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Najlepsi z najlepszych, czyli miejska gala laureatów konkursów 
Oto nasi najlepsi z najlepszych, 
duma naszych szkół i Mia-
sta – czyli uczniowie którzy w 
kończącym się roku szkolnym 
odnieśli sukcesy naukowe, 
uzyskując tytuł finalisty bądź 
laureata konkursów przed-
miotowych i tematycznych. 
13 czerwca br., w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 6 zostali uho-
norowani na wyjątkowej gali 
Gości, w murach szkoły, po-
witał Dyrektor MZS nr 6  
Sławomir Kowalski.  
Nagrody wręczyli: Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Ryndak, Wiceprzewod-
nicząca Rady Beata Mikruta 
– Kawa, Radna Maria Ludwin 
– przewodnicząca Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu oraz 
Kierownik Wydziału Oświa-
ty Kultury i Spraw Społecz-
nych Aleksander Augustyn. 
Ponadto nagrody od Ma-
łopolskiego Kuratora 
Oświaty wręczył wizyta-
tor Adam Skwarło.  
Podczas uroczystości na scenie 
z wyjątkowym programem za-
prezentowali się też uczniowie 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 6, 
a zgromadzeni goście mogli 
oglądnąć artystyczny program 
wypełniony śpiewem i tańcem. 
Nagrodzeni uczniowie:
•  Szkoła Podstawowa nr 1: 
- Michał Buźniak – finali-
sta Małopolskiego Konkursu 
Historycznego dla uczniów 
szkół podstawowych oraz fi-
nalista konkursu „Losy żołnie-
rza i Dzieje Oręża Polskiego” 
-  Mikołaj Mikrut –   finali-
sta Małopolskiego Konkursu 
Historycznego dla uczniów 
szkół podstawowych  oraz 
finalista konkursu „Losy żoł-
nierza i Dzieje Oręża Polskie-
go”, finalista Małopolskiego 
Konkursu języka angielskie-

go oraz Małopolskiego Kon-
kursu języka niemieckiego. 
- Adam Rachel – Kluczewski -  
finalista konkursu „Losy żołnie-
rza i Dzieje Oręża Polskiego” 
• Szkoła Podstawowa nr 4
- Katarzyna Smalarz – lau-
reatka Małopolskiego Kon-
kursu języka angielskiego 
• Szkoła Podstawowa nr 5       
- Oskar Weron - finalista kon-
kursu „Losy żołnierza i oręża 
polskiego”
- Julia Lewandowska  - fina-
listka, Małopolskiego Kon-
kursu języka niemieckiego 
• Szkoła Podstawowa nr 6     
- Jakub Grępka – finalista kon-
kursu „Losy Żołnierza i Dzieje 
Oręża Polskiego”
- Kajetan Borowicz – finalistę 
konkursu „Losy Żołnierza i 
Dzieje Oręża Polskiego”
- Jakub Jasnos  - laure-
at  Małopolskiego Kon-
kursu Języka angielskiego 
• Gimnazjum nr 6            
- Emilia Augustyn – laureatka 
konkursu historycznego „Umar-
li, abyśmy mogli żyć wolni” 
• Gimnazjum nr 3        
- Marlena Tokarz – laureatka 
Dyktanda Niepodległościowe-
go, finalistka Małopolskiego 
Konkursu Geograficznego
- Ewelina  Smoła – fina-
listka Małopolskiego Kon-
kursu Geograficznego   
• Gimnazjum nr 1            
Martyna Rachel – finalist-
ka Małopolskiego Konkur-
su Języka angielskiego  
• Gimnazjum nr 5   
Stanisław Wroński - finalista 
Małopolskiego Konkursu Geo-
graficznego
 
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym, 
ich rodzicom, opiekunom 
i nauczycielom! 
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Energetyczne Gorlice



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz
SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Katarzyna Kozłowska-Grzelak – Kierownik 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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Gorlice zajęły 12 miejsce 
w Polsce, w rankingu Per-
ły Samorządu 2019 w kate-
gorii miast poniżej 100 tys. 
mieszkańców. Wyniki VII 
edycji rankingu ogłoszono 
23 maja w Gdyni, podczas 
Kongresu Perły Samorządu, 
w którym udział wziął tak-
że burmistrz Rafał Kukla. 
Ranking Perły Samorzą-
du organizowany jest przez 
Dziennik Gazeta Prawna przy 
współpracy merytorycznej fir-
my Deloitte. Jego głównym 
celem jest wyłonienie gmin 
oraz miast, które wyróżnia-
ją się nowatorskimi pomy-

słami i  zaangażowaniem w 
sprawy mieszkańców oraz 
których działania stanowią 
prawdziwy wzór dla innych. 
Nagrody przyznawane są w 
czterech kategoriach: gmi-
na wiejska, gmina miejsko-
-wiejska, miasto do 100 tys. 
mieszkańców oraz miasto po-
wyżej 100 tys. mieszkańców. 
Warunkiem wzięcia udziału 
w rankingu było przesłanie 
ankiety zawierającej zarówno 
pytania merytoryczne, jak i 
otwarte dotyczące gospodar-
ki, oświaty, ochrony środowi-
ska i polityki senioralnej. Nad 
właściwym przebiegiem kon-

kursu czuwała Kapituła złożo-
na z ekspertów ds. samorzą-
du terytorialnego, ze świata 
nauki, biznesu oraz dziennika-
rzy Dziennika Gazeta Prawna. 
Cieszymy się, że działania po-
dejmowane w naszym mieście 
zostały docenione i uznane za 
godne poparcia. Stanowi to 
dla nas ogromną motywację 
do dalszej pracy nad popra-
wą jakości życia mieszkańców 
i rozwojem całego miasta. 
Korzystając z okazji, pragnie-
my serdecznie pogratulować 
gminie Bobowa, która w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich 
zajęła wysokie 3 miejsce.

Gorlice wysoko w rankingu „Perły Samorządu”

I miejsce dla Pogórzan
RZT „Pogórzanie”, działający 
w Gorlickim Centrum Kultury, 
w dniu 16 czerwca br., zdo-
był I miejsce na XII Podkar-
packim Jarmarku Pogórzań-
skim w Chorzelowie!  
Sukces zespołu cieszy tym 
bardziej, że grupa zaprezen-
towała nowy program „Potań-
cówka”, którego autorem jest 
choreograf i kierownik zespołu 
Grzegorz Halko. Kapela wywal-
czyła II miejsce, a solistka Ma-
ria Malisz została uhonorowa-
na nagrodą specjalną jury.  
Gratulujemy!  
Źródło:Gorlickie Centrum Kultury

Energetyczne Gorlice
9 czerwca br. świętowaliśmy 
Dzień Ochrony Środowiska 
i Europejski Tydzień Zrów-
noważonej Energii.  
Na płycie Rynku można było 
m.in. dowiedzieć się więcej 
o uchwale antysmogowej, 
programie Czyste Powietrze, 
oszczędności energii, a  każ-
dy kto przyniósł starą żarówkę 
mógł ją wymienić na nową - 
LEDową. Wszystko za sprawą 
proekologicznego wydarzenia 
Energetyczne Gorlice.  
Ponadto, dzięki Fundacji DKMS 
można było zarejestrować się 
jako potencjalny dawca szpiku. 
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Koncert na zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej

UZW zakończył kolejny rok akademicki!
18 czerwca br., w sali Dwo-
ru Karwacjanów odbyło się 
uroczyste zakończenie roku 
akademickiego 2018/2019 
Uniwersytetu Złotego Wieku. 
Licznie zgromadzonych słu-
chaczy przywitał Rektor Uni-
wersytetu Roman Dziubina, 
który podsumował trzyna-
sty rok działalności.  
Wydarzenie uświetnił pro-
gram artystyczny przygoto-
wany przez młodzież z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w 
Gorlicach. Występy wokali-
stów zachwyciły licznie zgro-
madzonych gości.  
W uroczystości uczestniczył 

17 czerwca br., w auli Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Gorlicach, odbył się 
uroczysty koncert podsumo-
wujący działalność placówki w 
minionym roku szkolnym.  
Przybyłych na wydarzenie go-
ści, kadrę pedagogiczną oraz 
uczniów i ich rodziców, przy-
witał gospodarz uroczysto-
ści – Dyrektor ZPSM w Gorli-
cach Henryk Rąpała.  
Głos zabrała także Maria 

Gubała, Starosta Powiatu 
Gorlickiego. W imieniu Bur-
mistrza Rafała Kukli w wy-
darzeniu uczestniczył Alek-
sander Augustyn Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych.  
Występy solistów, zespołów 
instrumentalnych, chóru oraz 
orkiestry szkolnej zabrały słu-
chaczy w niezwykłą podróż 
oraz dostarczyły niezapomnia-
nych muzycznych wrażeń.
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Burmistrz Miasta Gorlice Ra-
fał Kukla, który pogratulował 
ukończenia kolejnego, pełne-
go sukcesów roku na Uniwer-
sytecie. Członkom Zarządu 
Stowarzyszenia Uniwersytetu 
Złotego Wieku. Wręczył rów-
nież symboliczne podzięko-
wania za całoroczny trud i za-
angażowanie w działalność. 
Spotkanie było także do-
skonałą okazją do podzię-
kowań dla Rektora UZW 
Romana Dziubiny, które 
płynęły z ust zarówno słu-
chaczy Uniwersytetu, jaki i 
Burmistrza Miasta Gorlice. 
 



K U R I E R  G O R L I C K Ic z e r w i e c  2 0 1 9

NR 6 (306) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 5

W dniach 12-14 czerwca br. w 
Krynicy-Zdroju odbyła się VI 
edycja Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowej ODNAWIAL-
NE ŹRÓDŁA ENERGII - techni-
ka, technologia, innowacje. 
Jednym z jej panelistów był 
burmistrz Rafał Kukla.  
Wydarzenie umożliwiło za-
poznanie się z aktualnymi 
zagadnieniami badawczymi 

realizowanymi w jednostkach 
naukowych w Polsce i zagra-
nicą, z osiągnięciami przedsię-
biorców z branży oraz działa-
niami samorządu w zakresie 
tematyki odnawialnych źródeł 
energii. Podczas konferen-
cji odbyło się wiele prelekcji, 
które pozwoliły na wymianę 
myśli oraz utrwalenie więzi po-
między uczestnikami.  

