzyszycha,

* Biuro Prawne, tel. 18 35 51 200, 
w. 223

* Straż Miejska, tel. 18 353 62 00 
- Dyżur całą dobę

* Komendant SM, tel. 18 35 40 723, 
Wojciech Pietrusza

* Biuro Planowania i Realizacji 
Budżetu, tel. 18 355 12 31 - Edyta 
Szilder

* Inspektor ds. BHP, tel.  18 355 12 
85 - Henryk Jędrzejewski

* Biuro Audytu i Kontroli, tel. 18 35 
51 285 - Daniel Janeczek

* Biuro Zamówień Publicznych, tel. 
18 35 51 252

* Pełnomocnik ds. społecznych, 
tel. 18 35 51 253 - Łukasz Igiel-
ski

* Pełnomocnik ds. Uzależnień, tel. 
18 35 51 253 - Piotr Gajda

Godziny przyjęć stron przez Bur mi strza: 
wtorek - 13.30 - 15.30, Z-ca Burmi-
strza Środa - 14.00 - 15.30

WSZYSTKO CO NASZE POLSCE ODDAMY...
DH. MARIA RYDAROWSKA PATRONKĄ HUFCA GORLICE
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PREZES PA NOVA W RATUSZU

16 sierpnia  br. Burmistrz 
Miasta Gorlice Witold Kochan i za-
stępca burmistrza Janusz Fugiel 
spotkali się w Urzędzie Miejskim z Ewą 
Bobkowską - prezes PA NOVA - firmy 
planującej inwestycję w galerię handlo-
wą na Stawiskach w Gorlicach. Pani 
Prezes potwierdziła chęć realizacji tego 
zamierzenia oraz podtrzymała stano-
wisko firmy odnośnie jej partycypacji 
w kosztach budowy infrastruktury 
drogowej w otoczeniu galerii.

KONSULTACJE 
W NOWYM SĄCZU

17 sierpnia br. w Nowym Sączu 
burmistrz Witold Kochan uczestniczył 
w pierwszym ze spotkań konsul-
tacyjnych z udziałem burmistrzów 
i prezydentów miast z subregionu 
limanowsko – sądecko – gorlickiego 
(kolejne odbyły się m.in. w dniach 4 
i 19 września). Spotkania dotyczyły 
zgłoszeń projektów kluczowych do 
programu rozwoju Małopolski na lata 
2014 – 20. Wśród projektów, które 
znalazły się w bazie utworzonej przez 
Zarząd Województwa Małopolskie-
go znalazły się: projekt rewitalizacji 
obejmujący m.in. odnowę gorlickich 
budynków „Sokoła”, LO im. Kromera 
oraz Urzędu Miejskiego wraz z dawną 
Szkołą Podstawową nr 2, projekt re-
witalizacji terenów parkowych, w tym 
gorlickiego Parku Miejskiego, projekt 
zakładający stworzenie systemu opieki 
nad ludźmi starszymi i niesamodziel-
nymi wraz z powołaniem do życia 
Centrum Aktywności Seniora, projekt 
nawiązujący do setnej rocznicy bitwy 
pod Gorlicami – utworzenie w budyn-
ku „Sokoła” centrum multimedialnego 
związanego z tą tematyką. 

NA FORUM WÓJTÓW 
I BURMISTRZÓW

W dniach 21 – 23 sierpnia br. 
burmistrz Witold Kochan uczestniczył 
w odbywających się w Korytnicy 
obradach Forum Wójtów i Burmi-
strzów Województwa Małopolskiego. 
Podczas konferencji przedstawiciele 
jednostek samorządowych spotkali 
się z członkami Zarządu Województwa 
Małopolskiego – wicemarszałkami 
Romanem Ciepielą i Wojciechem 
Kozakiem oraz Jackiem Krupą i Sta-
nisławem Sorysem, z Małopolskim 
Komendantem Państwowej Straży Po-
żarnej Andrzejem Mrozem oraz z Wo-
jewodą Małopolskim Jerzy Millerem. 
Podczas obrad przedstawiono bieżące 
informacje w sprawach kluczowych 
dla samorządów. Przyjęto również 
wspólne stanowiska, m.in. na temat 
aktualnego stanu działań na rzecz 
zmian w ustawach oświatowych.  

NA JARMARKU W BARDEJOVIE

SERWIS Z RATUSZA
23 sierpnia br. burmistrz Wi-

told Kochan i zastępca burmistrza 
Janusz Fugiel uczestniczyli w otwarciu 
661 Historycznego i 41 Współcze-
snego Jarmarku Bardejovskiego. W 
uroczystości otwarcia uczestniczył 
prezydent Republiki Słowackiej Ivan 
Gasparowicz.

Z BURMISTRZEM JASŁA 
O WSPÓŁRACY

28 sierpnia br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się w Urzędzie 
Miejskim z burmistrzem Jasła Andrze-
jem Czerneckim. Spotkanie dotyczyło 
zacieśnienia współpracy sąsiadu-
jących miast, głównie w dziedzinie 
polityki zagospodarowania odpadów 
komunalnych oraz poprawy rozwiązań 
komunikacyjnych. 

30 sierpnia br. w Gorlicach, 
na zaproszenie burmistrza Witolda 
Kochan, przebywał członek zarządu 
Województwa Małopolskiego Jacek 
Krupa. Marszałek spotkał się w gorlic-
kim ratuszu z wójtami i burmistrzami z 
powiatu gorlickiego, a także w kasztelu 
w Szymbarku z dyrektorem Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach Zdzisławem Tohlem. 
Uczestniczył również w oficjalnej uro-
czystości otwarcia Międzynarodowych 
Sportowych Mistrzostw Polski Pra-
cowników Samorządowych, Radnych 
i Parlamentarzystów.

SPORTOWCY SAMORZĄDOWCY

W dniach 30 sierpnia - 2 wrze-
śnia br. Gorlice po raz siódmy gościły 
uczestników Międzynarodowych 
Sportowych Mistrzostw Polski Pra-
cowników Samorządowych, Radnych 
i Parlamentarzystów. W zawodach 
uczestniczyło 140 samorządowców 
z całej Polski oraz ze słowackiego 
Bardejowa i ukraińskiego Kałusza. 
W sumie do rozgrywek przystąpiło 
17 reprezentacji samorządowych. W 
tym roku organizatorzy Mistrzostw 
zaproponowali uczestnikom udział 
w nowych konkurencjach – w piłce 
siatkowej plażowej oraz w speed 
badmintonie. Reprezentacja Miasta 
Gorlice zwyciężyła w punktacji druży-
nowej mistrzostw.

Z ZARZĄDAMI OSIEDLI 
O WSPÓŁPRACY

3 września br. burmistrz Witold 
Kochan spotkał się z przewodniczą-
cym zarządów gorlickich osiedli. 
Podczas spotkania poruszane były 
kwestie związane z bieżącą współpracą 
Urzędu Miejskiego z poszczególnymi 
osiedlami.

NA FORUM REGIONÓW 

W MUSZYNIE

5 września br. burmistrz Wi-
told Kochan uczestniczył w VI Forum 
Regionów w Muszyny – integralnej 
części Forum Ekonomicznego w 
Krynicy. Tematem sesji plenarnej 
tegorocznego Forum była polityka 
regionalna jako czynnik inteligentnego 
rozwoju w ramach strategii Europa 
2020. Wśród gości panelu obecnych 
podczas dyskusji była m.in. Minister 
Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bień-
kowska. Tematami innych wykładów, 
paneli czy zajęć warsztatowych były 
takie zagadnienia jak, m.in.: przyszłość 
polityki miejskiej w nowym okresie 
programowania Unii, dyscyplina 
finansów publicznych, nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, jakość usług w 
sektorze publicznym, inteligentne 
systemy transportowe w miastach, 
podnoszenie zdolności innowacyjnej 
regionów.

