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Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
J. Kulmowa „Zaduszki”
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14 października w całej Polsce 
obchodzimy Dzień Edukacji Na-
rodowej – święto nauczycieli, 
wychowawców i pedagogów. 
13 października br. w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 5 odbyły się 
miejskie obchody tego święta. 
Przybyłych gości powitała Dy-
rektor Barbara Kuk. W uro-
czystościach wzięli udział: 
Burmistrz Miasta Gorlice 

Rafał Kukla, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Krzysztof 
Wroński, Radni, pracownicy 
oświaty, dyrektorzy miejskich 
zespołów szkół i przedszko-
li, przedstawiciele Urzędu  
Miejskiego oraz uczniowie. 
W czasie obchodów wręczone 
zostały Nagrody Burmistrza 
Miasta Gorlice za osiągnięcia 
w pracy dydaktyczno – wycho-

Gaudeamus Igitur... w Dworze Karwacjanów
11 października br. w Dworze 
Karwacjanów w Gorlicach, 
hejnałem Gorlic „Beskidzkie 
Echo” oraz pieśnią „Gaude 
Mater Polonia” - rozpoczęła się 
uroczysta Inauguracja Roku 
Akademickiego 2017/2018 
Uniwersytetu Złotego Wieku 
w Gorlicach, z udziałem Sta-
rosty Gorlickiego Karola Gór-
skiego oraz Wiceburmistrza 
Gorlic Łukasza Bałajewicza. 
Specjalnym gościem tej do-
niosłej uroczystości był Fran-
ciszek Ziejka - profesor nauk 
humanistycznych, polski 
uczony, historyk literatury 
polskiej, rektor Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w latach 
1999-2005, autor i redaktor 
licznych publikacji nauko-
wych, kilku sztuk teatralnych, 
słuchowisk radiowych, czło-
nek Polskiej Akademii Umie-
jętności, PENClubu, przewod-
niczący Społecznego Komitetu 

Odnowy Zabytków Krakowa. 
W nastrój tej 12-tej Inaugu-
racji wprowadził wszystkich 
koncert chóru Cantores Carva-
tiani pod dyrekcją Anny Cisoń, 
działający przy Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach. Wspomniana 
pieśń „Raduj się, Matko Pol-
sko” podkreśliła powagę i 
dostojność wydarzenia, „Taki 
kraj” wzruszyła do łez przej-
mującymi miłością i ofiarno-
ścią do Ojczyzny słowami „Z 
pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, 
zwycięskiej chwały nadchodzą 
dni. Dopomóż Boże i wytrwać 
daj! Tu nasze miejsce, to nasz 
kraj!”. Dopełnieniem tego na-
stroju było złożenie roty ślu-
bowania, co uczyniło 120-tu 
słuchaczy, śpiewając wspólnie 
z chórem pieśń „Gaudeamus 
Igitur”. Brać studencka „Złote-
go Wieku” wysłuchała wykła-
du inauguracyjnego profesora 

Franciszka Ziejki - „Kościusz-
ko do całego cywilizowane-
go świata należy”. W 200. 
rocznicę śmierci Tadeusza 
Kościuszki. Słuchali z uwagą i 
zaciekawieniem tej historycz-
nej gawędy o Polaku, boha-
terze Polski, Stanów Zjedno-
czonych Ameryki i Białorusi, 
spoczywającym na Wawelu, 
ale i w Zuchwilu w Szwajca-
rii, który ma swoje hrabstwo 
i miasto w USA, najwyższą 

górę w Australii, dziesiąt-
ki pomników w świecie, jest 
patronem setek ulic, szkół, 
bohaterem obrazów, sztuk te-
atralnych, filmów. A wszystko 
dlatego, że w drugiej połowie 
XVIII wieku podjął walkę o 
wolność i godność człowie-
ka, o wolność i niepodległość 
narodów i państw, z hasłem 
„Za wolność waszą i naszą”. 