Rozmawiali o odnawialnych źródłach energii

W panelu gospodarczym pn. 
„Przyszłość i rozwój rozpro-
szonych systemów energe-
tycznych opartych na OZE” 
udział wziął Burmistrz Gor-
lic Rafał Kukla. W spotkaniu 
uczestniczyli goście reprezen-
tujący samorząd, przemysł 
oraz naukę, którzy poruszyli 
problematykę odnawialnych 
źródeł energii z perspektywy 

środowiska naukowego, władz 
państwowych i lokalnych 
oraz przedstawicieli środowi-
ska przedsiębiorców.  
Głównym zamierzeniem Forum 
OZE jest stworzenie możliwo-
ści dialogu pomiędzy przedsię-
biorcami, a naukowcami  oraz  
zainicjowanie wspólnych dzia-
łań badawczo-rozwojowych. 
Foto. Międzynarodowa Konferencja OZE

Wyzwania środowiskowe regionu, 
współpraca samorządowa oraz 
kultura i architektura regionu to 
tematy Międzynarodowej Konfe-
rencji „Europa Karpat”, która w 
sobotę 15 czerwca br. odbyła się 
w Regietowie. Wzięli w niej udział 
politycy oraz przedstawiciele 
świata nauki i kultury z regionu 
karpackiego - w tym ze Słowacji, 
Węgier i Rumunii. Gospodarzem 
spotkania była poseł Barbara 
Bartuś. Natomiast współorgani-
zatorem Konferencji była Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych. To druga edycja spotkania 
z tego cyklu w Regietowie.  
W programie konferencji prze-
widziano trzy panele: pierwszy 
poświęcony był rolnictwu, pa-
sterstwu i leśnictwu na obsza-
rze Karpat. Drugi – planowaniu 
przestrzennemu we współpra-
cy transgranicznej. Natomiast 

trzeci dotyczył karpackiej prze-
strzeni bezpieczeństwa.  
Wśród uczestników wydarzenia 
byli m.in. prof. Stelian Alexan-
dru Borz z Uniwersytetu Tran-
sylwańskiego, Adrienne Kormen-
dy - Konsul Generalna Republiki 
Węgierskiej, Jan Hudacky - były 
Deputowany do Parlamentu Sło-
wacji, prof. Viliam Pichler - Dzie-
kan Wydziału Leśnego Uniwer-
sytetu Technicznego w Zwoleniu 
na Słowacji, prof. Zbigniew Mycz-
kowski z Politechniki Krakowskiej 
- członek Rady Ochrony Przyrody 
przy Ministrze Środowiska, prof. 
Stanisław Małek - Kierownik Za-
kładu Ekologii Lasu i Rekultywa-
cji Uniwersytetu Rolniczego w 
Krakowie, dr inż. arch. Krzysztof 
Wielgus - Politechnika Krakowska. 
Burmistrza Rafała Kuklę podczas 
wydarzenia reprezentował jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz.  

Międzynarodowa konferencja Europa Karpat w Regietowie

 
Źródło: www.sejm.gov.pl/www.msit.gov.pl  
Fot. M.Książkiewicz / www.luzna24.pl 

5 czerwca br., podczas Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów Miast Małopolski, które 
odbyło się w Centrum Dydaktyki 
Akademii Górniczo - Hutniczej w 
Krakowie, Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla odebrał promesę 
na kwotę 30 tys. zł. Dotacja prze-
znaczona zostanie na remont ulicy 
Sienkiewicza bocznej.    
Promesy na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych przedstawicielom jedno-
stek samorządu terytorialnego 
wręczyli wicemarszałek Łukasz 
Smółka i wicemarszałek Tomasz 
Urynowicz. Grant pochodzi ze 
środków budżetu województwa 

związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych.  
W trakcie Forum zaprezento-
wane zostały także założenia i 
główne cele programu EkoMało-
polska oraz nowoczesne metody 
edukacji ekologicznej. Prelekcje 
dotyczące ekologicznych ambicji 
Małopolski poprzedziła uroczysta 
sesja Forum z okazji Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska w ra-
mach III Międzynarodowego Fo-
rum Energetyka, Transport i Śro-
dowisko „EkoTrendy”.  
W swoim wystąpieniu wicemar-
szałek Tomasz Urynowicz przybli-
żył szczegóły projektu EkoMało-
polska, którego głównym celem 

jest poprawa jakości stanu środo-
wiska naturalnego w wojewódz-
twie. Zgromadzeni mieli okazję 
zapoznać się z planami dotyczą-
cymi m.in. aktualizacji programu 
ochrony powietrza, wzmocnienia 
roli ekologicznych środków trans-

portu, wprowadzenia doradztwa 
środowiskowego dla mieszkań-
ców i firm w postaci Ekodorad-
ców i Ekodoradców dla bizne-
su, czy tworzenia EkoParków. 
Tekst: www.malopolska.pl, mat. własne
Zdjęcia: M.Książkiewicz / luzna24.pl

Dotacja na remont ul. Sienkiewicza – bocznej



c z e r w i e c  2 0 1 9K U R I E R  G O R L I C K I

6 NR 6 (306) 2019 r.www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice

Rok 2019 jest rokiem szczególnym 
dla Powiatu Gorlickiego. W 1999 r., 
po 23 latach niebytu powrócił on na 
mapę administracyjną Polski. Z tej 
okazji, w sobotę 8 czerwca br., w 
Kasztelu w Szymbarku zorganizo-
wana została nadzwyczajna sesja 
Rady Powiatu Gorlickiego.  
Obchody rozpoczęła uroczysta 
Msza św. w kościele pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej w Szymbar-
ku, odprawiona w intencji Powiatu 
Gorlickiego, przez ks. proboszcza 
Pawła Górskiego. W koncelebrze 
uczestniczył ks. Grzegorz Nazar, 
proboszcz parafii greckokatolic-
kiej pw. Przemienienia Pańskiego 
w Gorlicach. Oprawę muzyczną 
Mszy św. zapewnił chór parafialny 
„Arka” pod dyrekcją Marka Guba-
ły, działający przy parafii św. Jana 
Chrzciciela w Kobylance.  
Nadzwyczajna sesja Rady Powia-
tu Gorlickiego miała miejsce w 
szymbarskim Kasztelu. Po wpro-
wadzeniu sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu, sesję otworzył przewodni-
czący Rady Powiatu Mirosław Wa-
ląg. Minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłej Ewy Piotrowskiej-Kukli, 
kierownik oddziału Ośrodka Konfe-
rencyjno-Wystawienniczego „Kasz-
tel w Szymbarku” oraz zmarłych 
radnych Powiatu Gorlickiego – Sta-
nisława Elmera, Andrzeja Gubały, 
Jana Knapika, Andrzeja Pawełka, 
Józefa Radzika, Stanisława Szury i 
Krzysztofa Świerczka.  
Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się m.in. starostowie oraz radni 
Rad Powiatu Gorlickiego wszystkich 
kadencji, burmistrzowie i wójtowie 
gmin ziemi gorlickiej, przedstawi-
ciele służb i inspekcji, dyrektorzy 
wydziałów i jednostek organizacyj-

nych Starostwa Powiatowego.  
W swoim przemówieniu Staro-
sta Gorlicki Maria Gubała dzięko-
wała i wspominała wszystkich, 
którzy przyczynili się do budowy 
i rozwoju administracji na prze-
strzeni ostatnich 20 lat.  
Kolejnym punktem było uhono-
rowanie osób, które kreowały hi-
storię ostatnich dwudziestu lat 
Powiatu: starostów, przewodni-
czących Rad Powiatu oraz radnych 
zasiadających w Radzie od 1998 
roku do dnia dzisiejszego. Sym-
boliczne upominki otrzymali byli 
starostwie: Andrzej Welc, Witold 
Kochan, Mirosław Wędrychowicz 
Karol Górski oraz przewodniczący: 
Mieczysław Przybylski, Czesław 
Kłapsa i Marek Bugno. Upominki 
otrzymali również Karol Tenerowicz 
i Adam Urbanek – radni zasiadają-
cy w Radzie od 20 lat.    
Życzenia i gratulacje z okazji jubi-
leuszu składali: wójt Gminy Gorlice 
Jan Przybylski, wójt Gminy Ropa 
Karol Górski, wójt Gminy Łużna 
Mariusz Tarsa wraz z przewodni-
czącym Rady Gminy Tomaszem 
Ptaszkiem, zastępca Burmistrza 
Gorlic Łukasz Bałajewicz wraz z 
przewodniczącym Rady Miasta Ro-
bertem Ryndakiem, wójt Gminy 
Sękowa Małgorzata Małuch, Bur-
mistrz Bobowej Wacław Ligęza. 
Po zakończonej sesji odbył się 
Koncert Jubileuszowy w wykona-
niu wybitnych artystów opery i 
operetki: Tomasza Kuka – teno-
ra Opery Krakowskiej, Agnieszki 
Kuk – sopran, Urszuli Rojek – so-
pran koloraturowy, Szczepana 
Soroty – baryton oraz zespołów 
„Serencza” i Kapela Maliszów. Kon-
cert prowadził Daniel Markowicz. 

Obchody 20-lecia Powiatu Gorlickiego
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III GORLICKI ZLOT FOODTRUCKÓW - BYŁO PYSZNIE!
Pyszne jedzenie, muzyka na 
żywo i wyśmienita zabawa – 
to wszystko czekało na gorli-
czan w dnia 21.06 - 23.06 br.  
Codziennie można było zjeść 
smaczne jedzenie z kilku róż-
nych foodtrucków i pobawić 
się przy muzyce przygotowa-
nej przez DJ.
Ponadto w sobotę odbyła się 
piana party, podcza której, 
wyjątkowo dobrze bawiły się 
dzieciaki. W niedzielę zaś moż-
na było na żywo, usłyszeć ze-
spół Hertz Klekot!
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3 czerwca br. w Placówce Wspar-
cia Dziennego TPD przy ul. 
Konopnickiej 17 świętowano 
100-lecie Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, połączone z Dniem Dziecka. 
W spotkaniu wzięli udział zapro-
szeni goście: Rafał Kukla – Bur-
mistrz Miasta Gorlice, Stanisław 
Kaszyk – Wicestarosta Powiatu 
Gorlickiego, Robert Ryndak – Prze-
wodniczący Rady Miasta Gorlice, 
Beata Mikruta - Kawa - Wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Gorlice, 
Aleksander Augustyn – Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach, Maria Ludwin – Przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu Rady Miasta Gorlice, Joanna 
Bubak – Społeczny Rzecznik Praw 
Dziecka TPD, Zofia Piecuch i Broni-
sława Bajorska członkowie Zarządu 
Osiedla nr 5, rodzice oraz dzieci. 
Śpiewem piosenki o TPD rozpo-
częło się wielkie świętowanie. Sta-
nisława Bąk - Prezes TPD, przed-

