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GORLICKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
VI MARSZ ŻONKILOWY, PIKNIK INTEGRACYJNY

28 maja br., już po raz ósmy 
w Gorlicach, odbył się Dzień 
Osób Niepełnosprawnych. 
Piknikowe atrakcje poprze-
dziła Msza święta w Bazylice 
Mniejszej w intencji rodzin  
osób chorych, niepełnospraw-
nych oraz ich opiekunów. 
Po mszy wyruszył VI Gor-
licki Marsz Żonkilowy przy 

udziale Orkiestry Dętej OSP 
Dominikowice oraz mażoretek 
DOMINO. Uczestnikami mar-
szu byli podopieczni warsz-
tatów terapii zajęciowej dzia-
łających na terenie powiatu 
gorlickiego, ośrodków wycho-
wawczych oraz stowarzyszeń 
zrzeszających osoby niepeł-
nosprawne, wolontariusze, 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
5 maja br. w Dzień Godności 
Osoby z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną, Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla 
wraz z Przewodniczącą Ko-
misji Spraw Społecznych 
Rady Miasta Gorlice Joan-
ną Bubak zorganizowali 
debatę poświęconą pro-
blemom, na które napoty-

kają rodzice i opiekunowie 
osób niepełnosprawnych. 
W debacie w Domu Polsko-
-Słowackim udział wzięli: 
Poseł na Sejm RP Barba-
ra Bartuś, Starosta Powia-
tu Gorlickiego Karol Górski, 
Burmistrz Biecza Mirosław 
Wędrychowicz, Radni Rady 
Miasta oraz przedstawiciele 

stowarzyszeń, instytucji i pla-
cówek działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 
Wśród uczestników znalazła 
się też liczna grupa rodziców 
i opiekunów dzieci niepełno-
sprawnych, którzy przedsta-
wili władzom samorządowym 
swoje codzienne problemy. 
Podobna debata odbyła się 

rok temu, a wśród postulatów 
zgłaszanych przez rodziców 
znalazła się sprawa utworze-
nia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gorlicach. 
Po roku, staraniem władz sa-
morządowych Gorlic, Biecza i 
Powiatu Gorlickiego, pomysł 
został zrealizowany.
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przedstawiciele władz miasta 
i powiatu oraz mieszkańcy. 
Na terenie Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 5 na uczest-
ników czekało wiele cieka-
wych atrakcji i występów. 
Najmłodsi skorzystać mogli 
z dmuchanej zjeżdżalni i 
zamku, eurobungee, ścianki 
wspinaczkowej, malowania 

twarzy, pokazu i nauki two-
rzenia baniek, kącika malu-
cha, prezentacji pojazdów. 
Gwiazdą pikniku był zespół 
ANDRE, autor przeboju Ale 
Ale Aleksandra, który spotkał 
się z wielką sympatią uczest-
ników pikniku.



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 63 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz
SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Krystyna Tokarska

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Janusz Fugiel – 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 AUDYTU I KONTROLI

BIURO PLANOWANIA
I REALIZACJI BUDŻETU

BIURO KADR I BHP

STRAŻ MIEJSKA
ul. Słoneczna 11, tel. 18 354 07 23
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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15 czerwca br., w Święto 
Bożego Ciała, Urząd Miej-
ski zaprasza na gorlicki Ry-
nek,  gdzie o godz. 19:00 
odbędzie się jedyny w swo-
im rodzaju koncert Orkiestry 
Symfonicznej PSM z Wa-
dowic. W tym samym dniu 
na gorlickim Rynku zagości 

VIII Ogólnopolski Zlot Po-
jazdów Motolegendy PRL. 
Koncert wadowickiej Orkie-
stry Symfonicznej pod ba-
tutą Piotra Kiełbińskiego, to 
niezwykła uczta muzyczna, 
a także wyjątkowe przeży-
cie. 
Na scenie wystąpi kilku-

dziesięciu muzyków, którzy 
dadzą popis swoich umie-
jętności muzycznych. Kon-
cert Orkiestry Symfonicznej 
jest możliwy dzięki współ-
pracy jaką Urząd Miejski w 
Gorlicach nawiązał z Mia-
stem Wadowice. Ponad-
to, dzień później, 16 maja 
br. gorlicki Teatr Ekspery-
mentalny „Ergo” wystąpi 
ze swoim show w mieście 
papieskim.  
 Tego samego dnia uczestni-
cy VIII Ogólnopolskiego Zlo-
tu Pojazdów Motolegendy 
PRL z naszego miasta wy-
ruszą właśnie do Wadowic. 
Serdecznie zapraszamy! Moc 
kulturalnych, pozytywnych 
wrażeń gwarantowana!  

II wojna światowa była naj-
większym konfliktem w dzie-
jach ludzkości, który swoim 
zasięgiem objął prawie całą 
Europę oraz wiele państw 
na całym świecie. Według 
różnych szacunków zginęło 
w niej od 50 do nawet 78 
milionów ludzi. 8 maja br. 
pod „Sklarczykówką”, gdzie 
podczas wojny mieściła się 
siedziba Gestapo, odbyła 
się gorlicka uroczystość 72. 
rocznicy zakończenia II woj-
ny światowej.
II wojna światowa wydobyła 
z człowieka najgłębiej skry-

wane pokłady okrucieństwa 
i nienawiści. Spowodowała 
ogromny wstrząs moralny, 
dała przyzwolenie na śmierć 
i cierpienie ludzkie, na po-
niżanie i pogardę – mówił 
Burmistrz Rafał Kukla w 
swoim przemówieniu.  
Wspomniał również jakie II 
wojna światowa odcisnę-
ła piętno na Gorlicach - Z 
ręki okupanta śmierć ponio-
sły tysiące mieszkańców, w 
tym niemal cała społeczność 
gorlickich Żydów. Ucierpiał 
gorlicki przemysł i handel, 
a nauczanie o ojczystej hi-

storii i języku karano zsył-
kami do obozów śmier-
ci. […] Wspomnijmy dziś 
wszystkich tych, którzy na 
ołtarzu wolnej Polski i Europy 
złożyli ofiarę życia. Dziękujmy 
im za to, że dziś możemy 
cieszyć się niepodległą 
ojczyzną. Cześć ich pamięci!
Podczas obchodów modlitwę 
odmówił ks. Stanisław Ru-
szel, złożono także wiązanki. 
W obchodach uczestniczyli 
m.in. kombatanci, przedsta-
wiciele samorządów – powia-
tu i miasta, uczniowie gorlic-
kich szkół, oraz mieszkańcy.

Orkiestra Symfoniczna na Gorlickim Rynku!

72. rocznica zakończenia II wojny światowej
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Henryk Kuś laureatem  
Nagrody im. Oskara Kolberga

W bibliotece debatowali  
o sprawach lokalnych

Z radością informujemy, że 
laureatem tegorocznej 42. 
edycji Nagrody im. Oskara Kol-
berga „Za zasługi dla kultury 
ludowej” został Henryk Kuś. 
Nagroda przyznawana jest za 
dokonania twórcze, artystycz-
ne, naukowe oraz działalność 
wspierającą tradycyjną kulturę 
regionalną. Ustanowiona zosta-
ła w 1974 roku. Jej patronem 
jest Oskar Kolberg – etnograf, 
folklorysta, kompozytor, twór-
ca największego w XIX wieku 
zasobu źródeł etnograficznych 
do badania kultury ludowej ob-
szaru dawnej Rzeczypospolitej. 
Henryk Kuś to folklorysta, 

choreograf, założyciel i in-
struktor zespołów folklory-
stycznych, badacz i dokumen-
tator kultury pogórzańskiej. 
Od 1954 roku zajmował się 
gromadzeniem materiałów z 
terenu Pogórza gorlicko-jasiel-
skiego, dotyczących muzyki, 
tańca, stroju, obrzędu i zwy-
czajów. W latach 1966-2003 
był kierownikiem Regionalnego 
Zespołu Tanecznego „Pogó-
rzanie”. Realizował widowiska 
oparte o folklor gorlicki na 
podstawie oryginalnych pisa-
nych przez siebie scenariuszy, 
dbających o prawdę obycza-
jowo-historyczną tak w stroju, 

Co nas łączy jako wspólnotę? Co 
możemy zrobić by wzmacniać to 
co nas łączy? Na te i inne py-
tania o aktywność obywatelską 
próbowali odpowiedzieć uczest-
nicy debaty w MBP w Gorlicach 
pod hasłem „Rozwijamy skrzy-
dła Polski lokalnej”. W debacie 
wzięli udział m.in. uczniowie 
szkół, przedstawiciele Młodzie-
żowej Rady Miasta, nauczyciele, 
pracownicy biblioteki, Naczel-
nik Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-
towej Policji – podkom. Daniel 
Myśliwy oraz przedstawiciele sa-
morządu lokalnego - Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, Sta-
rosta Powiatu Gorlickiego Ka-
rol Górski, Kierownik Wydziału 
Oświaty Kultury i Spraw Spo-

łecznych Aleksander Augustyn. 
Debata prowadzona przez Annę 
Miodyńską, była częścią projek-
tu „Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej”, organizowanego przez 
Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową oraz Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. 
Celem projektu jest wywołanie 
szerokiej dyskusji nad mecha-
nizmami rozwoju lokalnych spo-
łeczności. W dniach 15–21 maja 
br. odbyły się one w ponad 50 
miejscowościach w całej Polsce. 
Projekt „Rozwijamy skrzydła 
Polski lokalnej” jest organizo-
wany w ramach Kongresu Oby-
watelskiego, który od 10 lat jest 
miejscem spotkania, wymiany 
refleksji i dyskusji między Pola-
kami. 
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tańcu jak i obrzędzie. Zespół 
działa nieprzerwanie do dzi-
siaj i jest wzorem właściwego 
pokazu folkloru, pełniąc tym 
samym niebagatelną funkcję 
kształcącą. Henryk Kuś, oprócz 
prowadzenia zespołów tanecz-
nych zajmował się również 
działalnością pedagogiczną. Był 

w grupie założycielskiej Pol-
skiego Towarzystwa Etnocho-
reologicznego z siedzibą w 
Warszawie. Otrzymał wiele na-
gród i wyróżnień, m.in. Srebr-
ny Krzyż Zasługi w roku 2005. 
 
Serdecznie gratulujemy tak wy-
jątkowej nagrody!

11 maja br., w Tygodniu Bi-
bliotek, w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Stanisława 
Gabryela w Gorlicach odbyło 
się spotkanie z okazji ogólno-
polskiego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek. W uroczystości 
uczestniczyli m.in.: Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn i Wice-
starosta Powiatu Gorlickiego 
Jerzy Nalepka. Okolicznościo-
we spotkanie z okazji Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek, z 
udziałem bibliotekarzy z te-
renu powiatu gorlickiego, 
prowadziła Dyrektor MBP w 
Gorlicach Joanna Kalisz-Dziki. 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Burmistrz Rafał Kukla złożył 
życzenia oraz wręczył dyplom 
i nagrodę pieniężną Katarzy-
nie Marchwicy z Oddziału dla 
Dzieci i Młodzieży Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gorlicach. 
Okolicznościowe dyplomy i na-
grody książkowe oraz podzię-
kowania za pracę i życzenia od 
wicestarosty Jerzego Nalepki 
odebrali: Elżbieta Knapik, Hali-
na Wałęga, Daniel Sokołowski. 
W trakcie spotkania Urszula 
Karasińska z MBP w Gorlicach 
przybliżyła założenia i pierw-
sze rezultaty projektu pn. 
„Świadkowie lokalnej historii”.  
 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
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„Cudze chwalicie swego nieznacie”
31 maja odbyła się V edycja 
międzyszkolnego konkursu 
wiedzy o Gorlicach „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. 
Organizatorem imprezy był 
Miejski Zespół Szkół nr 4, a 
honorowy patronat nad kon-
kursem objął Burmistrz Gorlic 
Rafał Kukla. Konkurs skiero-
wany był do uczniów klas III 
gorlickich szkół podstawowych. 