Tekst: Roman Dziubina

wawczej. 
Wyróżnienia z rąk Burmistrza 
Rafała Kukli otrzymali: Iza-
bela Krupa (MZS nr 1), Anna 
Kowalska (MZS nr 1), Jolan-
ta Janusz (MZS nr 3), Renata 
Apola (MZS nr 3), Beata Woj-
narek (MZS nr 4), Magdalena 
Mika (MZS nr 4), Halina Łuka-
szyk (MZS nr 5), Artur Zagórski 
(MZS nr 5), Elżbieta Zagórska 

(MZS nr 6), Wiesława Ptaszek 
(MZS nr 6) oraz Jadwiga Goleń 
z Miejskiego Przedszkola nr 1. 
Nagrodzeni zastali również 
nauczyciele i pracownicy 
MZS 5. Wyróżnienia wrę-
czyła Dyrektor Barbara Kuk. 
Uroczystość zakończył występ 
artystyczny młodzieży z Miej-
skiego Zespołu Szkół nr 5. 
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Miejski Dzień Edukacji Narodowej

18 października br. na sali 
gimnastycznej Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 5 odbyła się 
niecodzienna uroczystość. 
Tego właśnie dnia do gro-
na Słonecznych przedszko-
laków dołączyło 52 dzieci. 
Była to pierwsza tak waż-
na impreza w życiu nowo 
przyjętych do przedszkola 
maluchów. Rodzice byli bar-
dzo wzruszeni, a zarazem 
dumni, widząc swoje pocie-
chy w odświętnych strojach 

na przedszkolnej scenie. 
Uroczystego pasowania doko-
nała Dyrektor Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 5 Barbara Kuk.  
Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i odznaki z logiem 
Słonecznego Przedszkola. 
Oprawę artystyczną do 
tejże uroczystości przy-
gotowała Iwona Margań-
ska, angażując w występ 
wszystkie przedszkolaki.  
 
Źródło: MP nr 5

Pasowanie na przedszkolaka



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 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 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
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 WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO PLANOWANIA
I REALIZACJI BUDŻETU

BIURO KADR I BHP

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 63
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.

NR 10(286) 2017 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 3

K U R I E R  G O R L I C K Ip a ź d z i e r n i k  2 0 1 7

„Bezpieczeństwo obywateli Polski lokalnej”
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI W GORLICACH

Z inicjatywy Poseł na Sejm 
Barbary Bartuś, 23 paździer-
nika br. w Gorlicach odbyła 
się konferencja pod hasłem 
„Bezpieczeństwo obywate-
li Polski lokalnej”. Udział w 
niej wzięli Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji Mariusz Błaszczak, Poseł 
na Sejm Barbara Bartuś, 
Wojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik oraz przedstawiciele 
władz samorządowych, Po-
licji, Straży Granicznej, Nad-
leśnictwa i mieszkańcy Gor-
lic. Konfernecję poprzedziła   
Mszą św. w intencji Ojczyzny 
oraz złożeniem wieńców pod 
tablicą upamiętniającą ofia-
ry katastrofy smoleńskiej. 

Po uroczystości i wyprowa-
dzeniu pocztów sztandaro-
wych przedstawiciele władz 
udali się do budynku Cen-
trum Kształcenia Praktycz-
nego i Ustawicznego, przy 
ulicy 11 Listopada, gdzie 
rozpoczęła się konferencja. 
Celem było przedstawienie 
najważniejszych aspektów 
funkcjonowania służb oraz 
ocena zagrożeń z jakimi 
w Polsce i naszym regionie 
mamy do czynienia. 
Wypracowane kierunki dzia-
łań mają posłużyć podnie-
sieniu bezpieczeństwa miesz-
kańców naszego regionu. 
Zagadnienia zostały przed-
stawione przez odpowiednie 

służby i ich przedstawicieli, 
m.in. Policję, Straż Pożar-
ną, Straż Graniczną, WOPR, 
GOPR, Nadleśnictwo, a za-
proszeni zostali przedstawi-
ciele OSP wszystkich gmin 
powiatu. Panele poprowadzili 
Krzysztof Tybor - Komendant 
Powiatowy Policji w Gorlicach, 
Daniel Korzeń - Prezes Gorlic-
kiego WOPR, Krzysztof Gła-
dysz - Komendant Powiatowy 
PSP w Gorlicach, Łukasz Olej-
nicz - Komendant Placówki 
Straży Granicznej w Tarnowie, 
Józef Legutko - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gorlice, Michał 
Słaboń - Naczelnik Grupy 
Krynickiej GOPR oraz Łukasz 
Smetana - szef zespołu ds. 
SAR Grupy Krynickiej GOPR. 
Tematyka obrad objęła bez-
pieczeństwo mieszkańców 
Powiatu Gorlickiego, jako 
terenu przygranicznego, 
specyficznie ukształtowa-
nego, górzystego, ze zbior-
nikiem wodnym Klimkówka 
oraz o dużym stopniu zale-
sienia.
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Obchody rocznicy Rewolucji Węgierskiej
W dniach 22– 23 października 
br., na zaproszenie Burmistrza 
Papy Áldozó Tamása, gościł w 
tym węgierskim mieście part-
nerskim Gorlic Burmistrz Rafał 
Kukla. Odnowiona współpraca 
pomiędzy miastami przyno-
si wymierne korzyści, czego 
owocem są coroczne wyjazdy 
gorlickich dzieci na kolonie nad 
Balatonem oraz zimowiska w 
naszym mieście, organizowa-
ne dla małych gości z Papy. 
Wizyta Burmistrza w Papie 
wiązała się z obchodami uro-
czystości upamiętniających 61. 
Rocznicę Rewolucji 1956 na 
Węgrzech, Wojny o Niepodle-
głość oraz obwieszczenia Repu-