stawiła krótką historię istnienia 
Towarzystwa oraz zaprezentowała 
opracowaną „Monografię z oka-
zji 100 - lecia TPD w Gorlicach”. 
Dzieci: Ania Czubek, Jakub Mężyk i 
Dawid Drągowski, zaprezentowały 
własne wiersze o koleżankach i gru-
pie chłopców oraz o TPD. Za twór-
czość i pomysły otrzymały dyplomy. 
Następnie Agnieszka Duda i Halina 
Trybus dokonały podsumowania 
oraz wręczenia nagród i dyplomów 
dla dzieci, które wzięły udział w 
konkursie plastycznym z okazji 100 
- lecia TPD pt. „Mój świat pełen ko-
lorów i marzeń”, którego organiza-
torem był Zarząd TPD w Gorlicach. 
Celem konkursu było: rozwijanie 
kreatywności i wyobraźni plastycz-
nej, inspirowanie uczniów do twór-
czych działań, propagowanie róż-
nych form twórczości plastycznej. 
Miłym akcentem uroczystości było 
uhonorowanie odznaką „Przyjaciel 
Dziecka”, osób zaangażowanych 
w działalność na rzecz najmłod-

szych. Wręczenia odznak dokona-
ły Stanisława Bąk i Danuta Wrona 
następującym osobom: Iwonie 
Gryzik – Wicedyrektor MZS nr 5 w 
Gorlicach, Sylwii Krawczyk - Gruca 
– wychowawcy Placówki Wspar-
cia Dziennego TPD, Lucynie Bel-
czyk - pracownikowi administra-
cji MZS nr 1 w Gorlicach, Teresie 
Wałęga – rodzicowi wychowanki. 
Dopełniłem jubileuszu był tort ze 
śpiewem 100 lat. Dzieci przed bu-
dynkiem ułożyły hasło z kamieni 
„100 lat TPD” i wypuściły w górę sto 
biało – niebieskich balonów. Podczas 
tej imprezy na „Osiedlu Młodych” 
dzieci miały zapewnione wiele atrak-
cji: dmuchany zamek, bańki mydla-

ne, zabawy na świeżym powietrzu. 
Było wesoło, radośnie, wszyscy miło 
spędzili ten popołudniowy czas. 
Druga część obchodów 100 - lecia 
TPD odbyła się na Osiedlu Górnym,-
gdzie tradycje i festyny TPD sięgają 
1961 roku. W programie artystycz-
nym zaprezentowały się dzieci z NP 
TPD „Chatka Misia Uszatka” oraz ze-
spół taneczny „Klaudia i Karol”. Nato-
miast za długoletnią pracę na rzecz 
dzieci odznaką „Przyjaciel Dziecka” 
uhonorowano następujące osoby: 
Wiktorię Kmiecik, Urszulę Grodzicką 
Czesława Sikorę, Stanisława Dura-
na,Ryszarda Szarowicza.  
Źródło: Placówka Wsparcia Dziennego TPD

100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

2 czerwca br., w Miejskim Zespo-
le Szkół Nr 5 w Gorlicach, odbył 
się Piknik Integracyjny, połą-
czony z Dniem Dziecka i Dniem 
Osób Niepełnosprawnych.  
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą 
w Bazylice Narodzenia NMP w inten-
cji osób niepełnosprawnych, chorych 
i ich rodzin,  po  której tradycyjnie 
już ruszył VIII  Gorlicki Marsz Żon-
kilowy. Uczestnicy marszu, z piękny-
mi, ręcznie wykonanymi żonkilami, 
przeszli ulicami Wróblewskiego, 3 
Maja, Stróżowską oraz Krakowską, 
aż na miejsce dalszej zabawy, czyli 
boisko przy MZS Nr 5.  
Na miejscu swoje zdolności arty-
styczne zaprezentowali podopieczni 
WTZ-etów oraz placówek i sto-
warzyszeń działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych.  
Prócz energetycznych występów, 
na dzieci i dorosłych czekała moc 

Piknik Integracyjny w Dniu Osób Niepełnosprawnych
atrakcji: akumulatorowe samocho-
dziki, dmuchana zjeżdżalnia, plac 
zabaw, kule wodne, eurobungiee, 
malowanie twarzy, pokaz tworze-
nia baniek, konkurencje sporto-
we, a także prezentacja pojazdów 
Straży Pożarnej i Policji.  
Gorlicki Dzień Osób Niepełnospraw-
nych realizowany pod patronatem 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Ku-
kli i Przewodniczącego Rady Miasta 
Roberta Ryndaka ma na celu zwróce-
nie uwagi na osoby niepełnospraw-
ne, ich problemy, a także potrzebę 
integracji. To również promocja idei 
wolontariatu wśród społeczeństwa, 
ukazanie radości, jaką daje pomoc 
drugiemu człowiekowi oraz uwraż-
liwienie na los osób chorych, star-
szych i niepełnosprawnych.  
Dziękujemy wszystkim za wspólną 
zabawę!
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TAK ŚWIĘTOWANO DZIEŃ DZIECKA W GORLICACH !
1 czerwca obchodzony jest Mie-
dzynarodowy Dzień Dziecka. O 
tym wyjątkowym dniu zawsze 
pamiętają dorośli- również 
w Gorlicach. Władze miasta, 
zarządy osiedli, spółdzielnie 
mieszkaniowe, szkoły, przed-
szkola chcą wszystkim milu-
sińskim sprawić radość, szczę-
ście, uśmiech. Tak było i w tym 
roku. Pomysłów było wiele. Na 
Osiedlu Górnym impreza dla 
najmłodszych przybrała formę 
festynu połączonego z 100. 
rocznicą powstania Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. To była 
aktywna niedziela, pełna ar-
tystycznych występów dzieci 
z Niepublicznego Przedszkola 
„Chatka Misia Uszatka” oraz 
zespołu tanecznego, „Klaudia i 
Karol”. Piknik Rodzinny, z mnó-
stwem atrakcji i znakomitej za-
bawy, miały dzieci na Osiedlu 
Magdalena. Plac zabaw przy ul. 
Letniej był miejscem wspania-

łego pikniku dla dzieci z Osie-
dla Łysogórskiego. Wyjątkową 
imprezę dla najmłodszych, 
zorganizowano na Osiedlu Cho-
pina. Z okazji tego dziecięcego 
święta, Zarząd Osiedla Młodych 
zaprosił ponad 70 dzieci do 
Kina Kolory na film przygodowy 
„Panda i Banda”, po którym były 
też słodkie upominki. Atrakcyj-
ny Dzień Dziecka miały dzieci z 
Osiedla Kromera, które spędziły 
swoje święto w Skansenie Wsi 
Pogórzańskiej w Szymbarku. 
Przy restauracji Margot odbył 
się Piknik Rodzinny dla dzieci z 
Osiedla Starówka - z wyśmie-
nitym poczęstunkiem oraz...
kwintetem akordeonowym. 
Swój piknik mieli też ucznio-
wie i sympatycy szkoły „Jedyn-
ki”, którzy na szkolnym boisku 
spędzili czas w miłej i rodzinnej 
atmosferze.Nie ma wątpliwości- 
to były piękne dni! Utrwalone 
zostały w fotografii.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie informuje, że 
chcąc usprawnić proces obsłu-
gi potencjalnych beneficjen-
tów Programu Priorytetowego 
“Czyste Powietrze” uruchomił 
nową usługę polegającą na 
możliwości elektronicznej re-
zerwacji terminu spotkania 
z pracownikiem WFOŚiGW 
w Krakowie w celu uzyska-
nia informacji dotyczących 
złożenia wniosku w ramach 
Programu “Czyste Powietrze”. 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej

Infolinia: (+48) 22 45-90-945

Godziny działania infolinii 7.30-
15.30

Formularz kontaktowy

Email: CzystePowietrze@nfosi-
gw.gov.pl

Właśnie rozpoczęła się kam-
pania crowdfundingowa, któ-
rą prowadzimy przez portal 
wspieram.to. Na wszystkich, 
którzy wesprą nasz projekt 
czekają atrakcyjne nagrody. 
Zrealizuj z nami pierwszy, mały 
jubileusz Festiwalu im. Zyg-
munta Haupta. Bezpośredni 
link do kampanii: www.wspie-
ram.to/5festiwalhaupta.  
DLACZEGO TO ROBIMY?  
W trudnym czasie szukamy 
nowych rozwiązań. Pomimo 
decyzji Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego o 
nieprzyznaniu dotacji na tego-
roczny Festiwal nadal planuje-
my jego realizację. Pomóż nam 
zorganizować 5. Festiwal im. 
Zygmunta Haupta w Gorlicach 
— święto literatury, które w 
kameralnej atmosferze i na tle 
pięknego krajobrazu Beskidu 
Niskiego otwiera przestrzeń do 
spotkania z ważnymi autorami, 
pisarkami, poetami, intelektu-
alistkami i krytykami.  
JAKI MAMY CEL?  
W tej chwili, m.in. dzięki do-
finansowaniu Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach, mamy 
zabezpieczone ok. 50% kwo-
ty potrzebnej do zrealizowa-
nia Festiwalu w minimalnym 
wymiarze. Wspierając nasz 
projekt, umożliwisz realiza-
cję 4-dniowego festiwalu lite-
rackiego. A co, jeśli zbierze-
my więcej? Pierwsza edycja 
gorlickiego święta literatury 
(2015) — dzięki wysokiej do-
tacji otrzymanej od MKiDN — 
trwała aż dziesięć dni. Każda 
dodatkowa kwota pozwoli 
nam więc rozszerzyć zakres 
programowy i merytoryczny 