Z KONSULEM FRANCJI O 100 
LECIU BITWY GORLICKIEJ

10 września br. burmistrz 
Witold Kochan spotkał się w Krakowie 
z Konsulem Generalnym Republiki 
Francuskiej Alexisem Chachtahtin-
skym – tematem rozmowy były przy-
gotowania do obchodów 100-lecia 
bitwy pod Gorlicami oraz możliwości  
zacieśnienia współpracy Gorlic z Świa-
towym Centrum  Pokoju w Verdun. 
Burmistrz uczestniczył w uroczysto-
ściach zorganizowanych w Krakowie 
przez konsula Marka Lisansky’ego z 
okazji Święta Narodowego Republiki 
Słowackiej.

ROZMOWY O DROGOWYM OBEJ-
ŚCIU GORLIC

11 września br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się z przedstawi-
cielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie i Firmy EKKOM – zwycięzcy 
przetargu rozpisanego przez ZDW na 
wykonanie studium wykonalności dla 
budowy drogowego obejścia Gorlic. 
O wykonanie studium wykonalności 
ubiegali się gorliccy samorządowcy, 
którzy w 2011 roku doprowadzili do 
podpisania porozumienia z Wojewódz-
twem umożliwiającego wykonanie 
studium. Według założeń tego poro-
zumienia Województwo pokryje 50% 
zadania, natomiast Miasto i Powiat po 
25%. Propozycję przebiegu wykonaw-
ca studium ma przedstawić w trzech 
wariantach. 

NA II KONGRESIE 
REWITALIZACJI MIAST

Od 12 do 14 września br. 

zastępca burmistrza Janusz Fugiel 
uczestniczył w Krakowie w obradach 
II Kongresu Rewitalizacji Miast zorga-
nizowanego przez Instytut Rozwoju 
Miast. Podczas Kongresu zorganizo-
wano sesje plenarne i tematyczne dla 
ponad 300 uczestników. II Kongres 
Rewitalizacji Miast był okazją do 
ujawnienia szerokiej gamy problemów 
związanych z procesem rewitalizacji, 
a także do poszukiwania nowych 
rozwiązań. W świetle wypowiedzi 
uczestników, pomimo wielu widocz-
nych sukcesów, nie ubywa problemów 
i dochodzą nowe, jak np. rewitalizacja 
zdegradowanych terenów zieleni 
w miastach. Wiele interesujących 
rozwiązań zaprezentowali goście z 
zagranicy. 

ROZMOWY Z DYREKTOREM 
GDDKiA

17 września br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się z dyrektorem 
krakowskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Jackiem Grygą. Rozmowy dotyczyły 
odwodnienia działek przy ulicy Bieckiej 
przylegających do drogi krajowej nr 
28, budowy chodnika przy drodze 
krajowej – od skrzyżowania z ulicą 
Skrzyńskich w kierunku przystanku, 
synchronizacji sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu na Zawodziu oraz 
utworzenia dodatkowego przejścia dla 
pieszych przy ulicy Kościuszki.

WOJEWODA MAŁOPOSLKI 
NA ZIEMI GORLICKIEJ

18 września br., na zaprosze-
nie burmistrza Witolda Kochana, na 
terenie powiatu gorlickiego, gościł 
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. 
W Wapiennem odbyło się spotkanie 
robocze Wojewody z wójtami i bur-
mistrzami z Gmin powiatu gorlickiego. 
Tematami rozmów były m.in. takie 
kwestie jak: gospodarka wodna, po-
moc społeczna, oświata, mniejszości 
narodowe i etniczne, wykorzystanie 
potencjału uczelni, wykorzystanie 
potencjału turystycznego.

O POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA Z 
KOMENDANTEM POLICJI

20 września br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się z Komendan-
tem Powiatowym Policji w Gorlicach 
insp. Michałem Gawlikiem. Spotkanie 
miało związek z wyjątkowo nieszczę-
śliwą serią wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym, do których doszło na 
drogach powiatu gorlickiego. Jednym 
z rozpatrywanych podczas rozmowy 
pomysłów prowadzących do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach był zakup 
na potrzeby Policji, przy finansowym 
wsparciu samorządów, mobilnego 
radaru do pomiaru prędkości.  

K U R I E R  G O R L I C K I
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W lipcu br. Wydział Stra-
tegii, Promocji i Funduszy Ze-
wnętrznych Urzędu Miejskiego 
zainicjował akcję polegająca na 
wykorzystaniu i zaangażowania 
Wakacyjnych Ambasadorów 
Gorlic. –osób wyjeżdżające na 
wakacje poza miasto, a goto-
wych do popularyzacji naszego 
miasta i Ziemi Gorlickiej. Chętni 
bycia ambasadorem, zaopatry-
wali się w Urzędzie w materiały 
promocyjne, które następnie 
pozostawiali tam, gdzie spędzali 
urlop. W ten sposób gorlickie 
pakiety promocyjne, foldery, 
gadżety, przewodniki, mapy 
trafiały do pensjonatów, hoteli, 
kwater rozrzuconych po całej 
Polsce i świecie. Ambasadorom 
wydano ponad 100 pakietów 
promocyjnych, które trafiły do 19 
krajów oraz wielu miejscowości 
w Polsce. Informację o naszym 
mieście i jego atrakcjach dotarły 
do: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, 
Czech, Finlandii, Grecji, Gruzji, 
Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, 
Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwe-
cji, Ukrainy, USA, Węgier, Wiel-
kiej Brytanii i Włoch. 

Wśród miejscowości wy-
poczynkowych w Polsce prze-
ważało nadmorskie wybrzeże z 
Łebą, Szczecinem, Ustką i Ustro-
niem Morskim, a wśród górskich 
kurortów prym wiodło Zakopane. 
Nie zabrakło też miejscowości 
na Śląsku i w Wielkopolsce. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim gorliczanom oraz gościom 
naszego miasta, którzy włączyli 
się w akcję promowania Gorlic!

Pakiety „ambasadorskie” 
są dostępne przez cały rok w 
Wydziale Strategii, Promocji i 
Funduszy Zewnętrznych w Urzę-
dzie Miejskim w Gorlicach, Ry-
nek 2, pokój 209 w poniedziałki 
w godzinach od 8.00 do 16.00 i 
od wtorku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.30.

Zawody XVIII Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin odbyły się 
w dniach 26 maja do 1 czerwca 
2012 r.. Głównym celem tej im-
prezy jest aktywizacja ruchowa 
jak największej liczby obywateli. 
Jest to największa impreza sportu 
masowego w Polsce - co roku 
startuje w niej średnio 400 miast 
i gmin, gromadząc na zawodach 
turniejowych ok. 2 mln osób. W 

Targi były elementem 
Alpejsko - Karpackiego Forum 
Współpracy skupiającego przed-
stawicieli władz samorządowych 
oraz przedsiębiorców branż tu-
rystycznej, hotelarskiej i gastro-
nomicznej z Polski, Szwajcarii, 
Ukrainy, Węgier, Słowacji, Czech 
i Austrii. W dniu otwarcia gorlickie 
stoisko zostało wyróżnione przez 
organizatorów możliwością indy-
widualnego zaprezentowania się 
gościom Forum za pośrednictwem 
telebimów oraz specjalnej telewizji 
targowej. Burmistrz Witold Ko-
chan zwracając się do zebranych, 
podkreślił uniwersalny charakter 
miasta - stawiającego zarówno 
na opracowanie kompleksowej 
i spójnej oferty spędzania czasu 

Nagroda dla Gorlic
W Sitkówce k. Kielc, podczas Ogólnopolskiego Podsumowania 

XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 przeprowadzonego w 
ramach IV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, burmistrz 
Witold Kochan odebrał nagrodę dla Miasta Gorlice

Sportowym Turnieju Miast i Gmin 
startować mogli wszyscy miesz-
kańcy danego miasta lub gminy 
- osoby dorosłe, przedszkolaki, 
uczniowie szkół, studenci, pracow-
nicy działających tam firm, wcza-
sowicze itp. Warunkiem zaliczenia 
uczestnictwa w Turnieju był udział 
w zorganizowanych imprezach 
turniejowych: grach sportowych, 
zawodach (np. tanecznych, węd-

karskich itp.), turystyce lub innej 
formie aktywności ruchowej. W 
tym roku nasze miasto zajęło w 
swojej kategorii czwarte miejsce 
w Polsce. Gorlice rywalizowały z 
innymi podobnymi miejscowo-
ściami w całej Polsce, w których 
mieszka od 15 do 40 tys. ludzi. 
Wśród kryteriów decydujących o 
przyznanych punktach znalazły się: 
stosunek łącznej liczby osób star-
tujących w imprezach turniejowych 
do ogólnej liczby mieszkańców, 
iloczyn liczby zorganizowanych 
imprez turniejowych i liczby dni w 
których zostały przeprowadzone, 
łączna liczba startujących w testach 
Coopera przeprowadzonych w 
ramach Turnieju.