bliki Węgierskiej w 1989 roku. 
W czasie obchodów, po wspól-
nym odśpiewaniu hymnu, głos 
zabrali włodarze obu miast. 
Zarówno Burmistrz Rafał Ku-
kla, jak i Burmistrz Papy, na-
wiązywali do wspólnej historii 
Węgier i Polski. Rewolucję 
1956 roku na Węgrzech zapo-
czątkowały wydarzenia paź-
dziernikowe w Polsce. Ludność 
węgierska wyszła na ulice, 
chcąc okazać swoje wsparcie 
dla protestujących w Pozna-
niu robotników. Te zdarzenia, 
będące w istocie wołaniem 
Węgrów o wolność, skończy-
ły się ponad trzytygodniową 
walką zbrojną, która przeisto-

czyła się w Wojnę o Niepodle-
głość. Polacy, tak jak Węgrzy, 
okazali wsparcie dla powstań-
ców. W całej Polsce masowo 
oddawano krew dla rannych 
Węgierskich Braci, a także zor-
ganizowano ogromną zbiórkę 
na rzecz walczących o Niepod-
ległość. Skala pomocy z Pol-
ski była większa, niż wsparcie 
udzielone z zachodu. Burmistrz 
Áldozó Tamása podkreślał tak-
że, że wspólna historia Polski i 
Węgier sięga o wiele dalej. Już 
w XVI wieku losy Gorlic połą-
czyły się z Węgrami – przez 
miasto przebiegał jeden z 
największych szlaków handlo-
wych - węgierski trakt. Upa-

miętnieniem tej historycznej 
drogi jest – wspomniana przez 
Burmistrza Papy – znajdująca 
się w Gorlicach ulica Węgier-
ska. Po przemówieniach, mia-
ła miejsce część artystyczna 
– pokaz muzyczno – taneczny, 
w wykonaniu aktorów węgier-
skich oraz folkowego zespołu 
tanecznego z Papy. Po części 
artystycznej, Burmistrz Gor-
lic wraz z gospodarzami udali 
się w miejsce pamięci –  aby 
oddać hołd ofiarom Rewolucji 
Węgierskiej. Na miejscu przed-
stawiciele lokalnych władz, 
partii, organizacji, instytucji 
oraz obywateli złożyli wieńce. 
Źródło: www.papa-ma.hu

60-lecie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Gorlicach
11 października br. w Auli Ze-
społu Szkół Zawodowych w 
Gorlicach odbył się Jubileusz 
60-lecia Koła Polskiego Związku 
Niewidomych w Gorlicach.
Na uroczystej Gali zebranych 
licznie gości przywitał Prezes 
Koło PZN OM w Gorlicach Jan 
Gala. Zarys historii i działalno-
ści Koła na przestrzeni 60 lat 
przestawiła była Prezes Teresa 
Augustyn.
Podczas uroczystości wręczone 
zostały liczne odznaczenia. W 
imieniu Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy obecny na uroczystości 
Wicewojewoda Małopolski Józef 

Gawron wręczył Odznaczenia 
Państwowe. Srebrny Krzyż Za-
sługi odebrała Teresa Augustyn. 
Brązowym Krzyżem Zasługi od-
znaczeni zostali: Jan Gala, Jan 
Rząca, Krystyna Janik.
Ponadto przyznane zostały Od-
znaczenia Honorowe PZN oraz 
Odznaczenie Przyjaciel Niewi-
domego.
W uroczystości udział wzięli par-
lamentarzyści oraz ich przedsta-
wiciele, samorządowcy, a także 
licznie zgromadzeni członkowie 
i sympatycy Koło PZN OM w 
Gorlicach.
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Przy ul. Legionów, jednej z 
najbardziej ruchliwych dróg 
miasta, zawisł nowy neon. Do 
tej pory szpecąca, stara in-
stalacja straszyła kierowców 
i pieszych, dziś cieszy oczy. 
Tak wyglądała stara instalacja 
na bloku przy ul. Legionów. 
Nowy neon z pewnością po-

prawi estetykę ulicy i przycią-
gnie wzrok mieszkańców oraz 
turystów. Powstał jako kolejny 
element kampanii promocyj-
nej „Gorlice Miasto Światła”.  
Działanie finansowane ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