Festiwalu o kolejne dni — po 
prostu go wydłużymy.  
CZYM JEST KAMPANIA CRO-
WDFUNDINGOWA?  
Kampania crowdfundingowa, 
czyli finansowanie społeczno-
ściowe, jest metodą pozyski-
wania funduszy na realizację 
projektów dzięki wsparciu jego 
odbiorców, widzów i przyjaciół. 
Każda osoba wspomagająca 
nasz projekt może liczyć na na-
szą wdzięczność oraz nagrody. 
Ich szczegółowa lista oraz do-
kładny opis projektu są dostęp-
ne pod linkiem www.wspie-
ram.to/5festiwalhaupta.  
JAKIE ZAPLANOWA-
LIŚMY NAGRODY?  
Niezależnie od tego, jaką kwo-
tą zdecydujesz się wesprzeć 
Festiwal, możesz wybrać coś 
najlepszego dla siebie z długiej 
listy naszych nagród. Powsta-
ła ona w dużej mierze dzięki 
wsparciu przyjaciół Festiwalu, 
którzy zdecydowali się przeka-
zać na rzecz tego projektu swój 
czas lub efekty swojej pracy. 
Gorąco dziękujemy wszystkim, 
którzy nam pomogli.  
Nagrody dzie-
lą się na kategorie:  
● NAGRODY FESTIWALOWE, 
NIELIMITOWANE — to m.in. 
gadżety festiwalowe (pocz-
tówka, plakat, torba i notes). 
Tu znajdziesz także ciekawy 
„Pakiet podróżnika” zawiera-
jący subiektywne rekomen-
dacje lokalnych atrakcji. Tego 
z pewnością nie znajdziesz w 
przewodnikach turystycznych! 
● NAGRODY IDEALNE DLA 
CZYTELNIKÓW, LIMITOWANE 
— te nagrody realizujemy dzię-
ki Wydawnictwu Czarne, które 
przekazało nam swoje gadże-
ty upominkowe oraz zestawy 

książkowe. Dla zaczytanych! 
● NAGRODY ZWIĄZANE 
Z GORLICAMI, LIMITO-
WANE — tutaj znajdziesz 
spacer historycznymi uli-
cami Gorlic, kosz lokalnych 
specjałów oraz łemkow-
ską biżuterię. Dla konese-
rów i miłośników tradycji! 
● NAGRODY OD PRZYJA-
CIÓŁ FESTIWALU, LIMITO-
WANE — długa lista prac 
artystycznych podarowa-
nych przez Magdę Skrzecz-
kowską, Krzysztofa Środę, 
Nataszę Goerke, Andrzeja 
Stasiuka, Ziemowita Szczer-
ka i Alinę Zachariasz-Kucia-
kowską: ilustracje, rysunki, 
grafiki, fotografie. Jeżeli 
chciałbyś otrzymać fotogra-
fię, która znalazła się na 
okładce książki Podróże do 
Armenii i innych krajów, je-
den jedyny egzemplarz ry-
sunku o tajemniczym tytule 
Andrzej w Hiluxie albo zo-
baczyć, co Andrzej Stasiuk 
widział podczas podróży 
do Mongolii, koniecznie za-
poznaj się ze szczegółami! 
● NAGRODY SPECJALNE, 
LIMITOWANE — tutaj znaj-
dują się pakiety, takie jak: 
„Ważny Widz Festiwalu”, 
„Super Widz Festiwalu”, 
„Mecenas Festiwalu”. Za-

rezerwujemy dla Ciebie miej-
sce na widowni albo miejsce 
w hotelu, możemy też zare-
klamować Twoją firmę. W tej 
kategorii znajdziesz również 
kolekcjonerski portret Zyg-
munta Haupta, możliwość 
udziału w warsztatach repor-
terskich podczas Festiwalu, 
spaceru z Moniką Sznajderman 
albo przejażdżki z Andrzejem 
Stasiukiem po opustoszałych 
dolinach Beskidu Niskiego. 
TERMIN REALIZACJI  
Nasza kampania rozpoczę-
ła się 22 maja i potrwa do 5 
lipca. W tym czasie musimy 
zebrać pieniądze na realizację 
Festiwalu. Dlatego będziemy 
również wdzięczni za udo-
stępnianie naszych komuni-
katów oraz zachęcanie innych 
do wspierania Festiwalu. Za 
wszelkie zaangażowanie już 
teraz serdecznie dziękujemy! 
5. Festiwal im. Zygmun-
ta Haupta odbędzie się w 
dniach 26–29 września 2019 
roku. Zachęcamy do śle-
dzenia naszej strony inter-
netowej oraz profilu na FA-
CEBOOKU i INSTAGRAMIE. 
WSPIERAM TO: www.wspie-
ram.to/5festiwalhaupta  
 
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Gorli-
cach

5. Festiwal im. Zygmunta Haupta - wspieram to!

11 kwietnia wystartowała naj-
większa akcja edukacji eko-
logicznej LISTY DLA ZIEMI, 
w której uczestniczyło ponad 
130 tysięcy osób, w tym także 
uczniowie gorlickich Miejskich 
Zespołów Szkół.
Dzieci listy piszą i zmieniają 
świat.
Listy dla Ziemi to edukacyjna 
akcja proekologiczna zainicjo-

wana przez Fundację Ekolo-
giczną ARKA w 2013 roku. W 
sześciu edycjach akcji, które 
odbyły się do tej pory, wzięło 
udział ponad 1 000 gmin, po-
nad 10 000 gimnazjów, szkół 
podstawowych i przedszkoli 
oraz ponad milion uczestni-
ków!

Listy dla Ziemi 2019
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IX SESJA RADY MIASTA GORLICE

27 czerwca br., w Sali sesyjnej 
im. W. Biechońskiego w Urzędzie 
Miejskim, odbyła się IX Sesja 
Rady Miasta Gorlice, której głów-
nym punktem obrad było udzie-
lenie wotum zaufania i absoluto-
rium dla Burmistrza Rafała Kukli 
z tytułu wykonania budżetu Mia-
sta Gorlice za rok 2018.Pierwszy 
raz w historii samorządu, odbyła 
się debata nad Raportem o sta-
nie Miasta Gorlice, która poprze-
dziła głosowanie Rady Miasta w 
sprawie udzielenia wotum zaufa-
nia Burmistrzowi za 2018 rok. 
W pierwszej kolejności Burmistrz 
zaprezentował Raport o stanie 
Miasta Gorlice za 2018 rok, opra-
cowany  w oparciu o art. 28aa 
znowelizowanej ustawy o sa-
morządzie gminnym.Zgodnie z 
ustawowymi wytycznymi, raport 
objął podsumowanie działalno-
ści burmistrza - w szczególności 
realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy i 
budżetu obywatelskiego. Dodat-
kowo, w dokumencie znalazły 
się najważniejsze informacje do-
tyczące działalności w poszcze-
gólnych obszarach tematycznych 
realizowanych w zeszłym roku.
Przed głosowaniem nad wotum 

fo
t. 

Ma
rc

in
 G

ug
ul

sk
i

zaufania dla Burmistrza Miasta 
Gorlice odbyła się dyskusja nad 
Raportem. W wyniku głosowania 
Rada udzieliła Burmistrzowi wo-
tum zaufania - na 21 Radnych, 
19 było za, natomiast 2 wstrzy-
mało się od głosu. Kolejnym 
punktem sesji było głosowanie w 
sprawie absolutorium dla Burmi-
strza Rafała Kukli z tytułu wyko-
nania budżetu Miasta Gorlice za 
rok 2018. W wyniku głosowania 
Rada udzieliła absolutorium Bur-
mistrzowi Rafałowi Kukli. Na 21 
Radnych, 19 było za, natomiast 
2 wstrzymało się od głosu.Bar-
dzo dziękuję Radnym za zaufanie 
i udzielone absolutorium. Dzię-
kuję wszystkim moim współpra-
cownikom, gdyż dzisiejszy wynik 
głosowania jest efektem naszej 
wspólnej, ciężkiej pracy - mówi 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla. Mam nadzieję, że w ko-
lejnym roku uda mi się zjednać 
także tych, których jeszcze nie 
udało mi się do końca przeko-
nać - dodaje.Ponadto, zgodnie z 
porządkiem obrad, radni przyjęli 
informację o sporządzeniu pro-
tokołu z obrad VIII sesji Rady 
Miasta i informację o działalności 
Burmistrza za okres międzyse-

16 maja 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielami 
krakowskiego biura projektowe-
go ABP Autorskie Biuro Projek-
towe s. c.  w sprawie Programu  
Funkcjonalno Użytkowego Re-
witalizacja Budynku ,,Sokoła” 
(byłe kino ,,Wiarus”) z udziałem 
Starostwa Powiatowego w Gorli-
cach (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Włodzimie-
rzem Kario w sprawie współpra-
cy i promocji regionu (R. Kukla).
•Spotkanie z delegacją  Oddzia-
łu ZNP w Gorlicach oraz nauczy-
cielami z  gorlickich szkół, na-

wiązujące do sytuacji strajkowej 
w placówkach oświatowych (R. 
Kukla).
•Wizyta Pana Marka  Kosickiego,  
Prezesa  Małopolskiego Związ-
ku Kolarskiego w Krakowie, w 
sprawie  organizacji  Kolarskiego 
Rajdu Rodzinnego,  zaplanowa-
nego na 30 czerwca 2019 roku 
w Gorlicach (R. Kukla).
18 maja 2019 roku.
•Start samochodów tereno-
wych w ramach Charytatywnego 
Rajdu ,,OFF ROAD dla Antosi” 
(OSiR, R. Kukla).
•Start zawodów pn. ,,Weekend 
Pełen Energii” (rolki, kryterium 

kolarskie) na zaproszenie Sto-
warzyszenia Maraton Gorlice 
oraz Gorlickiego Klubu Cyklistów 
i Gorlickiego Klubu Sztuk Walki 
(R. Kukla).
19 maja 2019 roku.
•Otwarcie Turnieju brydża spor-
towego Grand Prix Polski o pu-
char Burmistrza Miasta Gorlice, 
który odbył się w MSZ Nr 6 w 
Gorlicach (R. Kukla).
20 maja 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawiciela-
mi firmy Budmal w Gorlicach w 
sprawie realizacji bieżących in-
westycji na terenie miasta Gor-
lice(R. Kukla).

•Spotkanie okolicznościowe na 
zaproszenie SM Mariampol (R. 
Kukla).
21 maja 2019 roku.
•Spotkanie w terenie dotyczące 
lodowiska, oceny stanu tech-
nicznego budynku maszynow-
ni z udziałem administratora 
budynku - dyrektora OSiR oraz 
przedstawicieli wydziału OKS  w 
Urzędzie Miejskim w Gorlicach 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Uroczyste otwarcie turnieju 
gier i zabaw „Mały Mistrz” w któ-
rym swoją sprawność fizyczną 
sprawdziły gorlickie przedszko-
laki (OSiR, R. Kukla).

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 maja2019 roku do 15 czerwca 2019 roku

syjny od 16 maja do 15 czerwca 
2019 r. oraz rozpatrzyła i podję-
ła jeszcze dwadzieścia uchwał 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 
580/XLIX/2018 Rady Miasta 
Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w 
sprawie organizacji wspólnej ob-
sługi jednostek organizacyjnych 
Miasta Gorlice; regulaminu Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2020 
rok; określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycz-
nego; przystąpienie do realizacji 
projektu w ramach Działania 2. 1 
E- administracja i otwarte zaso-
by, Poddziałania 2. 1. 1. Elektro-
niczna administracja; ustalenia 
czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki oraz okre-
ślenia wysokości opłat za ko-
rzystanie z wychowania przed-
szkolnego w samorządowych 
przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto Gorlice; określenia 
tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, 
pracujących z grupami obejmu-
jącymi dzieci sześcioletnie i dzie-
ci młodsze, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Gorli-
ce; wyrażenie zgody na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy; wy-

rażenie zgody na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej położonej 
przy ul. Milenijnej w Gorlicach, 
stanowiącej własność Miasta 
Gorlice na rzecz użytkowników 
wieczystych; udzielenia pomo-
cy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego ( na realizację za-
dania pn.,, Poprawa bezpieczeń-
stwa dla pieszych w ciągu dróg 
wojewódzkich Województwa Ma-
łopolskiego” - 35 000 zł, 50 proc. 
kosztów inwestycji); przystąpie-
nie do zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta 
Gorlice; uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego ,,Miasto Gor-
lice - przy ul. Janusza Korczaka, 
ul. Władysława Łokietka oraz ul. 
Władysława Łokietka i ul. Kwia-
towej; zatwierdzenia skonsolido-
wanego bilansu Miasta Gorlice za 
2018r.; zmiany Budżetu Miasta 
Gorlice oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta Gorlice na 2019 r.; Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Mia-
sta Gorlice; wyrażenie zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nie-
ruchomości gruntowej położonej 
w Gorlicach przy ul. Wrońskich; 
powołania Zespołu dla przygoto-
wania wyboru ławników na ka-
dencję 2020- 2023.

ABSOUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA RAFAŁA KUKLI
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22 maja 2019 roku.
•Walne zebranie PZITB (R. Ku-
kla).
•Podjęcie delegacji z Gminy Ko-
barid  - Burmistrza Marko Mata-
jurc i przedstawiciela Fundacji 
Pot Miru - Ścieżki Pokoju Tadej 
Koren, a także delegacji z Am-
basady Słowenii - Ambasador 
Republiki Słowenii Boženę Foršt-
narič Boroje (R. Kukla, Ł. Bała-
jewicz).
Spotkanie było okazją do omó-
wienia współpracy między sa-
morządami Miasta Gorlice  i 
Słowenii.
23 maja 2019 roku.
•Kongres i uroczysta gala ,,Perły 
Samorządu 2019” na zaprosze-
nie Dziennika ,,Gazety Prawnej” 
i Miasta Gdyni (Gdynia, R. Ku-
kla). 
•Uroczystość złożenia wieńca 
przy tablicy pamiątkowej ku 
czci żołnierzy słoweńskich 1914-
1918 na Cmentarzu Wojennym 
Nr 91 w Gorlicach (Ł. Bałaje-
wicz). 
•Powiatowe uroczystości z oka-
zji ,,Dnia Strażaka 2019” (Ł. Ba-
łajewicz).
25 maja 2019 roku.
•Zawody strzeleckie z okazji 
,,Dnia Matki” (R. Kukla).
•Majówkowa połączona z 
,,Dniem Dziecka” na zaprosze-
nie Zarządu Osiedla Nr 12 ,,Kra-
sińskiego” w Gorlicach. (Ł. Ba-
łajewicz).
26 maja 2019 roku.
•Wręczenie nagród na  zakoń-
czenie Kwalifikacji do III Mi-
strzostw Polski Koni Rasy Hu-
culskiej, podczas Majówki w 
Regietowie, na zaproszenie Dy-
rekcji Stadniny Koni Huculskich 
,,Gładyszów”(Ł. Bałajewicz).
27 maja 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Januszem 
Ząbkiem, Prezesem MPGK Sp. z 
o.o. Gorlice, w sprawie przyłączy 
ciepłowniczych do budynków 
mieszkalnych na terenie miasta 
Gorlice (R. Kukla).
28 maja 2019 roku.
•Otwarcie Olimpiady Sportowej 
Przedszkolaków w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu, 
zorganizowanej przez Miejskie 
Przedszkole Nr 3 w Gorlicach (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Bogdanem 
Romankiem, przedstawicielem 
Firmy PPHU, wykonawcą ter-
momodernizacji budynku szkoły 
i budynku pomocniczego przy 
MZS Nr 5 w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie z ks. Stanisławem 
Ruszelem, proboszczem para-
fii p.w. NMP w Gorlicach oraz 
przedstawicielami Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich w spra-
wie inicjatywy budowy pomnika 
Matki Bożej w Gorlicach (R. Ku-
kla).

29 maja 2019 roku.
•Małopolski Dzień Samorządow-
ca na zaproszenie Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
(Stary Sącz, R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Stanisła-
wem Laciugą, Komendantem 
Straży Granicznej dotyczące 
współpracy i promocji Miasta 
Gorlice (Stary Sącz, R. Kukla).
•Rada Programowa ,,Kuriera 
Gorlickiego”(Ł. Bałajewicz).
30 maja 2019 roku.
•Spotkanie okolicznościowe z 
okazji ,,Dnia Samorządu Tery-
torialnego” z udziałem Przewod-
niczących Rad Osiedli, Radnych 
Miejskich oraz kierownictwa 
UM(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).  
•Uroczyste spotkanie z okazji 
,,Światowego Dnia Inwalidy” na 
zaproszenie Zarządu Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Gorlicach (R. Ku-
kla).
31 maja 2019 roku.
•Wizyta w przedszkolach pu-
blicznych i niepublicznych funk-
cjonujących na terenie miasta 
Gorlice z okazji ,,Dnia Dziecka” 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Wystawa fotografii Pana Toma-
sza Pruchnickiego (R. Kukla).
1 czerwca 2019 roku.
•Piknik Rodzinny z okazji ,,Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka”, 
zorganizowany przez Zarząd 
Osiedla Nr 1 ,,Starówka” w Gor-
licach (R. Kukla).
•Otwarcie meczu charytatywne-
go z udziałem TVP Kraków, Ma-
łopolskiego Związku Piłki Nożnej 
oraz drużyny Przyjaciół Tosi i 
Piotrka, zorganizowanego w ra-
mach pikniku, podczas którego 
zbierano fundusze na leczenie 
dzieci(R. Kukla).
2 czerwca 2019 roku.
•Obchody X Gorlickiego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych, w ra-
mach którego odbył się  Marsz 
Żonkilowy oraz piknik integracyj-
ny (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
3 czerwca 2019 roku.
•Uroczystości jubileuszowe 
100-lecia Placówki Wsparcia 
Dziennego TPD w Gorlicach, po-
łączone z ,,Dniem Dziecka” (R. 
Kukla).
•Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Elektrocie-
płowni Gorlice (Gliwice, Ł. Bała-
jewicz).
4 czerwca 2019 roku.
•Negocjacje z Panem Pawłem 
Łabno w sprawie wykupu gruntu 
pod drogę przy ulicy Kościuszki-
-boczna (R. Kukla).
•Wizyta w Ratuszu dzieci z 
Przedszkola Nr 8 w Gorlicach (R. 
Kukla).
•Czytanie dzieciom bajek w ra-
mach XVIII Ogólnopolskiej Ak-
cji ,,Tydzień czytania dzieciom”, 
zorganizowanej w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Gorlicach 
(R. Kukla).
•Piknik z okazji ,,Dnia  Dziecka” 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 4 ,,Mariampol”(R. Kukla).
•Zebranie Zarządu Osiedla Nr 
6 ,,Zawodzie”, mieszkańców z 
udziałem przedstawicieli GDDKiA 
w Krakowie w sprawie zmiany 
organizacji ruchu przy ulicy Ko-
ściuszki w Gorlicach (R. Kukla).
5 czerwca 2019 roku.
•Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Województwa Ma-
łopolskiego (Kraków, R. Kukla).
Podczas Forum Burmistrz ode-
brał promesę na kwotę 30 tys. 
zł. w ramach środków budżetu 
Województwa Małopolskiego, 
związanych z wyłączeniem z 
produkcji gruntów rolnych na 
modernizację dróg dojazdowych 
do pól. Dotacja przeznaczona 
zostanie na remont ulicy Sien-
kiewicza bocznej w Gorlicach.
•Wręczenie certyfikatów, nagród 
na zakończenie II edycji projek-
tu ,,Małopolskie Talenty” - I etap 
edukacyjny dla uczniów szkół 
podstawowych (Ł. Bałajewicz).
6 czerwca 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Sławomi-
rem Wroną, Przedstawicielem 
Radia Kraków, oddział w Nowym 
Sączu, w ramach współpracy, 
wywiad promujący Miasto Gorli-
ce (Nowy Sącz, R. Kukla).
•Piknik rodzinny połączony z 
,,Dniem Dziecka” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 2 „Magdale-
na” w Gorlicach (R. Kukla).
•Zabawa osiedlowa z okazji 
,,Dnia Dziecka” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 11 ,,Łyso-
górskie” w Gorlicach (Ł. Bałaje-
wicz).
•Wręczenie certyfikatów, nagród 
na zakończenie II edycji pro-
jektu ,,Małopolskie Talenty - II 
etap edukacyjny dla uczniów VII 
i VIII klas szkół podstawowych 
oraz gimnazjalistów (Ł. Bałaje-
wicz).
7 czerwca 2019 roku.
•Piknik z okazji ,,Dnia Dziecka” 
na zaproszenie Zarządu Osiedla 
Nr 7 ,,Sokół” w Gorlicach. (Ł. 
Bałajewicz).
•Kino plenerowe na gorlickim 
Rynku - premiera filmu o Igna-
cym Łukasiewiczu ,,Łukasiewicz 
Nafciarz Romantyk”(R. Kukla).
Przy okazji tego wydarzenia Pan 
Rafał Kukla Burmistrz Miasta 
Gorlice odebrał z rąk producenta 
symboliczną statuetkę.
8 czerwca 2019 roku.
•Jubileuszowe obchody 20 - lecia 
Powiatu Gorlickiego, w ramach 
których odbyła się uroczysta 
Sesja Rady Powiatu Gorlickiego 
(Szymbark, Ł. Bałajewicz).
10 czerwca 2019 roku.
•Spotkanie integracyjne na za-
proszenie Gorlickiego Klubu Se-