Uczestniczyło w nim 41 dzieci 
reprezentujących 5 szkół.
Laureatami V edycji zostali:
I miejsce: Aldona Augustyn, 
MZS  nr1
II miejsce: Kamil Szura, MZS 
nr1
III miejsce: Łucja Halibożek, 
MZS nr 4
Wyróżnienie: Oskar Radomski, 
MZS nr 4.
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AMBASADOR SŁOWENII W GORLICACH
26 maja br. nasze mia-
sto odwiedził Ambasador 
Słowenii w Polsce Robert 
Krmelja, który spotkał się z 
Burmistrzem Miasta Gorlice 
Rafałem Kuklą. Tematem 
rozmów był projekt upa-
miętniania żołnierzy narodo-

wości słoweńskiej, poległych 
podczas I wojny światowej 
i pochowanych na Cmen-
tarzu Wojskowym nr 91. 
W spotkaniu wzięli udział 
także członkowie Grupy Ro-
boczej ds. Upamiętnienia 
Żołnierzy Poległych podczas 

I wojny światowej – Petra 
Svoljsak, Samo Belk, Tadej 
Koren, Dragica Bac oraz 
kierownik Oddziału Rewalo-
ryzacji Zabytków Krakowa 
i Dziedzictwa Narodowego 
Joanna Florkiewicz-Kamie-
niarczyk wraz z przedsta-

wicielami Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
Po spotkaniu w magistra-
cie, delegacja udała się na 
Cmentarz Wojskowy nr 91, 
gdzie złożono hołd zapalając 
symboliczne znicze.

NARADA ZESPOŁU  
KIEROWNICZEGO OHP

30 maja br. w Domu Polsko-
-Słowackim w Gorlicach  odbyła 
się narada kadry kierowniczej 
Małopolskiej Wojewódzkiej Ko-
mendy Ochotniczych Hufców 
Pracy w Krakowie pod kierow-
nictwem Wojewódzkiego Ko-
mendanta OHP w Krakowie, 
Krzysztofa Świerczka.
Celem spotkania było omó-
wienie bieżącej działalności 
Komendy oraz jednostek or-
ganizacyjnych OHP w zakresie 
kształcenia i wychowania, ryn-
ku pracy, programów europej-
skich i współpracy międzyna-
rodowej, budżetu i gospodarki 
finansowej, a także kontroli, 
organizacji i planowania.
Otwarcia narady dokonał Wo-
jewódzki Komendant OHP w 
Krakowie, Krzysztof Świerczek, 
który przedstawił program 
spotkania. Następnie zgro-
madzonych gości przywitał  
na ziemi gorlickiej, Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Gorlice  

Łukasz Bałajewicz.
Wśród tematów jakie zosta-
ły omówione podczas narady 
przez Komendanta MWK OHP 
było: przygotowanie do finału 
XVII edycji Konkursu Papie-
skiego, rekrutacja uczestników 
do jednostek OHP na rok szko-
leniowy 2017/2018, bieżąca 
realizacja projektów w ramach 
„Gwarancji dla Młodzieży” oraz 
informacja na temat działań 
prowadzonych w zakresie mię-
dzynarodowej wymiany mło-
dzieżowej, bieżąca realizacja 
zadań rynku pracy w zakresie 
poradnictwa zawodowego, po-
średnictwa pracy oraz szkole-
nia zawodowego oraz sprawy 
kadrowe, socjalne oraz logi-
styczne.
Na zakończenie Komendant 
Wojewódzki, Krzysztof Świer-
czek w formie wytycznych i 
wniosków do dalszej pracy, do-
konał podsumowania narady.

Spotkanie informacyjne 
w ramach BO Małopolska 

2017
Spotkanie otworzył Burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla, który przy-
witał wszystkich zebranych 
uczestników i przekazał głos 
Dyrektorowi Kancelarii Zarządu 
Województwa Małopolskiego 
Witoldowi Kochanowi, któ-
ry reprezentował Marszałka 
Województwa Małopolskiego. 
W tym roku zarząd wojewódz-
twa przeznaczył 8 mln zł na 
realizację Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopol-
skiego. Do każdego z 6 subre-
gionów trafi więc ponad 1,3 

mln zł – ta kwota zobowiązuje. 
Aby pomóc mieszkańcom mą-
drze zagospodarować pienią-
dze na które może liczyć subre-
gion, gdzie mieszkają i rozwiać 
wszystkie wątpliwości dotyczą-
ce II edycji BO Małopolska, 
samorząd województwa zor-
ganizował w maju 25 spotkań 
informacyjno  - edukacyjnych 
z mieszkańcami regionu. . 
Cykl spotkań informacyjnych 
uzupełnią czerwcowe warszta-
ty. Termin składania zadań do 
BO upływa 19 czerwca 2017 r.
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INFORMACJA PO POŻARZE W EMPOLU 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PUK EMPOL

W dniu 19 maja 2017 roku w 
godzinach wieczornych miał 
miejsce pożar w hali Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
w Gorlicach przy ul. Przemy-
słowej. Dzięki szybkiej akcji 
ratowniczej sytuacja została 
opanowana. Z posiadanych 
obecnie informacji wynika, iż 
ogień pojawił się nagle we-
wnątrz młynu służącego do 

rozdrabniania odpadów wiel-
kogabarytowtch, a następnie 
rozprzestrzenił się na zgroma-
dzone wokół niego rozdrob-
nione, jak i przeznaczone do 
rozdrobnienia odpady (głównie 
meble, wersalki itp.), a które 
to odpady w okresie ostatnich 
dni były odbierane od miesz-
kańców okolicznych gmin . 
W tym czasie na terenie za-

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice

kładu nie pracowała sortow-
nia ani linia do produkcji pa-
liwa alternatywnego, a ilość 
pracowników przebywają-
cych na terenie zakładu była 
ograniczona do minimum. 
Jak zapewnia „Empol Sp. z 
o.o.” w wyniku wydarzenia, nikt 
z pracowników nie ucierpiał, a 
zdolność funkcjonowania za-
kładu nie została zaburzona. 
Zniszczeniu uległy młyn i ka-
bina sortownicza bezpośrednio 
sąsiadująca z młynem oraz nie-
znaczny fragment dachu, nato-
miast pożar nie rozprzestrzenił 
się na pozostałe części zakładu 
i inne urządzenia służące do 
przetwarzania odpadów. Mie-
nie, które uległo zniszczeniu, 
tak jak i cały majątek firmy jest 
objęte pełnym ubezpieczeniem. 
Realizacja bieżącego wywozu 
odpadów z terenu Miasta Gor-
lice, jak i jego okolic nie jest w 
żaden sposób zagrożona. Spół-
ka, po zakończeniu postępowa-

nia wyjaśniającego przyczynę 
pożaru, opublikuje stosowny 
raport dotyczący zaistniałej 
sytuacji. Władze miasta oraz 
firma „Empol” z najwyższym 
uznaniem  oceniają działania 
służb - strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej w Grorlicach 
oraz druhów OSP z okolic Gorlic. 
Pragną podziękować wszystkim 
uczestnikom akcji ratowniczej, 
a spółka „Empol” zapewnia o 
najwyższych staraniach, jakie 
będzie dokładać w celu jak naj-
szybszego wyjaśnienia przyczyn 
i wprowadzenia dodatkowych 
procedur przy przetwarzaniu 
odpadów wielkogabarytowych, 
aby w przyszłości ustrzec się 
przed tego typu zdarzeniami. 
22.05.2017r. Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla wystąpił z 
wnioskiem do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska w Krakowie o przesłanie 
raportu z kontroli dotyczącego 
oddziaływania na środowisko.

W GORLICACH 
POWSTANIE PSZOK

Już wkrótce w Gorlicach po-
wstanie Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Będzie to miejsce, 
gdzie mieszkańcy Gorlic będą 
mogli bez dodatkowych opłat 
oddać takie odpady komunal-
ne jak: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkoga-

barytowe, zużyte opony, odpa-
dy zielone oraz odpady budow-
lane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne.
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych znajdo-
wał się będzie przy ul. Prze-
mysłowej 7 w Gorlicach, na 
terenie Zakładu Zagospodaro-
wania Odpadów firmy „Empol” 
Sp. z o.o.
Uruchomienie Punktu plano-

wane jest na 16 czerwca 2017 
r. PSZOK będzie czynny w dni 
robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 

16.00, a także w dwie soboty 
miesiąca (pierwszą i trzecią), 
w godzinach od 8.00 do 12.00.

Remont chodnika przy ul. Tuwima
Trwają prace związane z re-
montem chodnika przy ul. Tu-
wima na Osiedlu „Młodych”. 
Modernizowanych jest ponad 
100 metrów chodnika - po-
pękane i zniszczone płyty be-
tonowe zastępuje estetyczna 
kostka betonowa. W ramach 

zadania wykonano roboty 
ziemne, położono nawierzch-
nię z tłucznia kamiennego; 
ułożono kostki betonowe 
na podsypce piaskowej oraz 
obrzeża i krawężnikó. Trwają 
roboty wykończeniowe.

Modernizacja sieci wodociągowej przy ul.Stróżowskiej 
8 maja br. Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. w Gorlicach 
przekazało plac budowy pod 
realizację zadania: Moderniza-
cja sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami do budynków 

w miejscowości Gorlice przy 
ul. Stróżowskiej o długości 
1573,50 m - dokończenie prac 
w ramach realizacji projek-
tu pn.: „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej w aglome-
racji Gorlice dzięki realizacji 

inwestycji w mieście Gorlice” 
nr POIŚ.02.03.00-00-0105/16 
w ramach działania 2.3 „Go-
spodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach” oś priory-
tetowa II „Ochrona środo-
wiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu” „Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020”. 
Trwają prace. Wykonawcą ro-
bót jest Z.U.P.H. „HAŻBUD” Sp. 
z o.o.
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Kontynuacja prac na ul. Dukielskiej bocznej
Zakończył się II etap prac 
związanych z przebudową 
ulicy Dukielskiej bocznej. Za-
danie zostało zgłoszone i wy-
brane w głosowaniu przez 
mieszkańców Osiedla nr 7 
„Sokół” w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Gor-
lice na rok 2017. W zeszłym 
roku na ul. Dukielskiej bocz-

nej zostały zakończone prace 
zgłoszone w poprzedniej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. 
W ramach inwestycji wykona-
no: korytowanie i profilowanie 
terenu wraz z zagęszczeniem 
podłoża oraz położono na-
wierzchnię z płyt betonowych 
ażurowych i kostki betonowej.

Trwają końcowe prace na ul. 
Słowackiej związane z budową i 
remontem nawierzchni. Obecne 
roboty są kontynuacją zadania z 
2016 roku. Zakres wykonanych 
prac to roboty ziemne, koryto-
wanie mechaniczne, ułożenie 
krawężników na dł. 224 m oraz 
obrzeży na dł. 25 m, wykona-
nie podbudowy na pow. 670 

Prace na ul. Słowackiej
m², nawierzchnia z tłucznia ka-
miennego, ułożeniu kostki be-
tonowej gr. 10 cm na pow. 670 
m², regulacja pionowa kratek 
ściekowych ulicznych, regulacja 
pionowa włazów kanałowych. 
Wykonawcą robót na ul. Sło-
wackiej jest Miejski Zakład 
Usług Komunalnych w Gorli-
cach.