„Gorlice – MIASTO ŚWIATŁA”. Poprawa estetyki miasta

Tor pumptrack, mini plac rowe-
rowy, siłownia plenerowa, 4 par-
kingi, remont ulicy, wiata śmiet-
nikowa, oświetlenie uliczne, 
urządzenia terenowo-rekreacyj-
ne, odwodnienie placu zabaw – 
to zadania, które decyzją miesz-
kańców, Burmistrz Gorlic ujmie 
w projekcie budżetu na 2018 rok. 
Po przeliczeniu wszystkich gło-
sów oddanych na zadania do 
Budżetu Obywatelskiego 2018 
r. z listy projektów ogólnomiej-
skich zwyciężyło zadanie pt. Bu-
dowa toru rowerowo-rolko-
wo-deskorolkowego typu 
„Pumptrack” opiewające na 
łączną kwotę: 300 000 zł. Projekt 
otrzymał 484 ważne głosy. 
 
Wyniki głosowania na zada-
nia ogólnomiejskie:  
1. Budowa toru rowerowo-rol-
kowo-deskorolkowego typu 
„Pumptrack” – 484 głosy 
2. Gorlice: tutaj mieszkam – tu-

taj oddycham – 314 głosów 
3. „Strefa Kibica” na gorlic-
kim Rynku podczas Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej Ro-
sja 2018 – 287 głosów 
4. Wzmocnienie infrastruktu-
ry sportowej Miasta Gorlice 
poprzez zakup mat kontakto-
wych do automatycznego po-
miaru czasu na basenie OSiR 
Gorlice wraz z oprogramo-
waniem, zegarami i dostoso-
waniem niecki basenowej (w 
miejscu startów i nawrotów ) 
do montażu mat – 203 głosy 
5. „A do Z – dostosowanie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gorlicach do potrzeb osób 
słabo widzących, niewidomych 
i starszych oraz z dysfunk-
cją słuchu” – 128 głosów 
6. Wykonanie pomnika upa-
miętniającego 100-lecie Bitwy 
Gorlickiej i 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości 
w 1918 roku – 101 głosów 
7. Remont ulicy Sienkiewi-
cza bocznej – 100 głosów 
 
W poszczególnych osie-
dlach zwyciężyły następu-
jące projekty: 
OSIEDLE NR 1 – „STARÓW-
KA”    

Budowa  urządzeń terenowo - 
rekreacyjnych z zagospodaro-
waniem terenu przy ulicy Koper-
nika w Gorlicach obok parkingu 
przy Pl. Dworzysko – 79 głosów 
OSIEDLE NR 2 – „MAG-
DALENA”   
Remont nawierzchni ulicy 
Kopernika w kierunku ga-
raży MPGK – 155 głosów 
OSIEDLE NR 3 „KRO-
MERA” i OSIEDLE NR 
11 „ŁYSOGÓRSKIE”  
Mini plac rowerowy dla dzieci 
(wniosek wspólny z Zarządem 
Osiedla Nr 11) – łącznie 95 głosów 
OSIEDLE NR 4 – „MA-
RIAMPOL”   
Wykonanie zjazdu oraz utwar-
dzenie placu postojowego dla 
mieszkańców bloków ul. Chopina 
11 i 13 wraz z wykonaniem chod-
nika do bloku nr 13 – 76 głosów 
OSIEDLE NR 5 – 
„MŁODYCH”  
Budowa parkingu przy ulicy 
Konopnickiej 23 – 151 głosów 
OSIEDLE NR 6 – „ZA-
WODZIE”   
Utwardzenie Placu – Par-
kingu przy ul. Pod Lo-
downią – 316 głosów 
OSIEDLE NR 7 – 
„SOKÓŁ”  