niora w Gorlicach (R. Kukla).
11 czerwca 2019 roku.
•Spotkanie robocze z Panem 
Mariuszem Duszowiczem, Dy-
rektorem OSiR w Gorlicach w 
sprawie remontu krytej pływalni 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
12 czerwca 2019 roku.
•Otwarcie szkolenia zorgani-
zowanego dla służb munduro-
wych, Policji , Straży Miejskiej 
i gorlickich pedagogów w ra-
mach kampanii ogłoszonej przez 
MSWiA ,,Narkotyki i dopalacze 
zabijają”(R. Kukla).
•Udział Pana Rafała Kukli Bur-
mistrza Miasta Gorlice w Panelu 
gospodarczym zorganizowanym 
w ramach VI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej ODNA-
WIALNE ŻRÓDŁA ENERGII tech-
nika, technologia, innowacje 
(Krynica – Zdrój, R. Kukla).
Panel dyskusyjny poruszał tema-
tykę barier prawno-technicznych 
mających istotny wpływ na roz-
wój lokalnych systemów ener-
getycznych opartych na OZE. W 
wydarzeniu udział wzięli przed-
stawiciele przedsiębiorców bran-
ży OZE, jednostek naukowych  
oraz władz lokalnych .
•Spotkanie robocze w sprawie 
projektu, który miasto planuje 
złożyć do programu ,,Rozwój 
Lokalny” finansowanego z Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodar-
czego tzw. Fundusz Norweski 
(Ł.Bałajewicz).
•Uroczysta Sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta, podsumowująca 
działalność ostatniej kadencji. 
(Ł. Bałajewicz).
13 czerwca 2019 roku.
•Gala laureatów konkursów 
przedmiotowych i tematycznych, 
która odbyła się w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 6 w Gorlicach (R. 
Kukla).
14 czerwca 2019 roku.
•Spotkanie poświęcone samo-
rządności w Polsce po 1989 
roku, na zaproszenie Zarządu 
Małopolskiego POKOLENIA (Za-
kliczyn, R. Kukla).
•Piknik rodzinny zorganizowany 
przez MZS Nr 1 w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
•Spotkanie z Dariuszem Bo-
hatkiewiczem w ramach cykiu 
,,Spotkania z mistrzami reporta-
żu”, zorganizowane w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gorlicach 
(R. Kukla). 
15 czerwca 2019 roku.
•Międzynarodowa konferencja z 
cyklu ,,Europa Karpat” z udzia-
łem Marszałka Sejmu RP Pana 
Marka Kuchcińskiego (Regietów, 
Ł. Bałajewicz).
•Obchody 20-lecia Saint-Gobain 
HPM Polska Sp. z o.o. oddział 
Adfors w Gorlicach (R. Kukla).
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Lucyna Jamro 
złożyła inter-
pelację  doty-
czącą uzupeł-
nienia przez 
p r z e w o ź n i -
ków rozkła-
dów jazdy na 

przystankach autobusowych .
W odpowiedzi na Pani zapyta-
nie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 
uzupełnienia przez przewoźników 
rozkładów jazdy na przystankach 
autobusowych uprzejmie informu-
ję, że wystąpiłem w tej sprawie do 
przedsiębiorców wykonujących prze-
wozy na liniach regularnych przebie-
gających przez teren Miasta Gorlice. 
Kopia ww. pisma została skierowana 
do organów wydających zezwolenia 
na wykonywanie przewozów re-
gularnych w krajowym transporcie 
drogowym osób (Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego  w 
Krakowie i Starostwo Powiatowe w 
Gorlicach) oraz do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego 
w Krakowie, a także do zarządców 
dróg.
Ponadto informuję, że w najbliższym 
czasie zostanie przeprowadzone 
sprawdzenie stanu realizacji obo-
wiązku umieszczania przez przewoź-
ników na przystankach  informacji 
z rozkładami jazdy. Złożyła też 
interpelację dotyczącą podję-
cia działań zmierzających do 
budowy wodociągu na Osiedlu 
Skrzyńskich.
W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną na Sesji Rady Miasta w dniu 30 
maja 2019 roku w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do budowy 
wodociągu na Osiedlu Skrzyńskich 
uprzejmie informuję, że sprawy 
związane z budową sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej realizuje 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej w Gorlicach

Mariola Mi-
gdar interpe-
lowała w 
sprawie za-
montowania 
słupa ogło-
szeniowego i 
tablicy ogło-

szeń.
W odpowiedzi na Pani wniosek zgło-
szony na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 30.05.2019 r. w sprawie za-
montowania słupa ogłoszeniowego 
i tablicy ogłoszeń dla celów obsługi 
Mieszkańców ulic: Krakowskiej, Lipo-
wej, Wrońskich i Zamkowej uprzej-
mie informuję, że zakupiono gablotę 
informacyjną, która zostanie zamon-
towana w miejscu uzgodnionym z 
Zarządem Osiedla Nr 2 w Gorlicach.
Ponadto z Przedstawicielami Zarządu 
Osiedla uzgodniono wstępnie loka-

lizację dla słupa ogłoszeniowego, 
którego montaż może nastąpić po 
uzyskaniu zgody zarządcy terenu. 
Interpelowała też w sprawie re-
montu końcowego odcinka ul. 
Paderewskiego.
W odpowiedzi na wniosek złożony 
w dniu 30 maja 2019 roku w spra-
wie remontu końcowego odcinka ul. 
Paderewskiego informuję, że zgod-
nie z informacją zawartą w piśmie 
z 11.12.2018 roku został przepro-
wadzony wiosenny przegląd dróg i 
droga zostanie wyremontowana ma-
teriałem kamiennym w niezbędnym 
zakresie przez służby miejskie.
Po przeprowadzeniu wszystkich nie-
zbędnych remontów i po rozstrzy-
gnięciu postępowań przetargowych 
rozważę,  czy posiadane środki bu-
dżetu Miasta pozwalają na wykona-
nie nawierzchni ulepszonej na tym 
odcinku drogi.
W sprawie remontu krytej pływalni 
przedkładam harmonogram robót 
przesłany przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gorlicach. Dyrektor 
OSiR na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zastępcę Burmi-
strza Miasta Gorlice prowadzi zada-
nie „ Remont krytej pływalni „ FALA” 
w Gorlicach.
Trzecia interpelacja dotyczyła 
monitoringu przy Kauflandzie.
W odpowiedzi na Pani wniosek zło-
żony podczas Sesji Rady Miasta w 
dniu 30.05.2019 r. informuję, że 
zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi 
od Komendanta Straży Miejskiej – 
rejon ten objęty jest nadzorem przez 
strażników. W miarę posiadanych 
możliwości osobowych patrole mają 
zadaniowe kontrolę tego miejsca – 
szczególnie podczas długich przerw 
międzylekcyjnych i w godzinach po-
południowych. Strażnicy w bieżącym 
roku kilkukrotnie legitymowali osoby 
tam przebywające, informując je, że 
rejon objęty jest szczególnym nad-
zorem ze względu na skargi miesz-
kańców. 
Mając na uwadze obawy mieszkań-
ców osiedla o swoje bezpieczeństwo 
strażnicy będą w dalszym ciągu pro-
wadzić kontrole na dotychczasowych 
zasadach. Ponadto planowana jest 
budowa na działce przy Kauflandzie 
miasteczka rowerowego, na którym 
będzie wykonany monitoring, obej-
mie on sowim zasięgiem ścieżkę od 
ulicy Stawiska do mostku na Stróżo-
wiance.

Alicja Nowak 
interpelowała 
w sprawie 
przywrócenia 
emerytom i 
r e n c i s t o m 
m o ż l i w o ś c i 
korzystania w 

niedziele z Krytej Pływalni 

„Fala” za symboliczną złotówkę.
W odpowiedzi na Pani zapytanie zło-
żone na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 
30 maja 2019 roku  w sprawie przy-
wrócenia emerytom i rencistom 
możliwości korzystania w niedziele z 
Krytej Pływalni „Fala” za symbolicz-
ną złotówkę – uprzejmie informuję, 
że podtrzymuję swoje stanowisko 
zawarte w piśmie z dnia 4 marca br. 
Nadmieniam, że znaczące podwyżki 
energii cieplnej i elektrycznej wymu-
szą na Ośrodku Sportu 
i Rekreacji zastosowanie nowych 
znacznie wyższych cen biletów wstę-
pu na krytą pływalnię, by spełnić wy-
mogi prawne zakładu budżetowego. 
Przy tej regulacji będę starał się nie 
podwyższać cen dla emerytów i po-
siadaczy Gorlickiej Karty Seniora.
Druga interpelacja dotyczyła harmo-
nogramu czyszczenia i konserwacji 
cieków wodnych
W odpowiedzi na Pani zapytanie z 
dnia 30 maja br. w sprawie podania 
harmonogramu czyszczenia i konser-
wacji cieków wodnych, rowów me-
lioracyjnych, rowów przydrożnych i 
innych urządzeń melioracyjnych in-
formuję, że zgodnie z art. 188 ust. 
1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Pra-
wo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268 
ze zm.), utrzymywanie urządzeń 
wodnych należy do ich właścicieli i 
polega na eksploatacji, konserwacji 
oraz remontach w celu zachowania 
ich funkcji.
Ponadto art. 205 tej ustawy stanowi, 
że utrzymywanie urządzeń meliora-
cji wodnych należy do zaintereso-
wanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością 
spółki wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wodnych, 
w którym jest zrzeszona spółka wod-
na działająca na terenie gminy – do 
tej spółki lub tego związku spółek 
wodnych. 
W przypadku rowów odwadniają-
cych drogi, zgodnie z art. 20  obo-
wiązującej ustawy  z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (tekst 
jedn.  Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze 
zm.)  ich utrzymanie we właściwym 
stanie technicznym należy do za-
rządcy danej drogi. 
Właściciel nieruchomości odnoszący 
korzyści z istnienia rowu zlokalizowa-
nego na jego nieruchomości powi-
nien sam dbać o jego właściwy stan, 
m. in. poprzez wykaszanie roślinno-
ści ze skarp i dna rowów, wybiera-
nie namułu z dna rowów, usuwanie 
wszelkich zatamowań, naprawę 
uszkodzonych skarp i dna rowów, 
odmulanie studzienek drenarskich i 
ich naprawianie czy odmulanie i na-
prawianie wylotów drenarskich.
W odniesieniu do rowów, znajdują-
cych się na gruntach prywatnych, 

nie ma możliwości ich utrzymywania 
ze środków budżetu gminy, gdyż z 
tego źródła nie można finansować 
obowiązków spoczywających na 
właścicielach prywatnych nierucho-
mości (działanie takie stanowiłoby 
naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych).
Zadaniem Urzędu jest utrzymanie 
rowów znajdujących się na działkach 
Miasta oraz                    w pasach 
drogowych dróg miejskich.  Na te-
renie Gorlic rowy znajdujące się na 
działkach gminnych lub w pasie dro-
gowym drogi gminnej są utrzymy-
wane przez Miasto, jako właściciela 
tych gruntów. 
Urząd Miejski każdorazowo w okresie 
wiosenno – letnim kilkukrotnie doko-
nuje ich przeglądu oraz w zależności 
od potrzeb zleca ich bieżącą konser-
wację.  Prace takie zaplanowane są 
w miesiącach czerwcu i lipcu br., do-
tyczy to rowu przy ul. Nowodworze, 
Gałczyńskiego, Kochanowskiego, 
Michalusa oraz Skrzyńskich w Gor-
licach. W podobnym czasie  plano-
wane jest także udrożnienie rowów 
gminnych w obrębie dróg.  
W przypadku cieków naturalnych 
przez co rozumie się rzeki, strugi, 
strumienie i potoki oraz inne wody 
płynące w sposób ciągły lub okreso-
wy naturalnymi lub uregulowanymi 
korytami, utrzymywanie ich w nale-
żytym stanie technicznym znajduje 
się w kompetencji Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego  Wody Polskie.