INFORMACJA W SPRAWIE 
MIEJSC GRZEBALNYCH 

NA CMENTARZU KOMUNALNYM 
W GORLICACH

W związku z pojawiającymi 
się informacjami dotyczącymi 
obaw mieszkańców o zabez-
pieczenie miejsc grzebalnych 
na obecnym cmentarzu ko-
munalnym informujemy, że 
na zlecenie Urzędu Miejskie-
go dokonana została analiza 
sposobu wykorzystania cało-
ści terenu tego cmentarza.
Dostrzegając możliwość za-
gospodarowania istniejących 
rezerw terenowych zdecy-
dowano o wykonaniu w jego 
obrębie dodatkowych miejsc 
pod pola grzebalne. 
Według sporządzonego przez 
pracownię projektową „Proj-
bud” w Gorlicach we wrze-
śniu 2015 r. opracowania, 
zaprojektowane zostały miej-
sca grzebalne, poprzez prze-
znaczenie pod groby części 
powierzchni alei oraz zieleń-
ców. Nie ma bowiem  uza-
sadnienia, aby pozostawione 
zostały np. bardzo szerokie 
dojazdy przy każdym z sek-
torów.
Poniższa grafika przedstawia 
miejsca pod groby ujęte w 
tym projekcie (rzędy grobów 

oznaczono zielonymi i czer-
wonymi prostokątami).
Obecnie następuje sukce-
sywne zagospodarowywanie 
terenu pod miejsca grzebal-
ne, według opracowanego 
projektu. Do tej pory wy-
korzystano na ten cel ob-
szar  znajdujący się poniżej 
kaplicy cmentarnej, a także 
cześć miejsca po północno - 
zachodniej stronie cmentarza 
(wzdłuż ogrodzenia).
Miejsca pod groby w obrę-
bie istniejącego cmentarza 
powinno więc wystarczyć na 
minimum 3 lata. 
Tereny pozostałe jeszcze do 
zagospodarowania pod groby, 
zgodnie z projektem, pokaza-
ne są na grafice na tle koloru 
żółtego. Jednak po oddaniu 
do użytku nowego cmenta-
rza, który projektowany jest 
przy ul. Dukielskiej, nie mu-
szą być przystosowywane 
pod pola grzebalne wszystkie 
miejsca przewidziane w pro-
jekcie zagospodarowania ist-
niejącego cmentarza  przy ul. 
Karwacjanów.
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20 maja br. odbył się w Gorli-
cach Weekend Naftowy 2017. 
Na ulicach Gorlic kilkuset za-
wodników z całej Polski walczy-
ło o puchary, medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe w pięciu 
konkurencjach. Głównym or-
ganizatorem tego cyklicznego 
wydarzenia jest Stowarzysze-
nie Maraton Gorlice, a współ-
organizatorami Miasto Gorlice i 
Starostwo Powiatowe w Gorli-
cach. WEEKEND NAFTOWY to 
impreza o charakterze rekre-
acyjno-kulturalnym. Projektem 
tym Stowarzyszenie Maraton 
Gorlice promuje Ziemię Gorlic-
ką, jako kolebkę światowego 

przemysłu naftowego, gdzie 
powstały pierwsze w świecie 
na skalę przemysłową kopalnie 
ropy naftowej, gdzie działał 
nestor polskiego naftownic-
twa Ignacy Łukasiewicz, dzięki 
któremu w Gorlicach zapłonę-
ła pierwsza na świecie uliczna 
lampa naftowa. Te symbole 
odwzorowane są na okolicz-
nościowych medalach, które 
otrzymali wszyscy uczestnicy 
tego wyjątkowego Weekendu.
W tym roku, podobnie jak w 
poprzednich, do poszczegól-
nych konkurencji stanęło kilku-
set zawodowców i amatorów 
biegów, rolkarstwa i kolarstwa.

ŚCIGALI SIĘ NA ROLKACH, ROWERACH I WŁASNYCH NOGACH

WEEKEND NAFTOWY 2017
Zawody rozgrywane były w ka-
tegoriach:
- zawody rolkarskie dla dzieci 
(Mini Roll and Ski);
- I Gorlickie Kryterium Kolar-
skie;
- K2 Roll and Ski 2017 (dystans 
22 km i 42 km);
- XV Bieg Naftowy (dystans 3 
km i 13 km);
- Marszobieg Rodzinny (dy-
stans 3 km).
Start i meta wszystkich roz-
grywek mieściła się przy GCK 
w Gorlicach, a zawodnicy i ich 
ekipy korzystali z parkingu przy 
Zespole Szkół Technicznych w 
Gorlicach. Zawody odbywały 

się na pętli obejmującej uli-
ce: Michalusa, Wyszyńskiego, 
11 Listopada i Biecką w Gorli-
cach. 
Na całej trasie, przy pięknej 
słonecznej pogodzie, zawod-
nikom kibicowali mieszkańcy 
Gorlic i powiatu gorlickiego, a 
wśród nich m.in. starosta Karol 
Górski i burmistrz Rafał Kukla.
W zawodach brał czynny 
udział, dając dobry przykład, 
główny organizator Weekendu 
Naftowego, prezes Stowarzy-
szenia Maraton Gorlice Janusz 
Sobczyk.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

III OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW
Już po raz trzeci przedszko-
laki z Miejskiego Przedszkola 
nr 8 w Gorlicach wzięły udział 
w ogólnopolskiej sportowej  
akcji organizowanej przez 
miesięcznik „Bliżej Przedszko-
la”- Sprintem do Maratonu. 
W dniach od 4 maja do 19 
maja każde zainteresowane 

przedszkole mogło zorgani-
zować biegową imprezę, pod-
czas której dzieci pokonywały 
określony dystans biegowy 
odpowiedni do swojego wie-
ku.
Przedszkole nr 8 podejmuje 
różnorodne inicjatywny, aby 
kształtować u  wychowanków 

zdrowy styl życia, a aktyw-
ność fizyczna jest jego głów-
nym elementem. Dlatego też 
przedszkole już po raz kolejny 
w dniu 10 maja włączyło się 
do tej akcji. To była bardzo 
ciekawe wydarzenie, podczas 
którego dzieciaki mogły za-
prezentować swoją szybkość 

i sprawność fizyczną na dy-
stansie 50 m i 100 m.
Za włożony wysiłek i prze-
strzeganie zasady „fair play” 
najmłodsi zostali nagrodze-
ni medalami i dyplomami za 
przynależność do grona ma-
łych maratończyków.
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III MARATON 
BESKID NISKI

27 maja br. o godzinie 10:00 
z gorlickiego Rynku wystarto-
wał II Maraton Beskidu Niskie-
go. Ponad stu maratończy-
ków pobiegło na przepiękną, 
malowniczą trasę z Gorlic do 
Wysowej Zdroju. Biegli ulica-
mi Mickiewicza, Sienkiewicza, 
Ariańską, Węgierską do Siar, 
dalej przez Sękową, Ropicę 
Górną, Małastów,  Przełęcz 
Małastowską, Przysłup,  No-
wicę, Oderne, Uście Gorlickie, 
Kwiatoń, Skwirtne, Hańczową 
do Wysowej Zdroju. Na metę 
w Parku Zdrojowym pierwszy 
dotarł Bartosz Gorczyca (SAL-
CO GARMIN TEAM SKOŁY-
SZYN), zaraz za nim - GRZE-
GORZ CZYŻ (GRUPA AZOTY 
-AUTOMATYKA TARNÓW 
BOGUMIŁOWICE), a trzeci 
był PAWEŁ KOSEK z Tychów. 
Wśród kobiet zwyciężyła 
Ewa Majer (SOLGAR POLSKA 

DOBCZYCE), pokonując Anne 
Kusion z Tarnowa oraz Justy-
nę Wróbel (SALT RUNNERS 
BOCHNIA).
Imprezie III Maratonu Be-
skidu Niskiego 2017 towa-
rzyszyły biegi w Wysowej na 
dystansie 5 km wokół Parku 
Zdrojowego, 10 km na tra-
sie do Blechnarki, dalej przez 
Wysotę do Wysowej, biegi 
dla dzieci, nordic walking na 
5 km. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody pieniężne i rzeczo-
we, a uczestnicy pamiątkowe 
koszulki, okolicznościowy me-
dal, wodę mineralna „Wyso-
wianka” i inne upominki od 
sponsorów. Organizatorami 
Maratonu Beskidu Niskiego 
są: Stowarzyszenie In Aqua 
Sanitas Uzdrowisko Wysowa 
i Agencja Turystyczno-Marke-
tingowa Man.  

AKTYWNY UNIWERSYTET

24 czerwca br. mija 80. roczni-
ca śmierci Władysława Długo-
sza – wielkiego Polaka z Zie-
mi Gorlickiej, senatora II RP, 
posła na Sejm Krajowy, posła 
do Rady Państwa CK Austro-
-Węgier, ministra dla Galicji i 
prezesa Krajowego Towarzy-
stwa Naftowego, wieloletniego 
marszałka Rady Powiatowej 
w Gorlicach. Pamiętali o tym 
wydarzeniu słuchacze Uni-
wersytetu Złotego Wieku w 
Gorlicach, którzy 10 maja br. 
odbyli „Majówkę” historyczną 
w Siarach i Sękowej. Ponad 
70-cioro seniorów – z domi-
nacją pań – pomaszerowało 
w marszu nordic walking do 
Pałacu Długoszów w Siarach. 
Piękna, wiosenna pogoda 
sprzyjała studentom. Przed 
pałacem witał wszystkich 
Aleksander Gucwa – pasjonat 
historii, właściciel portalu Sę-
kowa info, doskonały znawca 
życia, pracy i działalności spo-
łeczno-politycznej Długosza i 
jego rodziny. Powitał wszyst-
kich studentów „Złotego Wie-
ku” – wprowadzając w gawę-
dę historyczną o pierwotnym 
dworze Władysława Dembow-
skiego, dziedzica Siar, o mło-
dym 26-letnim mężczyźnie, 
Władyslawie Długoszu, dosko-
nale wykształconym w Krako-
wie i Pradze, który zapoznał 
się z córką dziedzica, przepięk-
ną Kamilą Dembowską, zako-
chał i wyznał miłość, ale długo 
nie miał przychylności ojca Ka-
mili. Dalsza gawęda odbywała 
się już w pałacu. Pan Olek pro-

wadził po salonach, pokojach, 
zakamarkach. Opisywał i wyja-
śniał motywy architektoniczne, 
płaskorzeźby, obrazy. Trochę 
zmęczeni słuchacze zasiedli 
przy pięknie zasłanych białymi 
obrusami stołach, ze świecz-
nikami, cukiernicami. Patrzyli 
na wyróżniający się wielkością 
obraz rodzinny – wszystkich 
dzieci Kamili i Władysława Dłu-
goszów, którzy doczekali zgo-
dy Władysława Dembowskiego 
i stanęli na ślubnym kobiercu 6 
czerwca 1896 r. Gawęda była 
coraz ciekawsza, bo opowiada-
ła o życiu, losach, tajemnicach 
Tadeusza, Marii, Jana i Tymo-
teusza. Chętnie słuchano by 
opowieści, ale … podano do 
stołów. Piękne kelnerki wnio-
sły wazy ze strogonowem, pie-
czywo w chlebowych koszycz-
kach, sztućce, filiżanki z kawą i 
herbatą. A wszystko w pałaco-
wych wnętrzach. Posileni, peł-
ni wiedzy o życiu, działalności i 
rodzinie Władysława Długosza, 
utrwaliliśmy na fotografii swoją 
obecność w pałacu w Siarach 
i spokojnym spacerem prze-
maszerowaliśmy do okazałego 
mauzoleum – grobowca Dłu-
goszów na cmentarzu para-
fialnym w Sękowej. Widoczny 
z daleka, budzi zachwyt swoją 
okazałością i klasyczną archi-
tekturą. W kryptach tej kaplicy 
stanęliśmy przy grobowcach 
Długoszów – Władysława, któ-
ry zmarł i pochowany został 80 
lat temu i Kamili, która żyła 96 
lat, zmarła w 1969 roku.
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25 maja br. odbyła się XXXVI 
sesja zwyczajna Rady Miasta 
Gorlice. Radni przyjęli proto-
koły z XXXIV i XXXV sesji Rady 
Miasta; zapoznali się z Infor-
macją Burmistrza Miasta za 
okres międzysesyjny od 16.04. 
do 15.05.2017; wysłucha-
li odpowiedzi na interpelacje 
zgłoszone na XXXIV sesji RM; 
złożyli interpelacje i wnioski; 
przyjęli 23 uchwały.
W pierwszej wyrazili zgodę na 
realizację przez Miasto Gorlice 
zadania pn. „Rewitalizacja bu-
dynku Gorlickiego Centrum Kul-
tury” w związku z ogłoszonym 
przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego, jako Instytucję 
Zarządzającą Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 naborem wniosków 