Gorlice nie tylko na weekend…
Pod takim hasłem w dniach 14-16 września br. miasto zapre-

zentowało swoją ofertę na targach turystycznych w Rzeszowie.

wolnego, jak i na lidera działań 
inwestycyjnych, rozwijającego 
Strefę Aktywności Gospodarczej, 
modernizującego sieć komunikacji 
drogowej, odgrywającego coraz 
większą rolę w subregionie na po-
graniczu Małopolski i Podkarpacia. 
W targowej ofercie Gorlic domino-
wały akcenty związane z atrakcjami 
historycznymi - szlakiem pamiątek 
po I wojnie światowej i Bitwie Gor-
lickiej oraz tradycjami naftowymi. 
Wskazywano również Gorlice jako 
swoistą „bazę wypadową” dla ca-
łego Beskidu Niskiego. Ogromnym 
zainteresowaniem odwiedzających 
cieszyły się zarówno publikacje 
dotyczące historii miasta jak i jego 
aktualnej oferty noclegowej oraz 
gastronomicznej.

Ambasadorowie
Gorlic

PROMOWALI 
ZIEMIĘ 
GORLICKĄ
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w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz usta-
lenia wysokości tej opłaty i ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik. 

Na podstawie art. 6k ust. 
1 ustawy z 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach tekst jedn. (Dz.U. z 2012 r. 
poz 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miasta Gorlice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. W przypadku odbierania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, 
dokonuje się wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
będącej iloczynem liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty 
ustalonej dla jednego mieszkańca, 
określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 
ustawy z 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi, o której mowa w ust. 1 w 
wysokości 8,32 zł miesięcznie. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi, zbieranymi i odbieranymi w 
sposób selektywny, w wysokości 
5,70 zł miesięcznie. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla właścicieli nieru-
chomości niezamieszkałych w 
wysokości za pojemnik: 

1) o pojemności 120 l - w wyso-
kości 12,00 zł 

2) o pojemności 120 l - w wy-
sokości 8,10 zł, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i od-
bierane w sposób selektyw-
ny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta Gorlice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2013. 

 Przewodniczący Rady Miasta w 
Gorlicach

Dochody budżetu 

Dochody budżetu ulegają 
zwiększeniu o 83.000 zł z tytułu więk-
szych wpływów z udziałów w podatku 
dochodowym od osób prawnych (CIT). 
Zaplanowana kwota dochodów na 
2012 r. została zrealizowana i wpływy 
do końca sierpnia przekraczają założony 
roczny plan oraz są wyższe od wyko-
nania za 2011 r. Wpływy z udziałów 
świadczą o osiąganiu zysku przez 
gorlickich przedsiębiorców.

Wydatki budżetu 

Wydatki budżetu ulegają zwięk-
szeniu  o 83.000 zł, z tego zwiększa się 
wydatki bieżące o 31.000 zł  a wydatki 
majątkowe  o 52.000 zł. 

Zmiany w wydatkach bieżących 
dotyczą przeznaczenia w 2012 roku 
kwoty 31.000 zł na rozbiórkę budynku 
mieszkalnego przy ulicy Rzeźniczej  9, 
ze względu na zły stan techniczny,  który 
grozi  zawaleniem.  Miasto posiada 
prawomocne zezwolenie na rozbiórkę, 
której dokona MZUK.

Zmiany w wydatkach majątko-
wych obejmują zmiany zmniejszające 
plan wydatków na zadania inwestycyjne 
o 219.000 zł.  Zmniejszenia dotyczą 
zadań, które zostały już zakończone 
oraz zadania, które w wyniku przetargu 
zostanie wykonywane za   koszt niższy 
niż planowano.  Ponadto zwiększa się 
plan wydatków na zadania majątkowe 
o 271.000 zł na nowe zadania  oraz na 
zadania  ujęte w budżecie w celu za-
bezpieczenia środków na uzupełnienie 
zakresu  robót. 

Uzasadnienie zmian:

Wydatki majątkowe – zmniejszenie:

Oświetlenie ulicy Polnej IL. Zadanie 
zostało zakończone stąd istnieje moż-
liwość zmniejszenia zaplanowanych 

wydatków o 7.000 zł.

Oświetlenie ulicy Stróżowskiej bocz-
nej DP (dokumentacja projektowa)

XXIV SESJA RADY MIASTA GORLICE
27  września br. odbyła się XXIV zwyczajna Sesja Rady Miasta. 

Radni wysłuchali Informacji Burmistrza za okres międzysesyjny od 16 
sierpnia do 15 września 2012 r., wysłuchali odpowiedzi na interpelacje 
zgłoszone na poprzedniej sesji Rady Miasta oraz podjęli 8 uchwał.

Dwie uchwały dotyczyły 
zmiany i przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Gorlice. 
Trzy uchwały umożliwiają nabycie 
przez Miasto Gorlice gruntu lub w 
drodze darowizny prawa własności 
nieruchomości . Pierwsza z nich to 
wyrażenie zgody na wykup przez 
Miasto Gorlice nieruchomości grun-
towej w Gorlicach przy ul. Bieckiej z 
przeznaczeniem pod drogę boczną 
niezbędną dla obsługi mieszkańców 
rejonu ul. Bieckiej. Druga uchwała 
umożliwia nabycie na rzecz Miasta w 
drodze darowizny prawa własności 

nieruchomości położonej w Gorlicach 
przy ul. Batorego z przeznaczeniem na 
drogę. Podobna możliwość nabycia 
w formie darowizny nieruchomości 
gruntowych przy ul. Spacerowej z 
przeznaczeniem na budowę drogi daje 
trzecia uchwała. W jednej z przyjętych 
uchwał określone zostały przepisy 
porządkowe związane z przewozem 

osób i bagażu taksówkami osobowy-
mi. Radni określili też uchwałą wybór 
metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalili wysokość tej opłaty i ustalili 
stawki opłaty za pojemnik. Dokonano 
również zmian Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2012 r. 

Objaśnienia  zmian UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK
Zarezerwowana w budżecie 

kwota na opracowanie dokumentacji 
projektowej okazała się większa niż 
kwota oferty na wykonanie przed-
miotowej usługi. Istnieje możliwość 
zmniejszenia o 7.000 zł.

Obelisk upamiętniający 70 
rocznicę likwidacji 
Gorlickiego Getta

Zarezerwowana w budżecie 
kwota na wykonanie obelisku okazała 
się większa niż kwota  wydatkowana 
na realizację zadania. Istnieje możliwość 
zmniejszenia o 5.000 zł.

Rewitalizacja budynku 
kina Wiarus DP

W związku z przeszkodami 
formalno-prawnymi realizacja zadania 
w planowanym zakresie na dzień dzi-
siejszy jest niemożliwa.

Kaskada kolektorów  
słonecznych dla krytej pływalni

Zarezerwowana w budżecie 
kwota na wykonanie kolektorów sło-
necznych okazała się większa niż 
kwota oferty wykonawcy wyłonio-
nego w ramach ustawy zamówień 
publicznych. W związku z powyższym 
istnieje możliwość zmniejszenia planu 
o 100.000 zł. 