Maria Piecuch 
złożyła inter-
pelację w 
s p r a w i e 
wprowadze-
nia dla senio-
rów bezpłat-
n y c h 

przejazdów w komunikacji 
miejskiej. 
W odpowiedzi na Pani interpelację 
złożoną na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 
30 maja 2019 roku  w sprawie wpro-
wadzenia dla seniorów bezpłatnych 
przejazdów w komunikacji miejskiej 
- uprzejmie informuję, że Pani wnio-
sek został przekazany do Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Gorlicach 
celem przeanalizowania i podjęcia 
decyzji. O ostatecznym załatwieniu 
powyższej sprawy zostanie Pani po-
wiadomiona pisemnie przez Prezesa 
MZK Gorlice.
Interpelowała też w sprawie za-
gospodarowania zieleni przy ul. 
Stawiska.
W odpowiedzi na interpelację z dnia  
30 maja br. w sprawie zagospoda-
rowania zieleni przy ul. Stawiska w 
rejonie garaży zgodnie z ustaleniami 
poczynionymi przy Pani obecności 
w terenie uprzejmie informuję, że 

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice
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koszenie trawy zostanie zakończone 
w najbliższych dniach, a dodatkowy 
kosz zostanie zamontowany do dnia 
20 czerwca br.
Ostatnia interpelacja dotyczyła 
miejsc parkingowych przy ul. 
Jagiełły.
W nawiązaniu do interpelacji z dnia 
30 maja 2019 roku informuję, że 
miejsca parkingowe przy ul. Jagiełły 
(za budynkiem ZUS-u) tylko w części 
znajdują się na terenie należącym do 
Miasta. Część miejsc postojowych i 
drogi dojazdowej znajduje się na 
gruntach Województwa Małopolskie-
go w pasie drogowym drogi woje-
wódzkiej nr 977 ul. Stawiska ( działki 
nr 1531/12 i 798/11). Dodatkowym 
utrudnieniem przy ewentualnej prze-
budowie jest fakt, że jako współwła-
ścicielka działki nr 1531/12 figuruje 
nieżyjąca osoba prywatna. 
Niezależnie od powyższego informu-
ję, że po zakończeniu robót związa-
nych z przebudową ul. Niepodległo-
ści w ramach środków  na remonty 
dróg  wewnętrznych dokona się nie-
zbędnych            i koniecznych 
uzupełnień nawierzchni parkingów w 
tym miejscu.

Adam Piecho-
wicz złożył 
interpelację 
w sprawie 
wydzielenia 
miejsca po-
stojowego w 
strefie płat-

nego parkowania.
W odpowiedzi na interpelację, zło-
żoną na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 30.05.2019 roku              w 
sprawie wydzielenia miejsca postojo-
wego w strefie płatnego parkowania 
(do czasowego postoju samochodu) 
przy ulicy  Armii Krajowej dla osób 
przyjeżdżających po pacjentów  
Szpitala Specjalistycznego  w Gorli-
cach  wyjaśnić należy, że przedsta-
wione rozwiązanie jest sprzeczne z 
dotychczasowymi doświadczeniami 
oraz wprowadzonymi w związku z 
tym regulacjami.      
Parking przy ul. Armii Krajowej jako 
jedyny na terenie Miasta zlokalizo-
wany został w strefie B, dla której 
przewidziane zostały szczególne 
stawki na wykonywanie postoju po-
jazdów. 
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do 
Uchwały Nr 452/LI/2010 Rady Mia-
sta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
stawki opłat z parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicz-
nych w strefie B płatnego parkowa-
nia wynoszą:
1)za parkowanie do 30 minut – 0,50 
zł;
2)za pierwsze rozpoczęte trzy go-
dziny parkowania (łączna opłata) – 
1,50 zł;
3)za każde kolejne trzy godziny par-
kowania (łączna opłata) = 1,50 zł.
Przywołane wyżej stawki zostały 
ustalone ze względu na konieczność 
zapewnienia możliwości parkowania 

osobom odwiedzającym chorych w 
szpitalu, jak również osobom opusz-
czającym szpital lub je odbierającym 
bez konieczności ponoszenia nad-
miernych kosztów. 
Niewątpliwie opłata w wysokości 50 
groszy nie może zostać uznana za 
wygórowaną. 
Równocześnie jakakolwiek odpłat-
ność za postój na przywołanym par-
kingu została wprowadzona w celu 
zapewnienia rotacji pojazdów – wła-
śnie w celu zwiększenia dostępności 
miejsc. Kluczowym jest bowiem fakt, 
że w czasie kiedy postój był nieod-
płatny większość miejsc była trwale 
zajęta przez parkujące przez długi 
czas pojazdy, choćby pracowników 
Szpitala.   W tym stanie rzeczy nie 
sposób stwierdzić w jaki sposób pro-
ponowane przez Pana wprowadzenie 
darmowego miejsca postojowego 
ma wpłynąć na zwiększenie  dostęp-
ności miejsc dla szczególnej katego-
rii osób, jakimi są osoby wychodzące 
ze szpitala.  Zaznaczyć należy, że 
parking przy ul. Armii Krajowej nie 
ma osobnej obsługi, która na bieżą-
co mogłaby czuwać nad sposobem 
wykorzystania określonego miejsca 
postojowego, zarówno pod kątem 
czasu postoju, jak i jego celu. 
Równocześnie podnieść należy, że 
kwestia zapewnienia miejsca czaso-
wego postoju samochodu dla osób 
przyjeżdżających po pacjentów 
opuszczających szpital obciąża w 
szczególności właściciela nierucho-

mości ,  a co za tym idzie zasadnym 
wydaje się zwrócenie się do Szpitala 
Specjalistycznego im. Klimontowicza 
w Gorlicach  o podjęcie działań w 
celu zabezpieczenia takiego miejsca.

Jan Wojnar-
ski interpelo-
wał w spra-
w i e 
w y k o n a n i a 
nawierzchni 
ulepszonej na 
drodze So-

snowej bocznej.
W nawiązaniu do interpelacji z dnia 
30 maja 2019 roku w sprawie wy-
konania nawierzchni ulepszonej na 
drodze Sosnowej bocznej informuję, 
że zadanie nie zostało ujęte            w 
budżecie miasta  na 2019 rok.  
Budowa nawierzchni ulepszonej spo-
woduje zwiększony, przyspieszony 
spływ wód opadowych na sąsiednie 
posesje, dlatego przed wykonaniem 
nawierzchni należy ująć i odprowa-
dzić wody z pasa drogowego. Jest to 
zadanie wymagające przeprowadze-
nia pełnego procesu inwestycyjnego.
Pana wniosek będzie analizowany 
przy  konstruowaniu budżetu na 
2020 rok. Niezależnie od powyższe-
go, w przypadku wystąpienia ubyt-
ków w nawierzchni zostaną prze-
prowadzone prace remontowe. Na 
dzień dzisiejszy nawierzchnia jest w 
dobrym stanie.

Te piękne dni święta wszyst-
kich Pań trwały w Gorlicach od 
4 do 9 marca. Wiosnę widać 
było wszędzie. Tulipany i goź-
dziki trafiały z rąk burmistrza 
Rafała Kukli, wspomaganego 
przez swojego zastępcę Łu-
kasza Bałajewicza, do Gorli-
czanek na ulicach miasta, w 
Ratuszu, w hotelu Margot, w 

Powstają kolejne trasy pieszo-rowerowe
W Gorlicach powstają kolejne 
trasy pieszo-rowerowe, które już 
niebawem będą służyć gorlicza-
nom i turystom odwiedzającym 
nasze miasto! Na ich realizację 
Miasto Gorlice otrzymało pra-
wie milion złotych dofinanso-
wania ze środków Marszałka 
Województwa Małopolskiego. 
Realizowany projekt przewiduje 
budowę 2 tras pieszo – rowero-
wych, wraz z oznakowaniem i 
miejscem odpoczynku na każdej 
z nich, na odcinkach:
A – B – w ciągu ulic: Batorego i 
Kochanowskiego,
C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, 

Solidarności, Michalusa, Chopi-
na.
Na odcinku C - D poszerzono 
już chodnik w ciągu ul. Biec-
kiej (od skrzyżowania z ul. M. 
Konopnickiej do ul. Michalusa) 
i rozpoczęto prace związane z 
przebudową chodnika wzdłuż 
ul. Solidarności i Chopina.  War-
tość zadania to 882 000 zł, a 
wykonawcą tych robót jest fir-
ma Trans Hand Bud.  
3 czerwca br. ogłoszono przetarg 
na wykonanie budowy odcinka A 
– B w ciągu ulic Batorego i Ko-
chanowskiego.

fo
t. 

Pi
ot

r W
iel

gu
s

Orientacyjny przebieg tras pieszo rowerowych 

UL. BATOREGO

UL. KOCHANOWSKIEGO

UL. BIECKA

UL. CHOPINA

UL. MICHALUSA



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

NR 6 (306) 2019 r.14 www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice

c z e r w i e c  2 0 1 9K U R I E R  G O R L I C K I

12 czerwca br., w sali obrad 
Rady Miasta, odbyła się uro-
czysta sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta, podsumowują-
ca działalność ostatniej ka-
dencji. Obrady poprowadzi-
ła Przewodnicząca Victoria 
MacIsaac, która przedsta-
wiła sprawozdanie z dzia-

łań Młodzieżowej Rady Mia-
sta w ostatnich miesiącach. 
W Sesji Młodzieżowej Rady 
udział wzięli Zastępca Burmi-
strza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Robert Ryn-
dak, opiekun Młodzieżowej 
Rady Miasta i Wiceprzewod-

nicząca Rady Miasta Gorlice 
Beata Mikruta- Kawa oraz 
opiekunowie szkolni.  
Ostatnie spotkanie tej kadencji 
odbyło się w wyjątkowo miłej 
atmosferze, a każdy z młodych 
radnych otrzymał pamiątkowe 
podziękowanie oraz album. 
W imieniu Burmistrza Rafała 

Kukli, jego Zastępca podzię-
kował wszystkim zaangażo-
wanym w dzialalność Mło-
dzieżowej Rady oraz wyraził 
wdzięczność za aktywną pracę 
i zaangażowanie w przekazy-
waniu rówieśnikom idei demo-
kracji i samorządności.
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Kęty to piękna, niewielka miejsco-
wość w powiecie oświęcimskim 
ze średniowiecznym Rynkiem oraz 
układem ulic i otaczającymi Ry-
nek XIX-wiecznymi kamienicami. 
18 czerwca br. gorliccy senio-
rzy odwiedzili miasto na zapro-
szenie kolegów z Kęt.  
Przyjęci zostali przez Przewod-
niczącego Miejskiej Rady Senio-
rów Gminy Kęty Jerzego Kolasę i 