o dofinansowanie projektów 
dotyczących budowy, przebu-
dowy, rozbudowy, modernizacji 
i adaptacji obiektów infrastruk-
tury kultury. Dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynosi 
75% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia.
Drugą uchwałą radni wyrazili 
zgodę na realizację zadania pn. 
„Obszar Starówka” – lokalne 
centrum naukowo-kulturalno-
-sportowo-rekreacyjne wraz z 
przebudową dróg lokalnych i 
infrastruktury technicznej Gor-
lic” i przystąpienie przez Miasto 
Gorlice do Projektu Partner-
skiego – Rewitalizacja miast 
średnich i małych. Projekt re-
alizowany będzie z Powiatem 
Gorlickim. Partnerem Wiodą-
cym będzie Miasto Gorlice. W 

ramach projektu Miasto Gorlice 
zrealizuje modernizację obiek-
tu budynku TG „Sokół” (dawne 
kino „Wiarus”), natomiast Sta-
rostwo Powiatowe moderniza-
cję budynku II LO przy ul. Kro-
mera. W celu pełnej realizacji 
zadania istnieje potrzeba prze-
budowy ulic Jagiełły, Niepodle-
głości, Kromera.
Kolejne trzy uchwały dotyczy-
ły zgody RM na przystąpienie 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego „Miasto Gorlice”, a sześć 
uchwał – „w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego „Miasto Gorlice”.
Dwie kolejne uchwały dotyczy-
ły – pierwsza – nabycia na rzecz 
Miasta Gorlice prawa własności 
nieruchomości gruntowej poło-
żonej przy ul. 11 Listopada w 
Gorlicach. Druga wyraża zgodę 
na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (4 umowy).
W przyjętym stanowisku 
Rada Miasta wyraziła popar-
cie dla działań zmierzających 
do rewitalizacji linii kolejowej 
Stróże-Krościenko, jedynego 
szlaku kolejowego komuniku-
jącego południowo-wschodnie 
obszary kraju. Linia kolejowa 
Stróże-Krościenko winna być 
rozpatrywana jako ważny od-
cinek połączeń dalekobieżnych, 
komunikujących Śląsk, Polskę 
centralną, Pomorze z Bieszcza-

dami, Beskidem Niskim oraz 
uzdrowiskami południowej Pol-
ski. 
Pozostałych osiem podjętych 
uchwał dotyczyło: uzgodnienia 
zakresu prac pielęgnacyjnych 
drzewa wchodzącego w skład 
pomnika przyrody (lipa przy ul. 
Dukielskiej); przyjęcia regula-
minu udzielania dotacji celowej 
na modernizację systemów 
ogrzewania w budynkach i lo-
kalach mieszkalnych w ramach 
realizacji Programu Ogranicza-
nia Niskiej emisji na terenie 
Miasta Gorlice; udzielenia reko-
mendacji ocenie zasobów po-
mocy społecznej Miasta Gorlice 
za 2016 rok; zmiany Uchwały 
nr 482/XL/2013 Rady Miasta 
w Gorlicach z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych; wyrażenia zgody 
na udzielenie ulgi w spłacie 
należności pieniężnych przypa-
dających Miastu Gorlice; zmia-
ny Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2017 rok; zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gorlice; zmiany 
w składzie osobowym Komi-
sji Spraw Społecznych Rady 
Miasta Gorlice (odwołanie, w 
związku z rezygnacją z pracy w 
Komisji Pana Michała Diducha i 
Pani Marioli Migdar).
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 kwietnia 2017 roku do 15 maja 2017 roku

21 kwietnia 2017 roku
-Uroczystość nadania Zna-
ku Dziedzictwa Europejskiego 
Cmentarzowi Wojennemu Nr 
123 Łużna-Pustki (Łużna, D. Ja-
neczek)
-Uroczystości pogrzebowe byłe-
go Burmistrza Gorlic Stanisława 
Szury (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
22 kwietnia 2017 roku 
-Otwarte Mistrzostwa Gorlic w 
pływaniu (R. Kukla) 
23 kwietnia 2017 roku
-Uroczystość Powierzenia Ziemi 
Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu 
(Wójtowa, Ł. Bałajewicz)
-Uroczystość poświęcenia sztan-
daru Strzeleckiego Bractwa Kur-
kowego Dworu Karwacjanów w 
Gorlicach. (R.Kukla)
Równocześnie intronizowano 
pierwszego króla bractwa, został 
nim Jerzy Wojnarski. Jako insy-
gnia monarsze odebrał z rąk ks. 

Stanisława Ruszela srebrnego 
kura. Nowy król złożył ślubowa-
nie. Godność marszałków brac-
twa przypadła braciom: Pawłowi 
Czeszykowi i Stanisławowi Mu-
cha-Słomskiemu i w ich ręce tra-
fiły marszałkowskie laski.
-Otwarcie sezonu strzeleckiego 
LOK (D. Janeczek)
24 kwietnia 2017 roku 
-Powiatowe eliminacje Ogólno-
polskich Mistrzostw Pierwszej 
Pomocy Polskiego Czerwonego 
Krzyża (R. Kukla)
-Spotkanie w sprawie opracowy-
wanego programu funkcjonal-
no-użytkowego budynku Kina 
Wiarus (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
26 kwietnia 2017 roku
-Spotkanie ws. projektu pn. „Ma-
giczne pogranicze. Przyrodnicze 
i kulturowe perły Beskidu Niskie-
go” w ramach I osi priorytetowej 
„Ochrona i rozwój dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego 
obszaru pogranicza” Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020. (Biecz, D. Janeczek)
27 kwietnia 2017 roku
-Światowy Dzień Inwalidy (R. 
Kukla)
28 kwietnia 2017 roku 
-Spotkanie z Firmą RB Services 
w sprawie projektu związanego 
z projektem dotyczącym termo-
modernizacji obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie gmin 
Ziemi Gorlickiej (R. Kukla)
29 kwietnia 2017 roku 
-Międzynarodowy Turniej 
Crossmintona „Gorlice OPEN 
2017” (Ł. Bałajewicz) 
-XXII Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Gorlic w szachach (R.Ku-
kla)
-Festiwal „4 Strony Karpat” (Ł. 
Bałajewicz)

-Walne zebranie ROD „Karpaty” 
na Os. Ściegiennego (R. Kukla)
30 kwietnia 2017 roku
-Modlitwa ekumeniczna w inten-
cji poległych w Bitwie pod Gor-
licami (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
-Musztra Paradna w wykonaniu 
Karpackiego Ośrodka Wsparcia 
Straży Granicznej (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
-Rekonstrukcja Bitwy pod Gorli-
cami (Sękowa, R. Kukla)
-Festiwal „4 Strony Karpat” (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
-Fireshow – Teatr Eksperymen-
talny GCK „ERGO” (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
1 maja 2017 roku 
-Obchody Międzynarodowego 
Święta Pracy (R. Kukla)
-2. Przegląd Twórczości Gorlic-
kiej Młodzieży (R. Kukla)
3 maja 2017 roku 
-Obchody 226. rocznicy uchwa-
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lenia Konstytucji 3 Maja (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
- Uroczystości nadania 
Władysławowi „Adzikowi” Sen-
deckiemu tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Gorlice (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
4 maja 2017 roku
Spotkanie seniorów Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich (R. 
Kukla)
5 maja 2017 roku 
-Obchody „Dnia godności osób z 
niepełnosprawnością intelektu-

alną” (R. Kukla)
-Spotkanie z Wojewodą Małopol-
skim Józefem Pilchem w sprawie 
zagrożeń wynikających z projek-
towanej instalacji termicznego 
przetwarzania odpadów komu-
nalnych na terenie  Miasta Gorli-
ce (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
-25-lecie firmy „Mikrut” (R. Ku-
kla)
8 maja 2017 roku
-Uroczystość z okazji 72. roczni-
cy zakończenia II Wojny Świato-
wej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)

9 maja 2017 roku
-Spotkanie w sprawie budowy 
spalarni dla zwierząt przy ul. Ko-
ściuszki (Ł. Bałajewicz)
10 maja 2017 roku
-XIII Powiatowy Przegląd Szkol-
nych Zespołów Tanecznych (R. 
Kukla)
-Spotkanie ze Stowarzyszeniem 
Rota oraz Członkiem Zarządu 
Województwa Małopolskiego 
Leszkiem Zegzdą (Ropa, R. Ku-
kla)
 

11 maja 2017 roku
-Obchody Dnia Bibliotekarza w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Gorlicach (R. Kukla)
-Powiatowe Obchody Dnia Stra-
żaka (Ł. Bałajewicz)
-Otwarcie Oddziału Małopolskie-
go Izby Gospodarki Elektronicz-
nej (Tarnów, R. Kukla)
13 maja 2017 roku
- XXIV Gorlicko - Bardejowskie 
Spotkania Górskie PTTK (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XXXV Sesji Rady Miasta Gorlice

JOANNA BUBAK,  w 
interpelacji prosiła o 
wyjaśnienie zasad 
parkowania w najbliż-
szym otoczeniu Ratu-
sza oraz na Placu Ko-
ścielnym przez 

pracowników Urzędu Miejskiego. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
radnej wyjaśniam, że w sprawie za-
sad parkowania w najbliższym oto-
czeniu Ratusza wskazać należy, że 
ulice przyległe do Rynku zgodnie z 
uchwałą Rady Miasta Gorlice objęte 
są strefą płatnego parkowania w dni 
robocze w godz. od 8.00 do 17.00. 
Decyzją Burmistrza Miasta Gorlice z 
marca 2015 r., pod tzw. murem ko-
ścielnym, wyznaczono na czas zała-
twiania spraw dla klientów 4 miejsca 
parkingowe, za które nie są pobiera-
ne opłaty. Parkowanie na Placu Ko-
ścielnym przez część pracowników 
Urzędu odbywa się na podstawie in-
dywidualnych zezwoleń wystawia-
nych przez ks. Proboszcza Parafii 
rzymskokatolickiej pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Gorli-
cach, która jest właścicielem przed-
miotowej nieruchomości. Urząd Miej-
ski nie posiada w tym zakresie 
żadnych pisemnych ustaleń w formie 
umowy, porozumienia itp.).
W drugiej interpelacji wnioskowała 
o udostępnienie wyników 5 letniego 
przeglądu ulic. (Odp.: W kwestii udo-
stępnienia wyników 5-cio letniego 
przeglądu ulic informuję, że przed-
miotowa ocena nie została jeszcze 
wykonana. Po jej wykonaniu całość 
dokumentacji będzie dostępna do 
wglądu w Wydziale Inwestycji i Roz-
woju UM).

TOMASZ CHMURA 
złożył interpelację, w 
której podjął temat 
niedostatecznej ilości 
miejsc parkingowych 
przy Miejskim Przed-
szkolu nr 8. (Odp.: 

Odpowiadając na interpelację radne-
go w sprawie niedostatecznej ilości 
miejsc parkingowych przy MZS Nr 6 
wyjaśniam, że w bieżącym roku bu-
dżetowym zarezerwowano środki w 

wysokości 15 tys. zł na przygotowa-
nie zadania związanego z budową 
wnioskowanego parkingu i zakres 
ten zostanie w tym roku zrealizowa-
ny. Natomiast kwestia realizacji 
przedmiotowej inwestycji planowana 
jest w kolejnych latach w miarę po-
siadanych środków finansowych). 

MICHAŁ DIDUCH 
złożył interpelację, 
która dotyczyła oceny 
rewitalizacji parku 
miejskiego, z prośbą o 
analizę tematu i wzbo-
gacenie projektu. 