Wydatki majątkowe – zwiększenie:

Łącznik ulicy Krasińskiego 
z ulicą Rzeźniczą

Kwota zarezerwowana w bu-
dżecie na wykonanie robót budowlano 
montażowych związanych z przebudo-
wą łącznika, II etapem okazała się nie-
wystarczająca. Zwiększenie o 100.000 
zł  pozwoli zakończyć całość robót i 
uzyskać oczekiwany efekt rzeczowy. 

Chodnik przy ulicy 
Wyszyńskiego

W związku z koniecznością 
kontynuacji zadania związanego z 
wykonaniem nowych nawierzchni 
chodników na istniejących ciągach 

komunikacyjnych w obrębie Osiedla 
Górnego niezbędnym staje się zwięk-
szenie środków na przedmiotowym 
zadaniu. Dodatkowo przeznacza się 
36.000 zł.

Wykup gruntów

Wnioskowana kwota w wyso-
kości 59.000 zł przeznaczona zostanie 
na pokrycie wydatku związanego z 
nabyciem gruntu pod ulicę Łokietka 
boczną i ulicę Biecką boczną w ramach 
prawnej regulacji terenów zajętych pod 
drogi publiczne gminne. 

Przebudowa chodnika 
przy ulicy Orzeszkowej

Założone środki w kwocie 
30.000 zł zostaną przeznaczone na 
wymianę nawierzchni chodników oraz 
krawężników, z ewentualnym uzupeł-
nieniem podbudowy.

Budowa cmentarza 
komunalnego II etap

Kwota zarezerwowana w bu-
dżecie na wykonanie robót budowlano 
montażowych związanych z wykona-
niem nowego wystroju wnętrza kaplicy 
i zabudowy wiaty okazała się niewy-
starczająca. Zwiększenie o 26.000 zł 
pozwoli na wykonanie prac związanych 
z odnowieniem wnętrza kaplicy, na 
zakup i montaż nowego nagłośnienia 
wraz z wymianą wewnętrznej instalacji 
elektrycznej.

Przebudowa dróg, chodników i 
placów Miejskiego Przedszkola nr 5 

przy ulicy Krakowskiej

W ramach zadania zrealizowany 
zostanie I etap wymiany nawierzchni 
chodników przy przedszkolu. Etap ten 
obejmie wykonanie warstw konstruk-
cyjnych pod  nawierzchnie z kostki 
brukowej części chodników oraz opaski 
wokół budynku. Wykonanie tych robót 
poprawi bezpieczeństwo użytkowania 
traktów pieszych wokół budynku. Sza-
cunkowy koszt wyniesie 20.000 zł. 

UCHWAŁA NR 309/XXIV/2012
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 27 września 2012 r.
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Alicja Nowak, pytała, jakie 
były powody rozwiązania umowy 
najmu lokalu użytkowego poło-
żonego w Gorlicach przy ul. Pod 
Lodownią 12, pominięcia trzymie-
sięcznego okresu wypowiedzenia 
oraz rezygnacji przez Miasto z 
dochodów z wynajmowanego 
lokalu. (Odp.: Rozwiązanie umowy 
nastąpiło na mocy pisemnego 
porozumienia stron na wniosek 
najemcy tj. Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Porozumienie takie może zo-
stać zawarte z każdym z najemców, 
który zwróciłby się z uzasadnionym 
wnioskiem, bowiem możliwość 
rozwiązania za porozumieniem 
stron jest prawnie dopuszczalna. 
Praktyka taka była już wcześniej 
stosowana i w wielu przypadkach 
wynikała z racjonalnego gospoda-
rowania mieniem komunalnym. 
Zostały podjęte działania w celu 
ponownego wynajmu przedmio-
towego lokalu w drodze przetargu 
nieograniczonego).

W związku z przedstawio-
nym przez Przewodniczącego 
Rady Miasta B. Musiała wyjaśnień 
dot. strony prawnej w prowadzo-
nych w Statutach Osiedli zmian 
prosiła o kopie protokołów  i 
wniosków, w oparciu o które 
Rada Miasta wprowadziła zmiany. 
(Odp.: Podczas spotkania z Prze-
wodniczącymi Zarządów Osiedli 
zostało zgłoszonych szereg uwag 
do obowiązującego statutu. Wo-
bec powyższego powołany został 
zespół w składzie: Maria Kuźniarka-
Pęczek – sekretarz Miasta; Kata-
rzyna Walczy- Kierownik Wydziału 
Organizacyjnego i Nadzoru; Jolanta 
Dobek – Wiceprzewodnicząca 
Rady; Mariola Migdar – Wiceprze-
wodnicząca Rady; Bogdan Musiał 
– Przewodniczący Rady. Dokonał 
on analizy zgłoszonych uwag 
przez Przewodniczących Zarzą-
dów Osiedli; również zgłosił swoje 
propozycje. Przygotowany projekt 
nowego statutu Zarządów Osiedli 
został skierowany na wszystkie 
Komisje Rady Miasta, a następnie 
został wpisany do proponowanego 
porządku obrad XX Sesji Rady 
Miasta. Każdy radny mógł zgłosić 
swoje uwagi do przedstawionego 
projektu statutu Zarządów Osiedli 
podczas omawiania na Komisji, jak 
również podczas procedowania na 
sesji Rady Miasta. Nikt z radnych 
nie zgłosił podczas debaty nad 

Podczas sesji Rady Miasta 
27 września przyjęta została uchwała 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik. Wysokość opłaty za odbiór 
odpadów jest uzależniona od ilości 
mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość bądź lokal. Stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (od osoby), zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny 
wynosi 5,70 zł miesięcznie. Natomiast 
stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami w sposób nieselektywny 
wynosi 8,32 zł. Podane stawki będą 
obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. 
Ponadto ustalone zostały stawki opłat za 
wywóz śmieci od właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych. Także w tym 
wypadku stawki są uzależnione od tego, 
czy odpady zbierane są w sposób selek-
tywny. Opłata za opróżnienie pojemnika 
odpadów zbieranych w sposób niese-
lektywny (o pojemności 120 litrów) 
wynosi 12 złotych, natomiast opłata od 
takiego samego pojemnika, w wypadku, 
gdy odpady zbierane są w sposób se-
lektywny wynosi 8,10 złotych. Ustalając  
stawki opłat wzięto pod uwagę głównie 
ilość mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomości na terenie Gorlic oraz 
ilość wytwarzanych odpadów. Wzrost 
stawki opłaty wynika z przyjętego na 
2013 rok średniorocznego wskaźnika 
inflacji, przewidywanego wzrostu ilo-
ści odpadów oraz przede wszystkim 
urealnienia stopnia nagromadzenia 
odpadów komunalnych przypadających 
na jednego mieszkańca. Do tej pory 
przyjmowano wskaźnik nagromadzenia 
odpadów sprzed 16 lat. Przypominamy 
właścicielom nieruchomości o obowiąz-
ku złożenia do 15 października w Urzę-
dzie Miejskim (w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej, parter) deklaracji , w której 
oświadczamy, czy zamierzamy zbierać 
śmieci w sposób selektywny. Poda-
jemy tu również ilość osób faktycznie 
zamieszkujących daną nieruchomość. 
Mieszkańcy domów wielorodzinnych 
zobowiązani są natomiast do złożenia 
u zarządcy nieruchomości (spółdzielnie 
mieszkaniowe, GTBS) określonego w 
uchwale Rady Miasta oświadczenia. W 
tym przypadku, od początku 2013 roku 
opłata za wywóz odpadów uiszczana 
będzie, wraz z opłatą za mieszkanie, 
właśnie u zarządcy nieruchomości.  
Dla porównania podajemy stawki opłat 
w sąsiednich miastach (są to ceny 
obowiązujące w 2012 roku, należy się 
liczyć z podwyżkami w związku z nowe-
lizacją ustawy o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminach): Jasło - 9,60 zł,  
Dukla - 7,99 zł, Krosno - 6,50 zł, Nowy 
Sącz - 8 - 12 zł.