Wykonanie odwodnienia Pla-
cu Zabaw przy ulicy Dukiel-
skiej oraz utwardzenie dro-
gi dojazdowej – 121 głosów 
OSIEDLE NR 8 – 
„KORCZAK”  
Siłownia osiedlowa na Osie-
dlu Korczak – 145 głosów 
OSIEDLE NR 9 – „GÓR-
NE”    
Uporządkowanie miejsca gro-
madzenia odpadów na Osiedlu 
Górnym celem poprawy es-
tetyki i higieny – 251 głosów 
OSIEDLE NR 10 – „SKRZYŃ-
SKICH”   
Budowa oświetlenia na ulicy 
Skrzyńskich (boczna) łącznik 
z ulicą Jagodową – 77 głosów 
OSIEDLE NR 12 – „KRASIŃ-
SKIEGO”   
Zwiększenie bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym wraz z budo-
wą miejsc parkingowych przy 
ulicy Słowackiego – 76 głosów 
 
W głosowaniu na Budżet Oby-
watelski Miasta Gorlice 2018 
łącznie głosowało 2089 upraw-
nionych mieszkańców Gorlic. 
Szczegółowe wyniki głosowania 
na stronie: www.budzetobywa-
telski.gorlice.pl

GORLICE BĘDĄ MIAŁY PUMPTRACK!
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Mieszkańcy Gorlic mogą już ko-
rzystać z nowego miejsca do 
aktywnego spędzania czasu wol-
nego. Do użytku oddany został 
plac przeznaczony do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu, z zamonto-
wanymi urządzeniami terenowo 
– rekreacyjnymi. Nowa siłownia 
plenerowa powstała przy ulicy 
Kościuszki, obok mostku na rzece 
Ropie, naprzeciw utwardzonego  
niedawno placu manewrowego! 
Dojście do placu zostało uporząd-
kowane, poprzez zbudowanie 
ścieżki z drobnego żwirku, wzdłuż 
której stoją wygodne ławki. 
Inwestycja ma na celu propa-
gowanie aktywności fizycznej, 
połączonej z możliwością prze-
bywania na świeżym powie-
trzu. Ćwiczenia z wykorzysta-

niem urządzeń terenowych są 
łatwe i przyjemne, ale przede 
wszystkim pozytywnie wpły-
wają na kondycję i szczupłą 
sylwetkę, a co za tym idzie, na 
dobre samopoczucie. W końcu 
w zdrowym ciele, zdrowy duch! 
Wszystkich kochających sport, 
jak i tych, którzy swoją przygodę 
z aktywnością dopiero zaczyna-
ją, zapraszamy do bezpłatnego, 
aktywnego korzystania z urzą-
dzeń.
Inwestycja została dofinansowa-
na przez Ministra Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej (FRKF) 
w ramach Programu Rozwoju 
regionalnej Infrstruktury Sporto-
wej – edycja 2016.

Nowa siłownia plenerowa w Gorlicach
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Aleja Lipowa po remoncie
Mieszkańcy Osiedla Magdale-
na mogą korzystać już z nowo 
wyremontowanego odcinka 
ulicy Kopernika, zwanego Ale-
ją Lipową. Nowa nawierzchnia 
na ponad 100 metrowym frag-
mencie ulicy została wykona-
na ze środków Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Gorlice na 
rok 2017.

To już kolejna, przeprowadzo-
na w ostatnich latach inwesty-
cja w ciągu ulicy Kopernika.  
W 2015 roku zmodernizowany 
został odcinek ulicy Kopernika 
od Placu Dworzysko w kierun-
ku osiedla, a w zeszłym roku 
fragment ulicy od skrzyżowa-
nia z ulicą Krakowską (obok 
Klubu „Jubilat”) w kierunku 

Al. Lipowej. To jednak nie ko-
niec inwestycji na tej ulicy. W 
projekcie przyszłorocznego 
budżetu, Burmistrz Gorlic uj-
mie remont nawierzchni ulicy 
Kopernika w kierunku gara-
ży MPGK. Zadanie to zosta-
ło wybrane przez mieszkań-
ców w głosowaniu na Budżet 
Obywatelski na 2018 rok. 

Przypomnijmy, że moderniza-
cja ulicy Kopernika wchodzi 
w skład jednego wspólnego 
przetargu na przebudowę łącz-
nie 8 ulic. Oprócz ul. Kopernika 
przetarg obejmuje remont na-
wierzchni ulic Sosnowej, Cho-
pina (bocznej), Zagórzańskiej, 
Hallera, Dębowej, Broniew-
skiego oraz Rybickiego.