(Odp.: W sprawie realizacji przez 
Miasto Gorlice zadania pn: „Restau-
racja Parku Miejskiego im. Wojciecha 
Biechońskiego w Gorlicach” wyja-
śniam, że zgodnie z uwarunkowania-
mi konkursu wsparciem mogły zo-
stać objęte projekty dotyczące 
realizacji prac konserwatorskich, re-
stauratorskich, prac zabezpieczają-
cych przed zniszczeniem oraz robót 
budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa małopolskiego lub in-
wentarzy muzealnych/realizacji prac 
związanych z pielęgnacją, konserwa-
cją oraz restauracją zabytkowych 
parków i ogrodów wpisanych do re-
jestru zabytków nieruchomych woje-
wództwa małopolskiego, działań wy-
mienionych poniżej, realizowanych 
wyłącznie jako część szerszego pro-
jektu infrastrukturalnego, związane-
go z realizacją prac przy zabytku 
nieruchomym: a) prace konserwa-
torskie, restauratorskie oraz zabez-
pieczające przed zniszczeniem, pro-
wadzone przy zabytkach ruchomych, 
wpisanych do rejestru zabytków ru-
chomych województwa małopolskie-
go, obiektach muzealnych wpisanych 
do inwentarzy muzealnych, materia-
łach bibliotecznych wchodzących w 
skład narodowego zasobu bibliotecz-
nego oraz materiałach archiwalnych 
wchodzących w skład narodowego 
zasobu archiwalnego, b) prace zwią-
zane z prezentacją dziedzictwa kul-
turowego (zabytkowych kolekcji i 
zbiorów), w szczególności wystawy 
wykorzystujące nowe technologie, 

m.in. dla tworzenia oferty uwzględ-
niającej potrzeby osób z niepełno-
sprawnością, połączone z działania-
mi aktywizującymi społeczność 
wokół projektu, c) prace związane z 
rozwojem i udostępnieniem szlaków 
kulturowych,d) niezbędne prace w 
otoczeniu obiektu (rozumianym jako 
teren wokół lub przy zabytku wyzna-
czony w decyzji o wpisie tego terenu 
do rejestru zabytków w celu ochrony 
wartości widokowych zabytku oraz 
jego ochrony przed szkodliwym od-
działywaniem czynników zewnętrz-
nych).Jednocześnie w indywidual-
nych przypadkach dopuszczono 
logiczne i konieczne interwencje wa-
loryzujące przestrzeń wokół zabytku 
w otoczeniu dalszym, polegające w 
szczególności na wprowadzeniu ele-
mentów małej architektury, oświe-
tlenia oraz informacji o obiekcie, ce-
lem wyeksponowania wartości 
zabytku oraz poprawy warunków dla 
turystycznego i społecznego odbioru 
treści, jakie niesie zabytek.
Zakres robót przewiduje: wymianę 
i uzupełnienie ławek, koszy, donic, 
stojaków na rowery, gablot, tablic 
informacyjnych, zegarów, słupów 
informacyjnych, pionowych znaków 
drogowych oraz wymianę elementów 
małej architektury, w tym rozbudowę 
placu zabaw w urządzenia dla dzieci 
niepełnosprawnych, tj.: piaskownica 
oraz huśtawka (po uzgodnieniu z 
IZ). Szacunkowy koszt omawianego 
działania wynosi 177 060,00 zł.
Obecnie, w ramach żadnego z funk-
cjonujących w Gorlicach placów 
zabaw, nie ma urządzeń dla osób 
niepełnosprawnych i w mojej ocenie 
właśnie możliwość, jaką niesie reali-
zacja projektu i doposażenia placu 
zabaw w kierunku osób z niepełno-
sprawnością jest rozwiązaniem pożą-
danym i wyjątkowym w Mieście Gor-
lice, umożliwiającym w szczególności 
integrację dzieci niepełnosprawnych 
z pełnosprawnymi.
W ramach ww. zadania nie zapla-
nowano ścianki wspinaczkowej oraz 
nie zaprojektowano wypożyczalni 
rowerów, ponieważ nie było takiej 
możliwości w ramach ogłoszonego 
konkursu, którego warunki zostały 

przedstawione powyżej oraz z uwa-
gi na udział w konkursie dla projek-
tów „mniejszej skali”, istniały moc-
ne ograniczenia kwotowe kosztów 
kwalifikowanych projektu. Zazna-
czam, że decyzje dotyczące realizacji 
przedstawionych przez Pana propo-
zycji, mogą być podjęte jedynie w 
przypadku pozyskania przez Miasto 
Gorlice pozwolenia Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków o prowadzeniu prac konser-
watorskich i restauratorskich przy 
obiekcie wpisanym do rejestru za-
bytków. W mojej ocenie ewentualne 
oszczędności, jakie mogą powstać 
po przeprowadzonym w ww. zakre-
sie procesie przetargowym – mogą, 
po uzyskaniu wspomnianej zgody, 
zostać ewentualnie wykorzystane na 
budowę ścianki wspinaczkowej lub 
małej wypożyczalni rowerów. Jed-
nakże, planując jakiekolwiek dalsze 
inwestycje na terenie zabytkowego 
Parku Miejskiego im. Wojciecha Bie-
chońskiego, należy uwzględnić reali-
zację w latach 2017 – 2018, zakresu 
działań wynikających z wniosku o 
dofinansowanie pn.: „Restauracja 
Parku Miejskiego im. Wojciecha Bie-
chońskiego w Gorlicach” oraz 5 letni 
okres trwałości projektu.     W od-
niesieniu do części Pana interpelacji, 
dotyczącej budynku kawiarni „Parko-
wa”, informuję, iż w ramach wniosku 
aplikacyjnego opracowano projekt 
rozbiórki budynku „Parkowa”, gdzie 
koszt podany do kosztów projektu 
wynosił 3 500 zł. Koszt robót rozbiór-
kowych według kosztorysu inwestor-
skiego został oszacowany na kwotę 
46 962,02 zł. Pozyskano pozwolenie 
nr 211/2016 z dnia 30.05.2016 r., 
Małopolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na prowadzenie 
prac konserwatorskich i restaura-
torskich przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków zezwalające na 
„Restaurację Parku Miejskiego im. 
Wojciecha Biechońskiego w Gorli-
cach” w zakresie rozbiórki budynku 
„Parkowa”. W dniu 25.05.2016 r., 
zgłoszono Starostwu Powiatowemu 
w Gorlicach zamiar rozbiórki – wy-
konania robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budo-
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wę. Starosta Gorlicki Decyzją znak 
AB.6743.385.2016 z dnia 13.06.2016 
r. wniósł sprzeciw do realizacji przez 
Inwestora w/w robót budowlanych. 
W zaistniałej sytuacji na poziomie 
oceny formalnej wniosku aplikacyj-
nego, zadanie polegające na rozbiór-
ce budynku kawiarni „Parkowa” zo-
stało wycofane. Obecnie rozważana 
jest możliwość pozyskania funduszy 
zewnętrznych na remont ww. obiek-
tu i przystosowanie go na potrzeby 
użyteczności publicznej. W kwestii 
tzw. pawilonu sportowego LKS „Po-
górze” pragnę podkreślić, iż działka, 
na której znajduje się wspomniany 
budynek nie jest wpisana do rejestru 
zabytków, a zatem nie mogła być 
brana pod uwagę w przedmiotowym 
wniosku aplikacyjnym, natomiast 
sam budynek leżący w otoczeniu 
zabytku nie służy ściśle na potrzeby 
ochrony wartości widokowych zabyt-
ku oraz jego ochrony przed szkodli-
wym oddziaływaniem czynników ze-
wnętrznych. W chwili obecnej toczy 
się postępowanie przed Powiatowym 
Inspektoratem Nadzoru Budowla-
nego w Gorlicach, dotyczące stanu 
technicznego budynku. Po ukończe-
niu przedmiotowego postępowania 
zostaną podjęte dalsze decyzje doty-
czące zagospodarowania przedmio-
towej nieruchomości).       
Druga interpelacja dotyczyła wy-
jaśnień w kwestii ustalenia stron 
postępowania administracyjnego w 
sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
instalacji energetycznego wykorzy-
stania frakcji palnych uzyskiwanych 
z przetwarzania odpadów w Gorli-
cach”. (Odp.: W kwestii ustalenia 
stron postępowania administracyj-
nego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Bu-
dowa instalacji energetycznego wy-
korzystania frakcji palnych uzyski-
wanych z przetwarzania odpadów 
w Gorlicach” uprzejmie informuję, iż 
zgodnie z art. 28 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego stroną jest 
każdy, czyjego interesu prawnego 
lub obowiązku dotyczy postępowanie 
albo, kto żąda czynności organu ze 
względu na swój interes prawny lub 
obowiązek. Natomiast według art. 29 
Kpa stronami mogą być osoby fizycz-
ne i osoby prawne, a gdy chodzi o 
państwowe i samorządowe jednostki 
organizacyjne i organizacje społecz-
ne - również jednostki nieposiadają-
ce osobowości prawnej. 
Ustalenie stron w przedmiotowym 
postępowaniu nastąpiło w oparciu 
o przytoczone przepisy Kodeksu po-
stępowania administracyjnego oraz 
w oparciu o materiał dowodowy 
przedstawiony wraz z wnioskiem o 
wydanie decyzji, na podstawie któ-
rego określono obszar oddziaływa-
nia i który w trakcie prowadzonego 
postępowania podlegał weryfikacji 

m.in. przez specjalistyczny organ 
ochrony środowiska, tj. Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Krakowie, jak i przez organ inspekcji 
sanitarnej, tj. Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Gor-
licach i nie został zakwestionowany. 
Biorąc pod uwagę, że przedsięwzię-
cie planowane jest do realizacji na 
dz. nr 454/171 i 454/172 położo-
nych w Gorlicach przy ul. Chopina, 
za stronę w postępowaniu w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji ww. 
przedsięwzięcia uznano poza wnio-
skodawcą: „PROFIL” Spółkę Jawną, 
Anna i Piotr Baziak, „GÓR-STAL” Sp. 
z o.o., P.P.U.H. STESER S.C., Kuźnię 
„Glinik” Sp. z o.o.,
Starostę Gorlickiego (jako organ 
reprezentujący Skarb Państwa w 
zakresie gospodarowania nierucho-
mościami).
Strony postępowania były informo-
wane o wszystkich czynnościach po-
dejmowanych w trakcie postępowa-
nia od momentu jego wszczęcia do 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, której wydanie 
zostało poprzedzone zawiadomie-
niem stron o zakończeniu postępo-
wania dowodowego z jednoczesnym 
poinformowaniem o możliwości po-
nownego zapoznania się z całością 
akt sprawy oraz o możliwości składa-
nia uwag i wniosków. O wszystkich 
czynnościach strony były informo-
wane pisemnie, za potwierdzeniem 
doręczenia. Ponadto w treści decyzji 
strony zostały pouczone o możliwo-
ści złożenia odwołania. 
W związku z informacją podaną do 
publicznej wiadomości o przystą-
pieniu do oceny oddziaływania na 
środowisko planowanej inwestycji, 
wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu na prawach stro-
ny złożyła Fundacja Ekologiczna 
„Wspólna Europa” z siedzibą w Tar-
nowie. Fundacja ta została dopusz-
czona do udziału w postępowaniu i 
otrzymała wydaną decyzję o środo-
wiskowych uwarunkowaniach. 
W ramach postępowania poprze-
dzającego wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia 
przeprowadzona została ocena od-
działywania na środowisko, w ra-
mach której, zgodnie z ustawą  z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, za-
pewniona została możliwość udziału 
społeczeństwa. Sposób zapewniania 
możliwości udziału społeczeństwa 
określa powyższa ustawa. Zgodnie z 
art. 33 tej ustawy informacja o przy-
stąpieniu do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, o wszczęciu postępowa-
nia oraz zawierająca dane o przed-
miocie decyzji, organie właściwym 