OMÓWIENIE UCHWAŁY XXIII RM - INTERPELACJE I ODPOWIEDZI
projektem uchwały stosownych 
wniosków. Projekt uchwały został 
przegłosowany większością głosów 
i stał się obowiązującym statutem 
Zarządów Osiedli. Załącznik – no-
tatka ze spotkania i wnioski Zarzą-
dów Osiedli). Zwróciła się też do 
Przewodniczącego Rady Miasta i 
Radnych o zajęcie jednoznacznego 
stanowiska i podjęcie uchwały na 
najbliżej sesji w sprawie naruszenia 
przez radną Mariolę Migdar art. 24f 
ustawy o samorządzie gminnym, 
która pełniąc jednocześnie funkcje 
prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
i radnej miejskiej prowadziła dzia-
łalność z wykorzystaniem mienia 
komunalnego. (Odp.: Po zajęciu 
stanowiska przez Wojewodę pod-
jęte będą stosowne kroki przez 
Przewodniczącego Rady Miasta i 
Radę Miasta). 

Prosiła o przedstawienie 
informacji w przedmiocie zgłasza-
nych roszczeń wynikających z art. 
36 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. (Odp.: 
Do miasta wpłynęło jedno pismo 
dotyczące ewentualnego roszcze-
nia na podstawie w/w ustawy. Po 
rozpoznaniu wniosku roszczenie 
uznano jednak za bezpodstawne, 
a szczegółowe wyjaśnienie w 
przedmiotowej sprawie zostało 
przesłane do wnioskodawców w 
dniu 4 września 2012).

Jadwiga Wójtowicz, przy-
pominając o inicjatywach budowy 
skateparku w Gorlicach datujących 
się na rok 2004, braku woli ówcze-
snych władz realizacji gotowego 
już projektu, podkreśliła widoczną 
zmianę klimatu wokół tego po-
mysłu dzisiejszych władz, dlatego 
wspierając pomysł prosiła o infor-
mację o podjętych w tej sprawie 
działaniach. (Odp.: Pomysł budowy 
skateparku został przedstawiony 
na posiedzeniu Komisji Promocji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 29 
sierpnia 2012 r. Bezpośrednią 
inspiracją do podjęcia działań były 
prośby kierowane do Burmistrza 
przez liczne środowisko gorlic-
kich skateparkowców. Planuje się 
budowę skateparku na terenach 
sportowych Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gorlicach. W celu wy-
boru jak najlepszego projektu oraz 
zasad funkcjonowania skateparku 
Burmistrz zlecił dyrektorowi OSiR 
wizytację kilku tego typu obiektów. 

W powyższej wizytacji wezmą 
udział przedstawiciele przyszłych 
użytkowników – młodzież, która 
bezpośrednio jest zainteresowa-
na. Konkrety projekt skateparku 
zostanie poddany społecznym 
konsultacjom).

Jolanta Dobek, prosiła o 
udzielnie informacji dotyczącej 
utrudnień w dostępności miesz-
kańców do cmentarza wojennego z 
II wojny światowej przy ul. W. Pola. 
(Odp.: Jak podano w piśmie z dnia 
10.02.2012 r. będącym odpowie-
dzią na wcześniejszą interpelację, 
dojazd do cmentarza odbywa się 
przez tereny b. Rafinerii Nafty 
„Glimar” S.A. Jednakże ze względu 
na konieczność przejazdu przez 
ogrodzone tereny zakładu przemy-
słowego dostęp do cmentarza jest 
utrudniony i wymaga każdorazo-
wych uzgodnień z jednostkami do-
zorującymi zakład. Niezależnie od 
powyższego, w razie pojawienia się 
takich możliwości, będą czynione 
starania w kierunku urządzenia do-
stępu do cmentarza bezpośrednio 
z dróg publicznych). W związku ze 
zbliżającym się półmetkiem kaden-
cji, w imieniu mieszkańców prosiła 
o przygotowanie informacji, co w 
tym okresie zostało wykonane, a 
czego nie udało się zrealizować. 
(Odp.: Sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta Gorlice i Urzędu 
Miejskiego zostanie przygotowane. 
Zostanie również upublicznione 
w taki sposób, aby mogła się z 
nim zapoznać najszersza liczba 
odbiorców, głównie mieszkańców 
Gorlic. Sprawozdanie takie zostanie 
przygotowane w najbliższych mie-
siącach, jeszcze w 2012 roku). 

Augustyn Mróz, wniosko-
wał, by podczas przebudowy sieci 
wodociągowej przy ul. Wróblew-
skiego zamontowano i oznakowa-
no wymagane prawem hydranty. 
(Odp.: Zgodnie z informacjami uzy-
skanymi od właściciela wodociągu 
tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Gorlicach zakres zaprojektowanej 
przebudowy sieci wodociągowej 
w tej ulicy nie przewidywał wy-
konania hydrantów. Ponadto w 
sąsiedztwie ul. Wróblewskiego na 
sieci wodociągowej znajduje się 
hydrant, który jest usytuowany w 
chodniku przy skrzyżowaniu ulic: 
Świeykowskiego i 3-go Maja. Nie-

K U R I E R  G O R L I C K I



Str. 8 Wrzesień 2012 

Wykonaniem robót na potoku 
Od Długosza, przy współudziale 
Urzędu Miejskiego zajmie się Mało-
polski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie, zaś prace przy 
potoku Figa zostaną zrealizowane 
i sfinansowane przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. Regulacja potoku Figa (dopływ 
Ropy przepływający przez Gorlice bli-
sko granicy miasta z Ropicą Polską) 
jest oczekiwana przez mieszkańców 

zależnie od powyższego wystąpio-
no do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Gorlicach z prośbą o podanie 
aktualnej informacji na temat 
lokalizacji istniejących hydrantów 
na sieci wodociągowej na terenie 
Gorlic, ze szczególnym uwzględ-
nieniem centrum miasta, określe-
nie czy hydranty te zabezpieczają w 
wystarczającym stopniu potrzeby 
zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego, a także z wnioskiem o to, 
by w miarę potrzeb przewidywać 
urządzenia hydrantowe w trakcie 
przygotowywania inwestycji zwią-
zanych z budową i modernizacją 
sieci wodociągowych). Na wniosek 
mieszkańców prosił o uporządko-
wanie witryn – okien niedziałające-
go kina „Wiarus” – chodzi głównie 
o estetykę. (Odp.: Nieaktualne 
plakaty i reklamy filmów zostały 
usunięte, a okno zasłonięto szarym 
papierem).

Bogdan Musiał, wniósł 
interpelację w sprawie budowy 
oświetlenia ulicy Dolnej w Gorli-
cach w celu poprawy bezpieczeń-
stwa zamieszkałych tam  mieszkań-
ców, zwłaszcza dzieci i młodzieży 
szkolnej. (Odp.: Ze względu na 
ograniczone własne środki finan-
sowe przeznaczane na realizację 
zadań inwestycyjnych do projektu 
budżetu na przyszły rok w pierw-
szej kolejności ujmowane będą 
zadania, na które: miasto pozyskało 
środki zewnętrzne z programów 
UE; zawarto wieloletnie umowy z 
wykonawcami robót; pozyskano 
środki z budżetu państwa lub in-
nych instytucji. Ponadto wspierane 
są zadania realizowane przy udziale 
inicjatyw lokalnych oraz zadania 
już rozpoczęte posiadające pra-
womocne pozwolenia na budowę. 
Z uwagi na to, iż przedmiotowe 
zadanie jest przygotowane w pełni 
do realizacji, posiada opracowaną 
dokumentację projektową, prawo-
mocne pozwolenie na budowę nr 
491/2010 z dnia 02.08.2010 r., 
istnieje realna szansa na umiesz-
czenie tej inwestycji w programie 
budżetowym zadań do realizacji w 
2013 r.).