Nowe parkingi z Budżetu Obywatelskiego
12 nowych miejsc parkingo-
wych przy ul. Potockiego oraz 
wyremontowany plac postojo-
wy przy ul. Orzeszkowej – to 
inwestycje, które w ostatnim 
czasie zostały zrealizowane 
z Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Gorlice na 2017 rok. 
Nowe miejsca parkingowe 
przy ul. Potockiego 11 zostały 
wykonane w ramach porozu-

mienia Miasta Gorlice ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Osiedle 
Młodych”. Spółdzielnia przy-
gotowała dokumentację pro-
jektową oraz przeprowadziła 
przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy zadania, natomiast Mia-
sto Gorlice pokryło koszty prac 
przeprowadzonych na działce, 
która jest własnością Miasta. 
Remont placu postojowego 

przy ul. Orzeszkowej na „Os. 
Pod Lodownią” w Gorlicach 
to zadanie, które zostało zre-
alizowane również w ramach 
czwartej edycji Budżetu Oby-

watelskiego Miasta Gorlice na 
rok 2017. Zadanie zostało zgło-
szone i wybrane w głosowaniu 
przez mieszkańców Osiedla nr 
6 „Zawodzie”.
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Aż 15 mln dotacji na nowy standard komunikacji miejskiej!
Mamy powody do dumy, 
gdyż kolejny wniosek o do-
finansowanie złożony przez 
Miasto Gorlice, został roz-
patrzony pozytywnie! Dzięki 
pozyskanym funduszom sfi-
nansowany zostanie zakup 
11 niskoemisyjnych, nisko-
podłogowych autobusów do 
transportu pasażerskiego i roz-
budowa infrastruktury rowe-
rowej w okolicznych gminach. 
Miasto Gorlice, jako partner 
wiodący, złożyło do Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego wniosek 
pt. „Rozbudowa systemu 
ekologicznego transportu 
sposobem na mniejsze zanie-
czyszczenie powietrza i wyż-
szy komfort podróżowania w 
obszarze funkcjonalnym mia-
sta Gorlice”. Głównym celem 
projektu jest poprawa jakości 
powietrza atmosferycznego w 
obszarze funkcjonalnym Miasta 
Gorlice, poprzez ograniczenie 
zanieczyszczeń powietrza 
generowanych przez transport. 

Projekt ten przewiduje zakup 
11 sztuk niskoemisyjnego, 
niskopodłogowego taboru, 
spełniającego normy 
emisji spalin EURO6, przy 
równoczesnym wycofaniu 5 z 
15 przestarzałych autobusów, 
realizujących usługi w zakresie 
transportu publicznego w 
obszarze funkcjonalnym Miasta 
Gorlice. Tabor obsługiwał 
będzie 7 linii miejskich. 
Ponadto uruchomione będą 
4 nowe połączenia z Gminą 
Lipinki, Biecz oraz Sękowa. 
Zostaną one zintegrowane 
z infrastrukturą rowerową 
- ścieżkami pieszo – 
rowerowymi, które w ramach 
dofinansowania powstaną na 
terenie gmin partnerskich. 
Częstotliwość kursów zostanie 
dostosowana do potrzeb 
mieszkańców.
Wniosek aplikacyjny złożo-
ny został 26 lutego 2017 r., 
a poprzedziła go pozytywnie 
oceniona przez Forum Subre-
gionu Sądeckiego karta pro-
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jektu subregionalnego (nabór 
kart miał miejsce w lipcu 2016 
roku). Całkowita wartość pro-
jektu złożonego przez Miasto 
Gorlice – Lidera projektu wy-
nosi 19 910 788,48 zł, dofi-
nansowanie: 14 994 489,51 
zł (84,10% kosztów kwalifi-
kowanych), a wkład własny 
partnerów: 4 916 298,97 zł. 
Kosztem niekwalifikowanym 
w projekcie jest podatek VAT 
od ceny zakupu autobusów - 
2 081 431,00 zł, gdyż miasto 

Gorlice ma prawną możliwość  
odzyskania go.
Jest to drugi pod względem 
zaangażowanych środków pro-
jekt, na który miasto otrzyma-
ło wsparcie z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego. Najwięk-
szym przedsięwzięciem jest 
termomodernizacja 39 obiek-
tów użyteczności publicznej na 
terenie powiatu gorlickiego, w 
tym 9 obiektów położonych w 
Gorlicach.