do wydania decyzji, organach właści-
wych do wydania opinii i dokonania 
uzgodnienia, możliwości zapoznania 
się z dokumentacją sprawy oraz o 
miejscu, w którym jest ona wyłożona 
do wglądu, o możliwości składania 
uwag i wniosków, sposobie i miejscu 
ich składania oraz 21-dniowym ter-
minie składania (od 25 stycznia 2016 
r.), organie właściwym do rozpatrze-
nia uwag i wniosków, została podana 
do publicznej wiadomości. 
Sposób podania do publicznej wiado-
mości również jest określony przepi-
sami ww. ustawy (art. 3 ust. 1 pkt 
11), zgodnie z którymi powyższa 
informacja została umieszczenie na 
stronie Biuletynu  Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gorlicach, 
tablicach ogłoszeniowych w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, 
w miejscu realizacji planowanego 
przedsięwzięcia (na ogrodzeniu te-
renu przeznaczonego pod realizację 
przedsięwzięcia). Ponadto informa-
cja została umieszczona na tablicach 
i słupach ogłoszeniowych w rejonie 
realizacji przedsięwzięcia m.in. przy 
ul. Chopina w Gorlicach (słup ogło-
szeniowy mieści się w miejscu licznie 
uczęszczanym, w pobliżu osiedlowe-
go sklepu), a także przy ul. Wyszyń-
skiego, Michalusa, Kombatantów, 
Skrzyńskich i Zakole w Gorlicach, tak 
aby mieszkańcy osiedli przyległych 
mogli się z nią zapoznać. Dodatkowo 
obwieszczenie w tej sprawie zostało 
przekazane Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Mariampol” przy ul. Chopina 5 
w Gorlicach oraz Zarządowi Osiedla 
Nr 4 w Gorlicach. 
Ponadto, skoro organizacja spo-
łeczna mająca swoją siedzibę w 
Tarnowie powzięła informację o 
przedmiotowym postępowaniu, nie 
sposób zgodzić się z twierdzeniem, iż 
Burmistrz Miasta Gorlice, jako organ 
prowadzący postępowanie nie poin-
formował społeczeństwa w sposób 
dostateczny.
Procedura postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w tym przebieg 
oceny oddziaływania na środowisko, 
w ramach której zapewnia się możli-
wość udziału społeczeństwa przepro-
wadzona została zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami). 

MATEUSZ KOSZYK 
w złożonej interpelacji 
prosił o przeanalizo-
wanie możliwości wy-
konania odpowiedniej 
podbudowy oraz trwa-

łej nawierzchni ul. Spacerowej. 
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
radnego w sprawie ulicy Spacerowej 
informuje, iż obszar ulicy Kochanow-
skiego w obrębie ulic bocznych, w 
tym ul. Spacerowej i ul. Miodowej, 
wymaga wykonania w pierwszej ko-
lejności skutecznego odwodnienia. 
Proces inwestycyjny w tym zakresie, 
realizowany etapami, rozpoczęto w 
roku ubiegłym. W tym roku budowa 

kanalizacji deszczowej będzie konty-
nuowana. Aby podjąć działania zwią-
zane z docelowym wykonaniem pod-
budowy i nawierzchni ulicy 
Spacerowej, nieodzownym jest w 
pierwszej kolejności wykonanie ka-
nalizacji deszczowej „krytej”, zgodnej 
z uzgodnioną i zatwierdzoną – po-
zwoleniem na budowę – dokumenta-
cją projektową. Dopiero w dalszej 
kolejności można zrealizować ele-
menty konstrukcji i nawierzchni dro-
gi. Niezależnie od powyższego wska-
zać należy, że w ubiegłym miesiącu 
dokonano uzupełnienia nawierzchni 
ul. Spacerowej w ramach środków 
remontowych. Do czasu wykonania 
docelowej, nawierzchni działania te 
będą w miarę potrzeb powtarzane, 
tak aby utrzymać przejezdność dla 
okolicznych mieszkańców). 

RYSZARD LUDWIN 
złożył interpelację w 
sprawie zakończenia 
regulacji stanu praw-
nego terenu zajętego 
pod ulicę Gałczyńskie-

go i Makuszyńskiego. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację radnego w 
sprawie regulacji stanu prawnego 
terenu zajętego pod ulice Gałczyń-
skiego i Makuszyńskiego w Gorlicach 
uprzejmie wyjaśniam, iż regulacja 
taka była prowadzona w trybie art. 
73 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację 
publiczną. W większości przypadków 
uzyskano na tej podstawie decyzje 
stwierdzające nabycie przez Miasto 
Gorlice prawa własności nierucho-
mości zajętych pod wyżej wymienio-
ne ulice. W przypadku działki Nr 
2412/5 Wojewoda Małopolski odmó-
wił wydania takiej decyzji. Wobec 
powyższego Miasto wniosło odwoła-
nie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju, które do dzisiaj nie zostało 
rozpatrzone. Gdyby próba uzyskania 
prawa własności w omawianym try-
bie okazała się nieskuteczna, rozwa-
żane będzie podjęcie czynności zmie-
rzających do wykupu działki Nr 
2412/5 w drodze umowy cywilno – 
prawnej).  

HALINA MARSZA-
ŁEK w swojej interpe-
lacji prosiła o kontynu-
ację rozmów z 
Nadleśnictwem Gorli-
ce w sprawie zagospo-
darowania działki bę-

dącej własnością Nadleśnictwa przy 
ul. Granicznej na teren rekreacyjny.  
(Odp.: Odpowiadając na interpelację 
radnej wyjaśniam, iż w sprawie zor-
ganizowania terenu rekreacyjnego 
dla mieszkańców Miasta Gorlice na 
nieruchomości oznaczonej jako dział-
ka Nr 67 przy ul. Granicznej w Gorli-
cach informuję, że sprawa nie może 
być załatwiona pozytywnie, ponie-
waż zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 
na tym terenie obowiązuje zakaz re-
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alizacji obiektów budowlanych, w 
tym m. in. obiektów małej architek-
tury).
Druga interpelacja dotyczyła remon-
tu linii teletechnicznej przy ul. Gra-
nicznej. (Odp.: W sprawie remontu 
linii teletechnicznej przy ul. Granicz-
nej informuję, że w ramach zadania 
budżetowego pn. „Przebudowa ul. 
Zagórzańskiej i Granicznej” planuje 
się korektę usytuowania słupa sieci 
teletechnicznej zlokalizowanego w 
obrębie skrzyżowania ulicy Zagórzań-
skiej i Granicznej. Natomiast w kwe-
stii lokalizacji i remontu infrastruk-
tury teletechnicznej usytuowanej 
wzdłuż ul. Granicznej wystąpiłem do 
jej właściciela, tj. Orange Polska S.A. 
z wnioskiem o przeprowadzenie prac 
remontowych przedmiotowej sieci).
W trzeciej interpelacji prosiła ponow-
nie o regulację i odmulenie koryta 
potoku Muchówka. (Odp.: W sprawie 
regulacji potoku Muchówka pismem 
z dnia 27.04.2017 roku wystąpiłem 
do zarządcy cieku, tj. RZGW z prośbą 
o wykonanie prac w zakresie regula-
cji oraz odmulenia koryta).
W ostatniej interpelacji Radna wnio-
skowała o przywołanie do porządku 
nowego właściciela działki przy ul. 
Zagórzańskiej, która stała się miej-
scem składu odpadów opakowa-
niowych, folii, itp. (Odp.: W kwestii 
dotyczącej uporządkowania terenu 
znajdującego się za przepompownią 
przy ul. Zagórzańskiej w Gorlicach 
wystąpiłem do właściciela posesji o 
usunięcie odpadów).

MAŁGORZATA MIĘ-
KISZ-MÜLLER,  w 
imieniu mieszkańców 
ul. Norwida interpelo-
wała o przebudowę tej 
ulicy oraz moderniza-
cję ul. Okrzei. (Odp.: 

Odpowiadając na interpelację radnej 
w sprawie przebudowy ul. Norwida 
informuję, iż obecnie zadanie to 
przygotowywane jest do realizacji. 
Trwają prace związane z opracowa-
niem niezbędnej dokumentacji po-
zwalającej uruchomić postępowanie 
przetargowe. W strukturze zadania 
planuje się wykonać zarówno pod-
stawowy zakres, tj. kanalizacje desz-
czową i przebudowę ul. Norwida w 
całości, jak również dodatkowo się-
gacze kanalizacji deszczowej obsłu-
gujące sąsiadującą  infrastrukturę 
mieszkaniową bloków Norwida 2 i 4 
oraz Konopnickiej 4a. Zakres ten 
obejmie również przebudowę ciągu 
pieszego i jezdnego zlokalizowanego 
wzdłuż budynku Norwida 4. W odnie-
sieniu do drugiej interpelacji w spra-
wie modernizacji ulicy Okrzei infor-
muję, że w roku bieżącym  nie ma 
możliwości jej kompleksowego re-
montu. Zapewniam, że rozpoczęte 
kilka lat temu kompleksowe działania 
inwestycyjne w obrębie Osiedla Mło-
dych są i będą kontynuowane etapo-
wo. W bieżącym roku planuje się 
zrealizować trzy zadania w obrębie 
osiedla tj. przebudowa ul. Norwida, 

remont części chodnika w ciągu ul. 
Tuwima oraz budowę parkingu przy 
ul. Potockiego. Z uwagi na ograniczo-
ne możliwości finansowe nie widzę 
możliwości, aby w bieżącym roku 
wprowadzić jeszcze dodatkowe za-
danie w obrębie Osiedla Młodych. 
Ulica Okrzei będzie poddawana w 
razie potrzeby zabiegom bieżącego 
utrzymania w ramach środków re-
montowych zaplanowanych w bu-
dżecie miasta na rok 2017).  

MARIOLA MIGDAR 
w złożonej interpela-
cji, pytała o możliwo-
ści odbioru i zagospo-
darowania odpadów 
przez MPGK - spółkę 
z udziałem gminy oraz 

budowę spalarni na zasadzie poro-
zumienia między Elektrociepłownią 
Gorlice i MPGK Sp. z o.o.
(Odp.: Odpowiadając na interpela-
cję radnej wyjaśniam, że zgodnie ze 
zmienionymi z dniem 1 stycznia 2017 
r. przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, w 
myśl art. 6c ust. 2a tej ustawy, w 
przypadku gdy rada gminy w drodze 
uchwały postanowi o odbieraniu od-
padów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy (jak miało to 
miejsce w przypadku Miasta Gorlice), 
wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta jest obowiązany zorganizować 
przetarg w trybie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli tych 
nieruchomości albo na odbieranie i 
zagospodarowanie takich odpadów. 
Natomiast na podstawie art. 6d ust. 
1 ww. ustawy wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta jest obowiązany 
udzielić zamówienia publicznego na 
odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, albo 
zamówienia publicznego na odbie-
ranie i zagospodarowanie tych od-
padów. Z kolei znowelizowane Prawo 
zamówień publicznych w art. 67 ust. 
1 pkt 12 mówi, że zamawiający może 
udzielić zamówienia z wolnej ręki, je-
żeli zamówienie udzielane jest przez 
zamawiającego, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1-3a (którym jest 
m.in. jednostka sektora finansów 
publicznych), osobie prawnej, jeże-
li spełnione są łącznie następujące 
warunki: a) zamawiający sprawuje 
nad tą osobą prawną kontrolę, od-
powiadającą kontroli sprawowanej 
nad własnymi jednostkami, polega-
jącą na dominującym wpływie na 
cele strategiczne oraz istotne decy-
zje dotyczące zarządzania sprawami 
tej osoby prawnej, b) ponad 90% 
działalności kontrolowanej osoby 
prawnej dotyczy wykonywania zadań 
powierzonych jej przez zamawiają-
cego sprawującego kontrolę, c) w 
kontrolowanej osobie prawnej nie 
ma bezpośredniego udziału kapitału 
prywatnego.
Na podstawie powyższych przepisów 