Gorlicka Rada seniorów odwiedziła kolegów z Kęt!
Burmistrza Krzysztofa Klęczara. 
Po zwiedzeniu zabytków kościoła 
parafialnego pw. Świętych Mał-
gorzaty i Katarzyny oraz kościoła 
Św. Jana Kantego urodzonego w 
Kętach udali się do Domu Dzien-
nego Pobytu „Senior-Wigor”.  
Tam mieli okazję zobaczyć się z 
pensjonariuszami, którzy mają 
tam całodzienną opiekę persone-
lu, towarzystwo rówieśników, wy-

żywienie i różne atrakcje, w tym 
również zajęcia rehabilitacyjne.
Po części oficjalnej rozpoczęło się 
spotkanie towarzyskie. Przy akom-
paniamencie muzyków śpiewano i 
tańczono.
Gorliccy seniorzy odwiedzili także 
Witkowice, gdzie w Klubie Seniora 
„Pod Złotym Dębem” zostali przy-
jęci przez klubowiczów. Po posiłku 
przedstawiono im dotychczasowe 

osiągnięcia Klubu. Zapoznali się 
także z piękną i bogatą Kroniką 
Klubu Seniora „Pod Złotym Dę-
bem” w Witkowicach.
Po wymianie doświadczeń i pamiąt-
kowych zdjęciach oraz serdecznym 
zaproszeniu klubowiczów do odwie-
dzenia naszego miasta, pożegnali 
się i szczęśliwie powrócili do Gorlic.   
Źródło: Tadeusz Nowak - Przewodniczący Gorlickiej 
Rady Seniorów

Już 26 czerwca br. odwiedzili Gor-
lice seniorzy Miejskiej Rady Senio-
rów z Kęt. Była to szybka i udana 
rewizyta. Mieli możliwość poznania 
naszego Miasta oraz jego bogatej i 
ciekawej historii.
Seniorów z Kęt przywitał w na-
szym mieście Przewodniczący 
gorlickiej Rady Seniorów Tadeusz 
Nowak oraz Zastępca Kierownika 
Wydziału Oświaty Kultury i Spraw 
Społecznych Jerzy Knot. Seniorzy 

odwiedzili niedawno powstały klub 
seniora, gdzie mieli możliwość po-
znania jego bieżącej działalności. 
Następnie udali się do gorlickiej 
biblioteki oraz do Dworu Karwa-
cjanów.
Odwiedzili też gorlicką Bazylikę, 
gdzie Ksiądz Proboszcz Stanisław 
Ruszel opowiedział o historii pa-
rafii i komisarycznym burmistrzu 
miasta podczas I wojny światowej 
- Bronisławie Świeykowskim.

W Pawilonie Historii Miasta zoba-
czyli najnowszy spot promujący 
nasze miasto oraz trwającą wysta-
wę „Gorlice - Miasto Światła”.
Seniorzy z Kęt spojrzeli też na Gor-
lice z niecodziennej perspektywy – 
wychodząc na ratuszową wieżę!
Dzięki wizycie w Muzeum Regio-
nalnym dowiedzieli się sporo o 
ciekawej historii naszego miasta.
Wizyta zakończyła się wspólnym 
biesiadowaniem oraz konkuren-

cjami sportowymi na Skansenie 
Przemysłu Naftowego „Magdale-
na”, gdzie seniorów przywitał Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Wszyscy uczestnicy wzięli udział 
w konkurencjach indywidualnych 
– rzut lotkami i ringo, a dodatko-
wo rozegrano mecz drużynowy w 
boule. Wszystkie te konkurencje 
zostały zaliczone do punktacji dru-
żynowej, którą wygrała Miejska 
Rada Seniorów z Kęt.

Młodzieżowa Rada Miasta podsumowała swoją działalność

Kęcianie z wizytą w Gorlicach!
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Innowator, filantrop, wizjoner, 
nafciarz, romantyk – takie 
określenia przychodzą na myśl 
po obejrzeniu najnowszej pro-
dukcji Telewizji Obiektyw trak-
tującej o życiu Ignacego Łu-
kasiewicza. Film inspirowany 
wywiadem jaki przeprowadził 
z wynalazcą dziennikarz Feliks 
Jan Szczęsny – Morawski przy-
ciągnął tłumy gorliczan.  
Spotkanie filmowe otworzył 
Dyrektor GCK Janusz Zięba, 
który zaprosił na scenę Bog-
dana Miszczaka, producenta 
filmu oraz Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kuklę.  
Burmistrz odebrał z rąk produ-
centa symboliczną statuetkę.

ŁUKASIEWICZ NAFCIARZ ROMANTYK 
POKAZ FILMU NA GORLICKIM RYNKU

Znany gorlicki artysta i twór-
ca muzyki elektronicznej 
Tadeusz Łuczejko swoją 
wystawą w Domu Polsko-
-Słowackim świetnie wpisał 
się w beztroski klimat nad-
chodzących wakacji.  
Zaprosił nas do baśniowego 
świata fantazji, w którym kró-
luje muzyka oraz ptaki i inne 
uskrzydlone istoty. Kolejną 
prezentację jego twórczości 
rozpoczął uroczysty wernisaż 

11 czerwca br., który, tak jak 
każdy poprzedni, przyciągnął 
wielu fanów jego malarstwa 
i grafiki. Wśród nich znalazł 
się także prawdziwy pirat z 
papugą, jakby żywcem wyjętą 
z obrazów artysty.  
Wystawa „Anioły, ptaki oraz 
inne stworzenia latające” 
czynna będzie do 25 lipca. 
Serdecznie na nią zapraszamy! 
 
Źródło: Dom Polsko-Słowacki

Baśniowy świat malarstwa Tadeusza Łuczejko
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1-2 czerwca br., w pierwszy czerw-
cowy weekend, Akademia Piłkar-
ska Aserekteam uczestniczyła w 
Zakopanem w jednym z najwięk-
szych turniejów w Europie rocznika 
2010 - Steel Cup U9. Uczestnikami 
tego wydarzenia były największe 
marki światowego footballu takie 
jak: AC Milan, Juventus Turyn, 
Borrusia Dortmund, Hertha Berlin, 
Atletico Madryt, FC Porto, Stoke 
City, a także drużyny z Polski: Lech 
Poznań, Legia Warszawa, Śląsk 
Wrocław czy Barca Academy.  
Nasi mali piłkarze, podczas cztero-
dniowego pobytu w Zakopanem, 
oprócz przygody na boisku ze 
świetnymi drużynami, skorzystali 
z dodatkowych atrakcji: przejazdu 
bryczką po Zakopanem, wyjaz-
du na Gubałówkę, czy wizyty w 
Termach Gorący Potok.  

W Zakopanem, pojawiła się rów-
nież grupa najwierniejszych ki-
biców Aserekteam - rodzice 
zawodników, którzy całymi ro-
dzinami przyjechali oglądnąć 
swoje pociechy w rywalizacji, z 
tak mocnymi zespołami.  
Warto zaznaczyć, że Aserekteam 
2010 wystąpił w turnieju w nowych 
koszulkach ufundowanych dzię-
ki uprzejmości sponsorów i osób 
wspierających: TLC, AF COSTRU-
ZIONI, Miasto Gorlice.  
Udział w turnieju był niesamowitą 
przygodą i doskonałą zabawą dla 
nas wszystkich: zawodników, tre-
nerów, rodziców. Jako drużyna po-
kazaliśmy charakter, ogromną chęć 
do rywalizacji i dużo dobrego.  
Jesteśmy dumni z naszych chłopa-
ków, bo dali z siebie 150%. Dzię-
ki ludziom, którzy nas wspierają, 

dzieciaki mogły przeżyć przygo-
dę, która zostanie z nimi na za-
wsze. Niewielu młodych piłkarzy 
pochwalić się może, że rozegrało 

mecz np. z Atletico Madryt! Oni już 
tak, za co jeszcze raz dziękujemy. 
Tekst i zdjecia: Arkadiusz Serafin, Owen.pl

Drużyna Aserekteam 
na Turnieju Steel Cup U9
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30 czerwca br., punktualnie o 
godzinie 12:00, ze stadionu 
OSiR ruszył II Rodzinny Rajd 
Rowerowy! Dla uczestników 
przygotowano oznakowane 
trasy o różnym stopniu trud-
ności.Rejestracja trwała od go-
dziny 10:00, a wystartować w 
rajdzie mógł każdy chętny.

Uczestników Rajdu przywitała 
Radna Województwa Mało-
polskiego Jadwiga Wójtowicz, 
która wystartowała uczestni-
ków.
Na mecie Rajdu czekał piknik 
sportowy z licznymi konkursa-
mi, nagrodami, grami i zaba-
wami.

II RODZINNY RAJD ROWEROWY
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W dniach 21- 23 czerwca br. od-
był się wyścig górski, „Magura 
Małastowska”, stanowiący 3 i 4 
rundę Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Organizato-
rem wyścigu był Automobil Biec-
ki, a współorganizatorem Powiat 
Gorlicki, wspierany przez Miasto 
Gorlice. Na liście startowej znala-
zło się 61 zawodników, wśród m. 
in. Andrzej Szepieniec, Szymon 
Łukaszczyk, Waldemar Kluza, Mi-
chał Ratajczak, Tomasz Myszkier. 
Zawodnicy mieli do pokonania 
liczącą 3610 metrów malowniczą 
trasę z Małastowa na przełęcz 
Magura Małastowska na wyso-
kości 615 metrów. Różnica wy-
sokości między startem a metą 
wynosiła 192 metry. 21 czerwca, 
w piątek, na gorlickim Rynku 
odbyło się techniczne badanie 
kontrolne. W sobotę zawody 
przeniosły się Małastowa. Stąd 
ruszali na trasę. W 3 Rundzie 
GSMP, w klasyfikacji generalnej 
zwyciężył Szymon Łukaszczyk, 
na miejscu drugim sklasyfiko-
wano Waldemara Kluzę, a trzecił 
był Tomasz Myszkier. W trzecim 
dniu, w niedzielę, swoje umie-
jętności potwierdził Szymon 
Łukaszczyk, który zwyciężył w 
klasyfikacji generalnej 4 Rundy, 

przejeżdżając 3610 metrów w 1: 
41, 681, ze średnią prędkością 
128 km/h, co jest nowym rekor-
dem trasy (w sobotę na odcinku 
osiągnął prędkość 249 km/h). 
Drugim zawodnikiem 4 Rundy 
został Andrzej Szepieniec, a trze-
cim był Dubai.
Gorliczanin Maciej Serafin, 
wygrał dwa wyścigi w klasie 
APL/2000 i dwa razy stanął na 2. 
miejscu w calej grupie APL - gra-
tulujemy!

ŚCIGALI SIĘ NA MAGURZE MAŁASTOWSKIEJ
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