W Gorlicach ruszają 
Małopolskie Talenty

687 225 zł  to kwota, która 
pomoże 384 uczniom rozwijać 
swoje umiejętności i talenty 
oraz poszerzyć wiedzę z za-
kresu swoich zainteresowań. 
W sierpniu br., Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe Wsi 
Dominikowice wraz z Miastem 
Gorlice pozyskały dofinanso-
wanie w ramach Poddziałania 
10.1.5 Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego: Wsparcie 
uczniów zdolnych, Typ projektu: 
C. rozwój uzdolnień oraz po-
głębianie zainteresowań i ak-
tywności edukacyjnej uczniów. 
16 października br. w sali kon-
ferencyjnej Domu Polsko-Sło-
wackiego w Gorlicach odbyło 
się pierwsze spotkanie informa-
cyjno-organizacyjne partnerów 
projektu z dyrektorami szkół 

z terenu powiatu gorlickiego 
uczestniczących w projektach. 
Spotkanie otworzył Burmistrz 
Rafał Kukla, dziękując zebra-
nym za przybycie i dotychcza-
sową współpracę, a przedsta-
wicielkom Stowarzyszenia oraz 
zaangażowanym w projekty 
pracownikom Urzędu – za 
wkład pracy dla dobra uzdol-
nionych dzieci Ziemi Gorlickiej. 
Część merytoryczną spotkania 
poprowadziły panie ze Stowa-
rzyszenia, przedstawiając w 
formie prezentacji multimedial-
nych najważniejsze zagadnienia 
związane z realizacją projektów, 
w tym w szczególności z rekru-
tacją uczniów oraz korzyścia-
mi, jakie płyną z projektów dla 
uczniów, nauczycieli oraz szkół 
jako placówek edukacyjnych. 
Projekt przewiduje utworzenie w 

powiecie gorlickim tzw. Centrów 
Wsparcia Uczniów Zdolnych. 
W ramach CWUZ uczniowie 
będą uczestniczyć w zajęciach 
pozaszkolnych z 4 kompetencji 
kluczowych: języka angielskie-
go, matematyki, przedsiębior-
czości i informatyki, a także w 
zajęciach z zakresu rozwija-
nia kompetencji społecznych i 
umiejętności uczenia się (tzw. 
kompetencje ponadprzedmio-
towe).
Swój udział w projektach 
zgłosiły 43 szkoły podstawo-
we oraz 25 gimnazjów i szkół 
prowadzących klasy VII i VIII 

z ośmiu gmin powiatu gorlic-
kiego (Miasto Gorlice, Biecz, 
Bobowa, Gmina Gorlice, Łuż-
na, Moszczenica, Ropa, Uście 
Gorlickie). Zajęcia dla uczniów 
uzdolnionych realizowane będą 
w dwóch edycjach, a początek 
już w styczniu – lutym przyszłe-
go roku. Łącznie w obu etapach 
edukacyjnych z zajęć dodatko-
wych skorzysta 384 uczniów. 
Całkowita wartość każdego z 
projektów wynosi 343 612,50 zł 
a przyznane dofinansowanie – 
313 372,50 zł (91,20% kosztów 
kwalifikowanych).

31 października 2017 r. zakoń-
czony został etap oceny formal-
nej wniosków o dofinansowanie 
projektów złożonych w ra-
mach konkursu nr RPMP.11.01.
02-IZ.00-12-033/17 dla Dzia-
łania 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja 
miast średnich i małych.
W wyniku oceny formalnej 

wynik pozytywny uzyskało 
56 projektów na łączną kwo-
tę dofinansowania wynoszącą  
317 445 849,50 zł.
Wśród nich znalazły się dwa 
projekty złożone przez Miasto 
Gorlice. 1. Obszar „Starówka” - 
lokalne centrum naukowo-kultu-
ralno-sportowo-rekreacyjne wraz 
z przebudową dróg lokalnych i 

infrastruktury technicznej Gor-
lic (rewitalizacja kina „Wiarus” - 
dawnego budynku TG Sokół). 
2. Rewitalizacja budynku Gorlic-

kiego Centrum Kultury. 
Wynik negatywny uzyskało 36 
projektów na łączną kwotę dofi-
nansowania 72 236 064,01 zł.

Kolejny krok do rewitalizacji budynków 
GCK, Sokoła i Kromera
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Wspominamy tych,

Początek listopada to czas reflek-
sji i zadumy nad kruchością ży-
cia ludzkiego. Jest to czas, kiedy 
zatrzymujemy się na moment w 
codziennym biegu i wspominamy 
zmarłych, którzy zajęli w naszym 
sercu szczególne miejsce. Nie-
stety, w tym roku także z naszej 
lokalnej wspólnoty odeszło wiele 
zasłużonych dla ziemi gorlickiej 
osób. Dziś wspominamy ich po-
stacie.
W przeddzień Wszystkich Świę-
tych, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla 
wraz z Wiceburmistrzem Łuka-
szem Bałajewiczem odwiedzili 
gorlickie nekropolie, aby uczcić 
pamięć osób, które odeszły od nas 
w mijającym roku i wpisały się w 
historię naszego miasta.
Znicze zapłonęły na grobach kapi-
tana Władysława Bohatkiewicza, 

Burmistrza Gorlic Stanisława Szu-
ry oraz Honorowych Obywateli 
Gorlic – ks. Bronisława Świey-
kowskiego i ks. Józefa Micka.