od 1 stycznia 2017 r. istnieje możli-
wość zlecenia zadań z zakresu od-
bioru i zagospodarowania odpadów 
spółce z udziałem gminy w zakresie  
odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych. Natomiast zlecenie 
zadania z zakresu odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych z 
nieruchomości innych niż zamieszka-
łe musi nadal odbywać się w drodze 
przetargu. Przenosząc to na grunt 
Miasta Gorlice – na podstawie po-
wyższych przepisów nie ma możliwo-
ści dokonania zlecenia z wolnej ręki 
usługi na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu ca-
łego miasta. Jest to możliwe jedynie 
w drodze przetargu. Natomiast gdy-
by rozważać zaproponowany w inter-
pelacji scenariusz zlecenia z wolnej 
ręki usługi odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych Miej-
skiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach to 
konieczne byłoby również wyłonie-
nie drugiego wykonawcy w drodze 
przetargu na obsługę nieruchomości 
innych niż zamieszkałe. Skutki finan-
sowe (wysokość opłat ponoszonych 
za gospodarowanie odpadami przez 
właścicieli nieruchomości) takiego 
posunięcia na chwilę obecną nie są 
możliwe do przewidzenia. 
Przede wszystkim jednak Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Gorlicach nie 
posiada niezbędnego sprzętu i wypo-
sażenia do świadczenia usług w tym 
zakresie, a wyposażenie spółki w ko-
nieczny sprzęt (m.in. śmieciarki) to 
wydatkowanie znacznych nakładów 
finansowych.  
Kolejną kwestią poruszoną w inter-
pelacji jest propozycja budowy spa-
larni na zasadzie  porozumienia przez 
Elektrociepłownie Gorlice i Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp.  z o.o. w Gorlicach. W 
2011 r. na wniosek Elektrociepłowni 
Gorlice została wydana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Mo-
dernizacja Elektrociepłowni Gorlice 
polegająca na budowie nowego blo-
ku parowego opalanego zmieszany-
mi odpadami komunalnymi lub RDF”. 
Planowana przez EC inwestycja za-
kłada spalanie następujących rodza-
jów odpadów: 
odpady palne (paliwo alternatywne) 
– kod 19 12 10, 
inne odpady (w tym zmieszane sub-
stancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienio-
ne w 19 12 11 – kod 19 12 12, 
zmieszane odpady komunalne – kod 
20 03 01.
Ze względu na zakładane przetwa-
rzanie zmieszanych odpadów komu-
nalnych o kodzie 20 03 01 instalacja 
ta aby móc funkcjonować musiała-
by uzyskać status regionalnej lub 
ponadregionalnej  instalacji prze-
twarzania odpadów komunalnych. 
Uwarunkowania prawne związane z 

uchwalaniem wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami skomplikowa-
ły sytuację Elektrociepłowni Gorlice 
w tej kwestii. Urząd ze swej strony, 
w sytuacjach związanych z pracami 
dotyczącymi wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami, informował 
Marszałka Województwa o powyż-
szej instalacji tak aby nie została ona 
pominięta. 
Ponadto Miasto Gorlice jako mniej-
szościowy udziałowiec Spółki Elek-
trociepłownia Gorlice Sp. z o.o.  nie 
ma decydującego wpływu na podej-
mowane przez tę Spółkę decyzje, a 
kierowanie rozwojem Spółki należy 
do zadań Zarządu. Do dnia dzisiej-
szego Miasto Gorlice nie otrzymało 
żadnych informacji dotyczących pla-
nu rozwoju Spółki w związku z nie-
ujęciem inwestycji Elektrociepłowni 
Gorlice w zaktualizowanym Planie 
Gospodarki Odpadami Województwa 
Małopolskiego wśród inwestycji pla-
nowanych do realizacji. Inwestycja ta 
została określona w ww. planie jako 
rezerwowa. 
Niezależnie od powyższego oraz 
planów rozwojowych Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych „EMPOL” 
Sp.  z o.o., związanych z potencjal-
ną budową na terenie Gorlic insta-
lacji energetycznego wykorzystania 
frakcji palnych odpadów (inicjatywa 
prywatna), obecna sytuacja wyni-
kająca z funkcjonowania na terenie 
miasta  Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych 
przy ul. Przemysłowej 7 w Gorlicach 
powoduje, że koszty systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi 
ponoszone przez właścicieli nieru-
chomości na terenie Gorlic są jedny-
mi z niższych w kraju. Należy mieć 
na uwadze, że koszt funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi ma być pokrywany ze 
środków pochodzących z opłat za 
gospodarowanie odpadami. System 
ten powinien się bilansować, dlatego 
istotne jest, aby koszty te były możli-
wie jak najniższe. 
Koszt świadczenia usługi w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych przez wyspecja-
lizowaną firmę działającą w branży 
„odpadowej” kształtuje się m.in. 
pod wpływem  konkurencji na ryn-
ku. Dotychczas, między innymi dzięki 
temu, koszty jakie ponosimy w tym 
zakresie, tak jak już wcześniej wspo-
mniano, są stosunkowo niskie na tle 
innych gmin. 
Odnosząc się do niepoinformowa-
nia Radnych Rady Miasta Gorlice o 
inwestycji planowanej przez PUK 
„EMPOL” Sp. z o.o. uprzejmie wy-
jaśniam, że informacja o postępo-
waniu w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
dla ww. inwestycji, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku innych 
postępowań dotyczących decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięć, zamieszczo-
na została w Biuletynie Informacji 
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Publicznej. Ponadto informacja zo-
stała umieszczona w miejscu reali-
zacji przedsięwzięcia, a także w bliż-
szym i dalszym otoczeniu planowanej 
lokalizacji inwestycji tj. na tablicach 
i słupach ogłoszeniowych przy ul. 
Michalusa, Chopina, Wyszyńskiego, 
Kombatantów, Skrzyńskich i Zakole. 
Działania polegające na informowa-
niu Radnych o każdym postępowaniu 
prowadzonym przez tut. Urząd jest 
niemożliwe do realizacji. 
W kwestii obaw o niekontrolowany 
wzrost opłat za ciepło, w przypadku 
uruchomienia instalacji energetycz-
nego wykorzystania frakcji palnych 
odpadów przez PUK „Empol” Sp. 
z o.o. i sprzedaży ciepła do sieci, 
uprzejmie wyjaśniam, że kwestie te 
reguluje ustawa  z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) oraz 
przepisy wykonawcze do tego aktu 
prawnego.  Zgodnie z art. 45 Pra-
wa energetycznego przedsiębior-
stwa energetyczne ustalają taryfy, 
stosownie do zakresu wykonywanej 
działalności gospodarczej. Taryfy na-
leży kalkulować w sposób zapewnia-
jący pokrycie kosztów uzasadnionych 
działalności gospodarczej przedsię-
biorstw energetycznych, ale także 
uwzględniając  ochronę interesów 
odbiorców przed nieuzasadnionym 
poziomem cen i stawek opłat.
W tym celu ustawodawca przewi-
dział weryfikację projektów taryf i 
konieczność ich zatwierdzania przez 
wyspecjalizowany organ państwo-
wy, jakim jest Prezes Urzędu Re-
gulacji Energetyki. W szczególności 
Prezes URE analizuje i weryfikuje 
koszty uzasadnione, w zakresie ich 
zgodności z przepisami ustawy, na 
podstawie sprawozdań finansowych 
i planów rzeczowo-finansowych 
przedsiębiorstw energetycznych, bio-
rąc pod uwagę tworzenie warunków 
do konkurencji i promocji efektywno-
ści wykonywanej działalności gospo-
darczej, a w szczególności stosując 
metody porównawcze oceny efek-
tywności przedsiębiorstw energe-
tycznych wykonujących w zbliżonych 
warunkach działalność gospodarczą 
tego samego rodzaju (art. 47 ust 2e 
Prawa energetycznego)).

AUGUSTYN MRÓZ 
interpelował w spra-
wie budowy kolumba-
rium na cmentarzu 
komunalnym. (Odp.: 
Odpowiadając na in-
terpelację radnego 

wyjaśniam, że w sprawie budowy ko-
lumbarium w obrębie cmentarza ko-
munalnego przy ul. Karwacjanów w 
Gorlicach uprzejmie informuję, że 
polecę Miejskiemu Zakładowi Usług 
Komunalnych – obecnemu zarządcy 
cmentarza dokonanie szczegółowej 
analizy zasadności budowy tego typu 
obiektu). Druga interpelacja dotyczy-
ła opracowania wyróżnienia „Zasłu-
żony dla Miasta Gorlice”. (Odp.: W 
kwestii podjęcia uchwały w sprawie 

nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Gorlice” proponuję, aby temat ten w 
pierwszej kolejności został szczegó-
łowo omówiony na Komisjach Rady 
Miasta).

ALICJA NOWAK  w 
interpelacji w sprawie 
standardów przygoto-
wania umów na sprze-
daż nieruchomości, 
prosiła o informację w 
tym zakresie. (Odp.: 

Odpowiadając na interpelację radnej 
w sprawie standardów przygotowa-
nia umów na sprzedaż nieruchomo-
ści należących do Miasta Gorlice ni-
niejszym informuję, iż każdorazowe 
zbycie majątku gminnego odbywa 
się zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, w tym w szczególności 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym, oraz ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami. Do kompetencji Rady 
Miasta należy podjęcie uchwały o 
wyrażeniu zgody m.in. na zbycie nie-
ruchomości w określonej formie, na-
tomiast ustalenie ceny i szczegóło-
wych warunków sprzedaży, oddania 
w wieczyste użytkowanie czy darowi-
zny należy do Burmistrza. Odnosząc 
się do sprawy nieruchomości położo-
nej przy ul. Ogrodowej, wskazać na-
leży, że   warunki ogłoszonego prze-
targu ustnego nieograniczonego na 
oddanie przedmiotowego terenu w 
wieczyste użytkowanie ustalono Za-
rządzeniem Burmistrza Miasta Gorli-
ce Nr 61/2013 z dnia 27 maja 2013 r. 
Zakładały m.in., iż oferent, który wy-
gra przetarg, zobowiązany zostanie 
do realizacji na w/w nieruchomości 
inwestycji w terminie 3 lat od dnia 
podpisania umowy notarialnej. Za-
strzeżono, że zabudowa musi być 
zgodna z parametrami i wskaźnikami 
kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu, wynikającymi z 
obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego.  
W treści aktu notarialnego ujęto, że 
w przypadku niezabudowania nieru-
chomości w określonym terminie, 
wieczysty użytkownik, ewentualnie 
jego następca, zobowiązany będzie 
do zapłaty kary umownej  w wysoko-
ści 100.000,00 zł. Ponadto w przy-
padku braku realizacji któregokol-
wiek z postanowień umowy, 
związanych z warunkami i celem od-
dania gruntu w użytkowanie wieczy-
ste, a w szczególności  braku wywią-
zania się przez użytkowników 
wieczystych lub jego następców z 
wskazanym wcześniej warunku za-
budowy nieruchomości, Miasto bę-
dzie mogło rozwiązać umowę z przy-
czyn leżących po stronie nabywcy.  
Powyższe roszczenie  wpisane zosta-
ło również w księdze wieczystej. Ma-
jąc powyższe na uwadze stwierdzam, 
iż procedura przetargowa została 
przeprowadzona zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa, a warun-
ki jej zagospodarowania ustalił ów-
czesny Burmistrz Miasta Gorlice 

Witold Kochan).
W drugiej interpelacji wyraziła swo-
je niezadowolenie z wyjaśnień przez 
Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z 
o.o. w sprawie stanu gazociągu wy-
sokoprężnego przebiegającego przez 
teren Gorlic. (Odp.: W sprawie nie-
dostatecznego wyjaśnienia przez 
Polską Spółką Gazownictwa Sp. z 
o.o. kwestii zapewnienia bezpieczeń-
stwa dla życia i mienia mieszkańców 
w związku z użytkowaniem gazocią-
gu wysokiego ciśnienia przebiegają-
cego  przez teren Gorlic uprzejmie 
informuję, że  wystąpiono ponownie 
w tej sprawie do właściciela sieci ga-
zowej).
Trzecia interpelacja dotyczyła wyku-
pu gruntów pod ul. Spacerową i Mio-
dową oraz informację na temat ilości 
gruntów wykupionych przez Miasto w 
latach 2010-2015. (Odp.: W kwestii 
dotyczącej wykupu gruntów pod dro-
gi uprzejmie informuję że ulica Spa-
cerowa posiada uregulowany stan 
prawny gruntu przeznaczonego pod 
drogę. Większość gruntu tj. 0,1470 
ha na ten cel mieszkańcy  przekaza-
li na rzecz Miasta w drodze umowy 
darowizny (19 działek), pozostała 
część zbyła swoje nieruchomości w 
drodze notarialnej umowy sprzeda-
ży (5 działek o pow. 0,0449 ha). W 
przypadku ul. Miodowej przejęcie 1 
działki o pow. 0,0305 ha nastąpiło z 
mocy prawa tj. na podstawie art. 98 
ustawy  o gospodarce nieruchomo-
ściami, który mówi, iż działka gruntu 
wydzielona pod drogę, której podział 
został dokonany na wniosek właści-
ciela, przechodzi z mocy prawa odpo-
wiednio na własność gminy, powiatu, 
województwa lub Skarbu Państwa z 
dniem, w którym decyzja zatwierdza-
jąca podział stała się ostateczna, a 
za przejętą na mocy w/w art. działkę 
przysługuje odszkodowanie w wyso-
kości uzgodnionej między właścicie-
lem, a właściwym organem). 