Joanna Bubak, zwróciła się 
z wnioskiem, aby w budżecie na 
2013 rok zwiększyć środki na po-
prawę stanu technicznego komu-
nalnych budynków mieszkalnych, 
w tym wymianę okien. (Odp.: Od-
powiednim służbom Miasta Gorlice 
znany jest stan techniczny budyn-
ków komunalnych i konieczność 

przeprowadzenia ich remontów. 
W związku z powyższym wniosek 
będzie brany pod uwagę przy 
opracowywaniu projektu budżetu 
wydatków na 2013 r.). Złożyła też 
wniosek o utworzenie pomiesz-
czeń – mieszkań tymczasowych 
w związku z dużymi potrzebami. 
(Odp.: Ustawą z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego, gminy 
zostały zobowiązane do dostarcze-
nia pomieszczeń tymczasowych 
osobom eksmitowanym, którym 
nie przyznano prawa do lokalu 
socjalnego. Miasto Gorlice posiada 
ograniczony zasób mieszkaniowy, 
tj. lokale mieszkalne, socjalne i 
jedno pomieszczenie tymczasowe. 
W związku z powyższym, znając 
potrzeby, będą czynione wszelkie 
starania, aby takie pomieszczenia 
utworzyć. Powyższa sprawa była 
poruszana na spotkaniu zespołu do 
spraw polityki mieszkaniowej, na 
którym zasugerowano, aby na ten 
cel przeznaczyć budynek ul. Jesio-
nowej. Budynek ten wybudowany 
był z przeznaczeniem na oczysz-
czalnie ścieków jednak nie był 
wykorzystany na zamierzony cel, w 
chwili obecnej stanowi pustostan). 
W związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego prosiła o dopilnowanie 
posprzątania i uporządkowania 
parku w Gliniku. (Odp.: Zgodnie z 
ustaleniami, które obowiązują od 
wielu lat, opiekę nad Parkiem w 
Gliniku sprawuje Miejski Zespół 
Szkół Nr 3 w Gorlicach. Niemniej 
jednak większość prac porządko-
wych na terenie parku wykonywana 
jest przez Miejski Zakład Usług ko-
munalnych w Gorlicach na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach. 
Oprócz regularnego oczyszczania 
parku z zanieczyszczeń (zbieranie 
śmieci) park jest koszony, a w razie 
potrzeby są wykonywane prace 
pielęgnacyjne w obrębie drzewo-
stanu). W ostatniej interpelacji 
wnioskowała o poszerzenie miej-
skiej strony internetowej „Ekogor-
lice” o inne informacje praktyczne 
dla mieszkańców dotyczące np. 
zasad opieki nad zwierzętami, ziele-
ni miejskiej. (Odp.: Według założeń 
przyjętych przy tworzeniu strony 
„Ekogorlice” ma ona służyć nie 
tylko edukacji w zakresie gospo-
darowania odpadami ale ogólnie 
edukacji ekologicznej. Będzie ona 
na bieżąco wzbogacana o nowe 
treści m.in. dotyczące poruszonych 
zagadnień). 

25 września br. w Urzędzie 
Miasta odbyło się spotkanie z udzia-
łem przedstawicieli Urzędu (zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel), MPGK 
(prezes Janusz Ząbek) i Fabryki 
Maszyn Glinik S.A. (prezes Irena 
Marek). Przypomnijmy, że w prze-
szłości Fabryka Maszyn wybudowała 
instalację wodno – kanalizacyjną, za 
pomocą której dostarcza wodę i od-
prowadza ścieki na potrzeby własne 
oraz instytucji i przedsiębiorców, 
których zakłady zlokalizowane są na 
terenie fabrycznym. Przechodząca 
proces restrukturyzacji Fabryka nie 
zamierza w przyszłości prowadzić 
działalności polegającej na dostawie 
wody i odbiorze ścieków dla innych 
odbiorców. Dlatego zdecydowała się 
na wypowiedzenie dotychczasowych 
umów i wystąpiła z wnioskiem 
do Miasta o przejęcie od niej tych 
obowiązków. Intencją Miasta jest 
zapewnienie ciągłości dostawy wody 
i odbioru ścieków dla dotychczaso-
wych odbiorców. Podczas spotkania 

O URZĄDZENIACH WODOCIĄGOWYCH, 
KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH 
NA TERENIE FM „GLINIK”  
ROZMOWYI USTALENIA

ustalono, że: Fabryka przekaże a 
MPGK przejmie bądź kupi od Fabryki 
infrastrukturę wraz z urządzeniami 
służącymi do dostawy wody pitnej i 
do odbioru ścieków sanitarnych do 
30 listopada. Do tego dnia fabryka 
zobowiązuje się dostarczać wodę i 
odbierać ścieki od odbiorców. Cena 
instalacji będzie negocjowana. Prze-
każe też, bądź już przekazała wszyst-
kie niezbędne dokumenty pozwalają-
ce na dokonanie oceny technicznej 
całej infrastruktury. Udzieli w tej 
kwestii również wszelkich niezbęd-
nych informacji. Powołany został 
zespół roboczy z przedstawicielami 
wszystkich stron, po to by proces 
przejęcia został przeprowadzony jak 
najsprawniej. W przypadku umów 
fabryki z odbiorcami, które wygasały 
30 września lub później, Fabryka zo-
bowiązała się, że je przedłuży, w taki 
sposób, by nie wygasały przed 30 
listopada. Po tym terminie umowy o 
dostawę wody będą już podpisywane 
przez odbiorców z MPGK. 

Figa będzie regulowana
Informowaliśmy o rozpoczynających się pracach przy regulacji po-

toku Od Długosza. Podobne prace zostaną wykonane na potoku Figa.

tej części miasta już od wielu lat z 
uwagi na często wyrządzane przez 
wody tego cieku szkody podczas wy-
stępowania zjawisk powodziowych. 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie zagwarantował 
na ten cel w swoim budżecie 410 
tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na udrożnienie koryta 
(odmulenie) i umocnienie brzegów 
potoku Figa na odcinku o długości 
350 metrów.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany z 5-cioma uczelniami z 
Małopolski: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Centrum 
Transferu Technologii (CTT); Uniwersytet Jagielloński, Centrum Innowacji, 
Transferu Technologii i Rozwoju (CITTRU); Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja, Centrum Transferu Technologii (CTT); Politechnika Krakowska im. 
Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii (CTT); Akademia Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki, Wydział Form Przemysłowych.

Kontakt dla zainteresowanych: Agnieszka Cios, Specjalista ds. kadr, 
Departament Zarządzania Projektami i Programami, Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., 31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11, 
tel: + 48 012 417 74 15 / fax: + 48 012 617 66 66, www.marr.pl 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekru-
tację do nowych działań realizowanych w ramach projektu „Wiedza, 
Praktyka, Kadry- klucz do sukcesu w biznesie”.
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Głównym przekazem kampa-
nii jest myśl: „Nie potrzebuję narkoty-
ków do życia, bo realizuję się w inny, 
ciekawy dla mnie sposób. Większość 
osób w moim wieku nie bierze narko-
tyków, więc również dla mnie normą 
jest życie bez nich”. Tegoroczna 
akcja zwraca szczególną uwagę na 
kształtowanie własnej osobowości, 
rozwój zainteresowań i aktywność, 
która pozwala oddać się swojej 
pasji. Kampania skierowana jest do 
ludzi młodych w wieku 14-18 lat, ale 
również do ich rodziców, opiekunów 
i wszystkich osób mających kontakt 
z młodzieżą. Głównym wydarzeniem 
rozpoczynającej się kampanii „Odleć 
z nami, nie z narkotykami!” będzie 
piknik, który zostanie zorganizowany 
w Warszawie w drugiej połowie paź-
dziernika br. „Stacja odlot” to spotka-
nie z młodzieżą i mediami, podczas 

Okazją do spotkania była 
rywalizacja o Jesienno - Wakacyjny 
Puchar Burmistrza Miasta Gorlice, a 
uczestnicy rywalizowali o dyplomy, 
nagrody rzeczowe za miejsca I - III 
w kategorii kobiet i mężczyzn oraz o 
Puchar za najwyższy wystrzelany wy-
nik. Do udziału w zawodach na strzel-
nicę zgłosiło się ponad czterdziestu 
chętnych, a czołowe miejsca zajęli: 
Kobiety: 1. Joanna Janik, 2. Agata 
Romanek, 3. Paulina Janik, 4. Anna 
Dyczko, Danuta Szufnara. Mężczyźni: 
1. Gubała Tomasz (zdobywca Pucha-
ru), 2. Kamil Pabis, 3. Robert Karwat, 
4. Sebastian Puchajda, 5. Roman 
Załęski. Dyplomy, nagrody rzeczowe 
oraz puchary w imieniu Burmistrza 
Miasta Gorlice wręczyła Sekretarz 
Miasta Maria Kuźniarska - Pęczek. 
Najbliższe zawody organizowane 
przez ZP LOK wspólnie z Urzędem 
Miasta odbędą się 11 listopada z 
okazji „Święta Niepodległości”.