ADAM PIECHO-
WICZ, w swojej inter-
pelacji, zwrócił się z 
prośbą o remont ul. 
Batorego. (Odp.: Od-
powiadając na inter-
pelację radnego w  

sprawie remontu ul. Batorego w Gor-
licach informuje, że z uwagi na ogra-
niczone środki finansowe nie widzę 
możliwości realizacji kompleksowego 
remontu nawierzchni ul. Batorego w 
roku bieżącym. Miasto Gorlice złoży-
ło wniosek aplikacyjny pn. „Rozbudo-
wa i modernizacja tras pieszo rowe-
rowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenie miasta Gor-
lice jako element podnoszący atrak-
cyjność turystyczną Subregionu są-
deckiego” związany rzeczowo między 
innymi z tematem ul. Batorego i ul. 
Kochanowskiego. Obecnie oczekuje-
my na wyniki konkursu projektu w 
instytucji zarządzającej tj. w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Krakowie. 
Ponadto w Budżecie Miasta na 2017 
r. zarezerwowano środki finansowe 

na wykonanie dokumentacji projek-
towej łącznika ul. Batorego i ul. Ko-
chanowskiego. Jej przebieg, zakres i 
czas przygotowania musi być skoor-
dynowany z w/w projektem ścieżek 
pieszo-rowerowych. Zamierzenie to 
będzie potencjalnie generować wy-
sokie nakłady finansowe, jak również 
konieczność przemieszczania się 
ciężkiego sprzętu poprzez m.in. ul. 
Batorego.
Stąd też realizacja nowej nawierzch-
ni ulicy Batorego będzie planowana 
po ostatecznym rozstrzygnięciu w/w 
projektu)

MARIA PIECUCH in-
terpelowała w sprawie 
utwardzenia na-
wierzchni ulicy Stró-
żowskiej. (Odp.: Od-
powiadając na 
interpelację radnej w 

sprawie utwardzenia nawierzchni ul. 
Stróżowskiej bocznej informuję, że 
nawierzchnia zostanie zmodernizo-
wana w 2017 roku w ramach środ-
ków finansowych zaplanowanych na 
bieżące utrzymanie dróg miejskich).

Sprostowanie
W związku z niewłaściwym od-
czytaniem i sformułowaniem py-
tania Pani Radnej Marii Piecuch 
w złożonej w dniu 30.03.2017r.na 
XXXlll sesji Rady Miasta interpela-
cji,w której zasugerowałem prośbę 
Pani Radnej o przeznaczenie tere-
nu przy ul.Kromera na wybieg dla 
psów-przepraszam.Równocześnie, 
dla wiedzy Czytelników „Kurie-
ra”,zwłaszcza z ul.Kromera,publiku-
jemy pełną treść interpelacji:”Pro-
szę o wybudowanie wybiegu dla 
psów i posadowienie tam pojemni-
ków na psie odchody.Psie odchody 
zalegają na ulicach,chodnikach i 
trawnikach.Przykładem jest ul.Kro-
mera,gdzie pieski załatwiaja swoje 
potrzeby pod żywopłotem wzdłuż 
budynków i na górce przed przed-
szkolem-5m od piaskownicy, w któ-
rej bawią się dzieci.”

KRZYSZTOF ZA-
GÓRSKI złożył inter-
pelację, w której 
wnioskował o podjęcie 
czynności związanych 
z modernizacją ul. 
Blich. (Odp.: Odpo-

wiadając na interpelację radnego do-
tyczącą podjęcia czynności związa-
nych z modernizacja ul. Blich 
informuje, że na Sesji Rady Miasta w 
dniu 27.04.2017 r. w ramach Uchwa-
ły nr 408/XXXIV/2017 z dnia 
27.04.2017 r. zaplanowano w wydat-
kach majątkowych środki finansowe 
w wysokości 50 000 zł na opracowa-
nie dokumentacji projektowej prze-
budowy przedmiotowej drogi. W 
związku z tym w roku bieżącym 
Urząd Miejski będzie prowadził dzia-
łania związane z przygotowaniem in-
westycji, w tym opracowania projek-
tu budowlanego. Proces 
przygotowania zadania przedstawio-
nego powyżej jest w przypadku ulicy 
Blich właściwy i niezbędny. Jego sfi-
nalizowanie przybliży termin rzeczo-
wej realizacji zadania związanego z 
przebudową przedmiotowej ulicy).
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„ZJEDNOCZONE KOLORY MEDIOLANU”  BARBARA ZASOWSKA / FOTOGRAFIA
19 maja br. w Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów 
odbył się również wernisaż 
prac Barbary Zasowskiej „The 
united colors of Milan - Zjed-

noczone kolory Mediolanu”. 
BARBARA ZASOWSKA - 
gorliczanka, osoba o wielu 
pasjach i zainteresowaniach. 
Fotografuje, rzeźbi i maluje, pisze 

artykuły. Podróżuje po całym 
świecie.  Podczas tych podróży 
powstają fotografie, w których z 
elementów rzeczywistości kreuje 
swój własny świat. 

Tym razem ten świat 
wykreowała w Mediolanie.  
Wystawa czynna bę-
dzie do 19 czerwca br.  
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ELIMINACJE POWIATOWE 32. FESTIWALU „BAJDUREK”
5 maja br. w sali teatralnej 
Gorlickiego Centrum Kultury 
odbyły się eliminacje powia-
towe 32. Festiwalu Teatrów 
Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. 
Na scenie zaprezentowało się 
5 zespołów teatralnych z po-
wiatu gorlickiego: „TEATR POD 
ANIOŁEM” – Zespół Szkół Nr 1 
w Bobowej; „NO COMMENTS” 
– Zespół Szkolno- Przedszkol-
ny w Libuszy; „PRACOWNIA 
KATA” – Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Bieczu; 
„SMART” – Gorlickie Centrum 
Kultury; „WYJŚCIE AWARYJ-
NE” – Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Strzeszynie. Komisja 
Artystyczna w składzie: Jacek 
Milczanowski; aktor, reżyser, 
scenarzysta  teatralny z Krako-
wa; Bogdan Słomiński –  ak-
tor z Krakowa; Magdalena 

Rak – plastyk Gorlickiego Cen-
trum Kultury – po obejrzeniu 
5 przedstawień teatralnych, 
odnotowując bardzo wysoki 
poziom prezentowanych spek-
takli –postanowiła nagrodzić: 
pierwszym miejscem zespół 
„WYJŚCIE AWARYJNE” z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolne-
go w Strzeszynie za spektakl 
„Anatomia współczesnego 
człowieka”; drugim miejscem 
II zespół „SMART” z Gorlickie-
go Centrum Kultury za spek-
takl „Leśne dzwony”; trzecim 
miejscem zespół „PRACOWNIA 
KATA” z Miejsko –  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bieczu za 
spektakl „Czarownice rodem z 
Biecza”. Jurorzy wyróżnili też: 
zespół „TEATR POD ANIOŁEM”  
za ekspresję i wiarę w teatr 
oraz zespół „NO COMMENTS” 

za udaną próbę stworzenia 
debiutanckiego scenariusza. 
Komisja postanowiła zapro-
sić do udziału w finale 32. 
Festiwalu Teatrów Dzieci i 
Młodzieży BAJDUREK, który 
odbędzie się w Nowym Sączu 
w dniach 12-14 czerwca 2017 
r. laureatów miejsca I i II. 
Komisja serdecznie dzięku-

je organizatorom za sprawne 
przeprowadzenie eliminacji, za 
dostarczenie radości i uśmie-
chu dzieciom – aktorom i dzie-
ciom – widzom, za wytworze-
nie atmosfery miłej zabawy. 
Na podkreślenie zasługuje fakt 
uhonorowania zespołów dy-
plomami, słodyczami i piękny-
mi maskotkami.

FIAT LUX - NIECH SIĘ STANIE ŚWIATŁOŚĆ  
 ROBERT HUK FOTOGRAFIA

19 maja br. o godzinie 18:00,  
w Muzeum Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów odbył się 
wernisaż fotografii Roberta 
Huka „Fiat LUX – niech się sta-
nie światłość”.
ROBERT ZYGMUNT HUK - 
wybitny footgrafik, artysta, 

znakomity inwentaryzator 
zmian zachodzących w krajo-
brazie kulturowym. Jego fo-
tografie są nie tylko zapisem 
życia, ale i swoistymi dziełami 
sztuki. Są efektem systema-
tycznej pracy i talentu. Artysta 
stara się unikać typowego re-

portażu, a temat interpretuje 
wykonując fotografie w niety-
powych warunkach, nietypo-
wymi metodami, przy wyko-
rzystaniu naturalnego światła 
słońca i księżyca oraz oświetle-
nia sztucznego. 
Światło dominuje też w wy-

stawie Fiat Lux - gdzie w ota-
czającym nas świecie przy-
rody i pejzażu industrialnego 
staje siętajemniczym znakiem 
Stwórcy.
Wystawa czynna bę-
dzie do 19 czerwca br.  
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ROZPOCZĘCIE WAKACJI 
I 1. ZLOT FOODTRUCKÓW

Podczas dwudniowej imprezy wystąpi Szymon Cho-
dyniecki i zespół Steel Velvet. Ponadto centrum na-
szego miasta wypełni zapach potraw sprzedawanych 
z Foodtrucków - będzie można skosztować najrozma-

itszych dań i kuchni z całego świata!

MAŁOPOLSKI 
FESTIWAL SMAKU

UROCZYSTOŚCI 600-LECIA 
LOKACJI MIASTA NA 

PRAWIE MAGDEBURSKIM

EKSPLOZJA KOLORÓW
Najbardziej kolorowa impreza w Polsce po raz kolejny 
zawita do naszego miasta! Eksplozja kolorów, kon-
cert MARKUSA P i zabawa z DJ-em – to wszystko już 

15 sierpnia na stadionie OSiR w Gorlicach. 
Pokolorujmy wspólnie całe Gorlice!

Regionalne przysmaki w zaskakujących, kulinarnych 
aranżacjach - tego mogą spodziewać się mieszkańcy 
Gorlic. To kolejne miasto na kulinarnej mapie Mało-
polski, do którego zawita Małopolski Festiwal Smaku.

W tym roku przypada 600-lecie lokacji Miasta Gorlice 
na prawie magdeburskim. W programie wydarzenia 
m.in. turniej rycerski, wystawy rękodzieła,przejażdżki 

konne, gry terenowe i wiele innych atrakcji!

1-2 lipca

22-23 lipca

5-6 sierpnia

15 sierpnia
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