„Odleć z nami, nie z narkotykami”
Rozpoczęła się druga edycja kampanii „Narkotyki? Na co mi to” tym razem przebiegająca pod 

hasłem „Odleć z nami, nie z narkotykami!”.

Jesienny 
Puchar 

Burmistrza
23 września br. sympatycy 

strzelectwa spotkali się na kolej-
nych zawodach organizowanych 
przez Organizacje Powiatową 
LOK i Miasto Gorlice.

którego zostaną nagrodzeni laureaci 
ogólnopolskiego konkursu ogło-
szonego wraz ze startem kampanii. 
Nagrodą w konkursie na kreatywne 
przedstawienie własnej pasji jest 
przelot szybowcem z Ambasadorem 
Kampanii – Sebastianem Kawą, wie-
lokrotnym mistrzem Świata i Europy 
w lotach szybowcowych. Poprzez 
niecodzienną atrakcję organizatorzy 
chcą dostarczyć zwycięzcom praw-
dziwej adrenaliny i niepowtarzalnych 
wrażeń. Dla młodzieży przewidzia-
nych jest także wiele działań inter-
netowych. Fanom profilu nacomito 
na Facebooku zaproponowanych 
zostanie kilka konkursów z atrakcyj-
nymi nagrodami. Za pośrednictwem 
profilu nacomito młodzi ludzie będą 
mogli podzielić się swoimi zaintere-
sowaniami z innymi internautami. 
Organizatorzy oczekują, że fanpage 

stanie się miejscem, skąd można 
będzie czerpać rzetelne informacje 
na temat narkotyków, a także „za-
razić się” ciekawym hobby swoich 
kolegów. Obalone zostaną mity i 
potwierdzone fakty związane z nar-
kotykami, a odbiorcy dowiedzą się, 
że aby pozytywnie realizować się w 
życiu nie trzeba wspomagać się sub-
stancjami psychoaktywnymi. Z kolei 
odświeżona strona nacomito.com.pl 
zaskoczy użytkowników wyjątkowym 
narzędziem – interaktywną ścieżką 
wyboru. Aplikacja pozwoli wcielić się 
w rolę fikcyjnego bohatera stającego 
przed realnymi wyborami. Każdy 
będzie mógł sprawdzić się w pozornie 
łatwej – a jednak życiowo trudnej 
– sytuacji wyboru „biorę” czy „nie 
biorę”. Tegoroczna kampania będzie 
realizowana do grudnia. Nadawcą 
kampanii jest Minister Zdrowia.

Niedziela na zdrowie
16 września br. na stadionie OSiR w Gorlicach odbyła się 

impreza –  „Niedziela na Zdrowie.

Organizatorami „Niedzieli na 
Zdrowie” byli: Fundacja „W Trosce 
o Życie”, Urząd Miejski w Gorlicach, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gorlickie 
Centrum Kultury i Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Podczas kilkugodzinnej 
imprezy ponad 200 osób skorzystało 
z bezpłatnych badań mammogra-
ficznych, słuchu, wzroku, ciśnienia 
tętniczego i poziomu glukozy we krw. 
Prowadzone były również badania 
stóp i postawy u dzieci, udzielano 
porad w zakresie profilaktyki uzależ-
nień w punktach Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej oraz 
Centrum Terapii Uzależnień w Gor-
licach. Na dzieci czekały bezpłatne 
atrakcje Myszkolandu, dla wszystkich 
chętnych zorganizowano zawody 
rekreacyjno – sportowe z nagrodami, 
a na strzelnicy LOK przy ul. Brzozowej 
odbyły się otwarte zawody strzeleckie 
o Puchar Pełnomocnika Burmistrza 
ds. Profilaktyki, organizowane przez 
Klub Abstynenta EGIDA w Gorlicach. 
Zwycięzcami rywalizacji na strzelnicy 
zostali: mężczyźni – Krzysztof Sowa, 
kobiety - Grażyna Wawrzonek, junio-
rzy - Mateusz Grabarz, klasyfikacja 
drużynowa - Klub Abstynenta „Stara 
Plebania” z Grybowa. Dużo emocji 
wzbudził turniej piłki nożnej z udziałem 
drużyn z Gorlic, Sanoka i Brzozo-
wa. Zwyciężył zespół osiedla „Pod 
Lodownią” przez drużyną Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach, policjantami 
i księżmi gorlickich parafii.
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30 lat temu, 1 października 1982 roku na mocy podpisanego porozumienia 
pomiędzy Naczelnikiem Miasta Gorlice i Dyrektorem Naczelnym Fabryki Maszyn 
Wiertniczych i Górniczych „Glinik” rozpoczęło działalność Gorlickie Centrum Kul-
tury. Jego bazą stała się siedziba Zakładowego Domu Kultury przy ul. Michalusa 4. 
Przez te 30 lat prowadzone były różnorodne formy działalności: zespoły taneczne, 
muzyczne, teatralne, wokalne, koła zainteresowań, kluby, świetlice itp. Wiele z 
nich przetrwało do dzisiaj, taj jak prawie 50 letni Regionalny Zespół Taneczny 
„Pogórzanie”, koncertujący i reprezentujący Ziemię Gorlicką w całej Polsce oraz 
poza jej granicamiw Watykanie na audiencji u ojca świętego Jana Pawła II. W 
1999 r. staraniem władz miasta budynek został wykupiony i oddany w admini-
strację GCK. Od tej pory - ze środków miejskich i zewnętrznych wykonywane 
są remonty - w ostatnich miesiącach – termomodernizacja całego budynku. 
Aktualnie w Gorlickim Centrum Kultury działają: Regionalny Zespół Taneczny „Po-
górzanie” oraz kapela; Kameralny Chór GCK „Belfersingers”; Młodzieżowy Teatr 
Eksperymentalny „ERGO shade”; zespół „Aquavoice”; zespoły taneczne, grupy 
teatralne; zespoły muzyczne; koła plastyczne; Klub Fitness. Odbywają się kursy 
tańca towarzyskiego oraz  nauka gry na instrumentach klawiszowych. W ciągu 
całego roku GCK organizuje występy estradowe, koncert muzyczne, spektakle 
teatralne, występy kabaretów, zespołów zawodowych i amatorskich, przeglądy, 
konkursy, imprezy plenerowe, spotkania autorskie, recitale, wernisaże. Jedną z 
najciekawszych imprez artystycznych są Międzynarodowe Prezentacje Muzyczne 
„AMBIENT”. Po prezentacjach 30 lat nastąpiły podziękowania i gratulacje ze strony 
władz miasta. Burmistrz Witold Kochan wręczył Jubilatce na ręce dyrektora kosz 
czerwonych róż oraz nagrody dla instruktorek Bogusławy Rączki i Teresy Klimek, 
i oczywiście dyrektora Adama Nowaka. Dyrektor wręczył najdłużej pracującym i 
najbardziej zasłużonym pracownikom nagrody pieniężne i dyplomy. Gratulacje i 
życzenia składali senator Stanisław Kogut i starosta Mirosław Wędrychowicz. W 
części artystycznej wystąpił kameralny chór GCK Belfersingers oraz światowej 
sławy Trio Harmonijek Ustnych „Com Brio”.

Wystawę zorganizowano w 
ramach trwającego w Gorlicach 
Roku Ignacego Łukasiewicza. 
Głównym organizatorem jest gor-
lickie muzeum, a współorganizato-
rami Zarząd Koła Nr 70 Polskiego 
Związku Filatelistów w Gorlicach 
i niedawno reaktywowane Gorlic-
kie Towarzystwo Fotograficzne. 
Uczestnicy otwarcia mogli zapo-
znać się nie tylko z dokumentami, 
obrazami związanymi z postacią 

GCK MA 30 LAT - SPOTKANIE JUBILEUSZOWE U JUBILATKI
1 października br. odbyła się uroczystość jubileuszu 30 lecia 

GCK. Goście dopisali. W obecności senatora Stanisława Koguta, 
Starosty Mirosława Wędrychowicza, przewodniczącego Rady Powiatu 
Marka Bugny, burmistrza Witolda Kochana, wiceprzewodniczącej Rady 
Miasta Jolanty Dobek i - co oczywiste - pełnej  widzów sali, historię 
tych 30 lat przybliżył dyrektor GCK Adam Nowak.

W Roku Ignacego Łukasiewicza
Wystawa w Muzeum Regionalnym

24 września br. w Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach odbyło się otwarcie wystawy ”Życie i 
działalność Ignacego Łukasiewicza”.

wielkiego twórcy przemysłu naf-
towego, ale także obejrzeć tema-
tycznie przygotowane zbiory znacz-
ków i kart pocztowych, zakupić 
okolicznościowe karty opatrzone 
specjalnie na ten dzień wykonanym 
stemplem pocztowym, a także 
oglądać fotografie dawnych kopalń 
naftowych z gorlickiego rejonu. 
Ekspozycja w Muzeum PTTK bę-
dzie dostępna dla zwiedzających 
do 9 listopada br.

 Autorką projektu oraz jego 
koordynatorem była Małgorzata 
Miękisz – Muller – nauczyciel ZSE 
i wiceprezes Stowarzyszenia. W 
projekcie uczestniczyło 39 uczniów 
i 5 nauczycieli. Maria Kuliś – prezes 
Stowarzyszenia, Barbara Tenero-
wicz, Agnieszka Knapik, Robert 
Berkowicz i koordynator. Młodzież 
zwiedzała ciekawe turystycznie 
miejsca znane z literatury i historii 
i uwieczniała je na trwale w różno-
rodnej fotografii,  a także  zawie-
rała nowe znajomości. Poprzez 
bezpośredni kontakt z partnerami 
ukraińskimi doskonaliła naukę 
języka ukraińskiego i angielskiego. 
Polscy uczestnicy projektu  mieli 
możliwość zapoznać się z historią 
Sewastopola, wojen krymskich, 
kulturą i tradycją półwyspu oraz 

GORLICZANIE NA KRYMIE
Na początku września br., przy finansowym wsparciu Narodowego 

Centrum Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów Przygranicz-
nych i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży przy ZSE w Gorlicach zrealizowało 
na Ukrainie projekt pt. „Galicja i Krym w fotografii młodzieży”.

przedstawili własną związaną z 
bitwą pod Gorlicami i kulturą Be-
skidu Niskiego oraz terenem dawnej 
Galicji.  Sewastopol i Gorlice były 
przedstawione jako miejsca o zna-
czeniu strategiczno – historycznym. 
Młodzież ukraińska nabyła nowe 
umiejętności fotograficzne oraz wie-
dzę o historii, kulturze i atrakcjach 
turystycznych Małopolski. Uczest-
nicy projektu  wyszukiwali podo-
bieństwa  w środowisku lokalnym 
między współpracującymi partnera-
mi ze szczególnym uwzględnieniem 
ich wielokulturowości: Krymu jako 
miejsca zamieszkania Ukraińców, 
Tatarów i Karaimów, Beskidu Ni-
skiego – miejsca zamieszkania 
Polaków, Łemków, Żydów.  Do-
wiedzieli się jakie są prawa mniej-
szości narodowych i  etnicznych dla 

podtrzymywania własnych tradycji, 
języka, kultury i religii ( katolickiej, 
greckokatolickiej,  prawosławnej, 
judaizmu i islamu). Uczestnicy 
poznali  również walory turystyczno 
– geograficzne współpracujących ze 
sobą regionów. W czasie pobytu 
współpracowaliśmy z dwoma szko-
łami: Pierwsza z nich jest najstarszą 
szkołą w Sewastopolu – powstała 
jeszcze w czasach carskich, Druga 
jest położona w Bakczysaraju i uczą 
się w niej najzdolniejsi uczniowie 
z całego Krymu. Młodzież  współ-
pracowała ze sobą podczas warsz-
tatów fotograficznych, językowych, 
historycznych, przygotowywała 
różnorodne  prezentacje, wspólnie 
zwiedzała miasto i spotykała się ze 
sobą popołudniami w mniejszych 
grupach. Zwiedziliśmy najciekawsze 
miejsca na Krymie i upamiętniliśmy 
je na fotografii. Byliśmy w Sewa-
stopolu, Bakczysaraju, Inkermanie, 
Jałcie, Ałupce, Liwadii, Bałakławie 
i Sudaku. Wyjazd na Krym oprócz 
jego walorów poznawczych był dla 
uczestników wspaniałą przygodą.
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Podobnie jak rok temu, druga edycja konkursu „Mój Beskid Niski” 
adresowana jest do pasjonatów fotografii, uczniów szkół powiatu gorlic-
kiego i bardejovskiego - do osób, które nie przekroczyły 20. roku życia, i 
które potrafią uchwycić w obiektywie piękno Beskidu Niskiego.Organiza-
torzy konkursu czekają na zdjęcia do 19 października br. Dla najlepszych 
przygotowane są atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje na temat 
konkursu znajdują się na stronie www.dompolskoslowacki.eu

GCK MA 30 LAT - SPOTKANIE JUBILEUSZOWE U JUBILATKI

GAL ICJA I  KRYM W FOTOGRAF I I

Mój Beskid Niski
Po raz drugi organizowany jest konkurs fotograficzny „Mój Beskid 

Niski”. Zapraszamy do udziału uczniów szkół z powiatu gorlickiego.
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27 września br. odbyła się II Gorlicka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.  Została zorganizowana przez Urząd Miejski w Gorlicach 
oraz Dom Rehabilitacyjno Opiekuńczy „CARITAS” w Gorlicach. Cieszyła się dużym zainteresowaniem – do rywalizacji przystąpiło 193 uczest-
ników reprezentujących różne ośrodki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi Program spartakiady został opracowany na podstawie 
Programu Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Jej celem nie było wskazanie zwycięzcy, ale zabawa motywująca do 
wysiłku. Najważniejszym założeniem tegorocznej spartakiady było umożliwienie jak największej liczbie osób z różnym stopniem niepeł-
nosprawności intelektualnej (w tym głębokim) oraz osobom ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową udziału we wspólnych 
zmaganiach. Wszyscy uczestnicy spartakiady mieli również możliwość wspólnej zabawy, którą prowadziła Lilla Sztyler. Dzięki wsparciu 
wolontariuszy z gorlickiego „Medyka” oraz ich opiekuna Piotra Słomińskiego możliwe było sprawne przeprowadzenie wszystkich uczestni-
ków przez „stopnie sprawności”, które obejmowały różne rodzaje aktywności: zręczność i zwinność, celność, jazdę na wózku inwalidzkim, 
kopnięcie, odbicie, rzut i chwyt, siłę oraz precyzję ruchu i równowagę. Zwycięzcami okazali się wszyscy, a radość i satysfakcja z udanego 
pokonywania własnych lęków i słabości stała się udziałem każdego zawodnika. Organizatorzy zawodów dziękują wszystkim uczestnikom za 
aktywny udział i sportową rywalizację oraz wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym można było przeprowadzić tegoroczną spartakiadę. 
Już dziś zapraszamy na kolejne edycje imprezy, która z pewnością weszła na stałe do miejskiego kalendarza imprez. 

GORLICKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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