W mijającym roku odeszli...
1 marca 2017 roku, w wieku 93 
lat zmarł kapitan Władysław 
Bohatkiewicz. Kapitan Bohat-
kiewicz służył w 47. Pułku Arty-
lerii Haubic Wojska Polskiego, był 
także Sekretarzem Koła Związku 
Bojowników o Wolność i Demo-
krację w Gorlicach, członkiem 
Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, odznaczony m.in. 
Krzyżem Kawalerii Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi i Krzyżem Walecznych.
10 marca 2017 roku odeszła uro-
dzona w Dominikowicach Broni-

sława Betlej - poetka, prozaik, 
bajkopisarka dla dzieci, autorka o 
bardzo bogatym dorobku literac-
kim. Członek Związku Literatów 
Polskich, Warszawskiego Klubu 
Pisarzy, utytułowana Kobietą Roku 
w Literaturze na świecie w latach 
1993/1994, a w 2001 roku uhono-
rowana Międzynarodową Osobo-
wością Roku nadaną przez Cen-
trum Biograficzne w Cambrige. Od 
lat 60-tych ubiegłego wieku two-
rzyła, opisując z wielką pasją cią-
gle zaskakującą i zmieniającą się 
rzeczywistość. Do końca swojego 
długiego i twórczego życia czuła 
się poetką rodem z Ziemi Gorlic-
kiej. Miała 89 lat. [Foto. www.te-
razkrosno.pl]
13 marca 2017 roku zmarła Ha-
lina Czeluśniak, wieloletni 
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21 października br. w gorlickim 
Ratuszu odbyło się spotkanie 
dotyczące zakończonej reno-
wacji nagrobka znajdującego 
się na gorlickaim Cmentarzu 
Parafialnym, która wykonana 
została przez Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie. 17 maja 
2014 roku zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy Aka-
demią Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie, a Powia-
tem Gorlickim, Miastem Gorli-
ce i Towarzystwem Opieki nad 
Zabytkami Powiatu Gorlickiego 
i Upiększania Miasta Gorlice 
z Okolicą. Na podstawie tego 
Porozumienia m.in. ASP podję-
ła się renowacji nagrobka Ma-
rii Krystyny Augustynówny na 
gorlickim Cmentarzu Parafial-
nym. Nad renowacją czuwał 
prof. dr hab. Ireneusz Płuska – 
Kierownik Katedry Konserwacji 

i Restauracji Rzeźby Kamien-
nej. Po spotkaniu w gabinecie 
Burmistrza Rafała Kukli, prof. dr 
hab. Stanisław Tabisz – Rektor 
ASP w Krakowie, wspomniany 
prof. Ireneusz Płuska, a także 
Karol Górski - Starosta Gorlic-
ki,  Ks. Stanisław Ruszel – Pro-
boszcz Parafii NNMP w Gorli-
cach, Zdzisław Tohl – Dyrektor 
Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów oraz Andrzej 
Welc – Prezes Towarzystwem 
Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Gorlickiego i Upiększania Mia-
sta Gorlice z Okolicą, udali na 
Cmentarz Parafialny w Gorli-
cach. Podczas krótkiego spa-
ceru obejrzeli odrestaorowany 
nagrobek oraz inne gorlickie 
grobowce wcześniej podda-
ne renowacjii pod okiem ASP. 
Nad restauracją i odnową na-
grobka Marii Krystyny Augu-

stynówny, autorstwa znanego 
krakowskiego rzeźbiarza Bod-
nickiego, przez 3 semestry 
pracowali studenci ASP w Kra-
kowie. Został zabezpieczony 
przed szkodliwą działalnością 
warunków atmosferycznych, 
a także odtworzone zostały 

skrzydła i ręka figury anioła. 
Grobowiec zlokalizowany jest 
kilkanaście metrów od wejścio-
wej bramy (przy ul. Karwacja-
nów i Św. Mikołaja) Cmentarza 
Parafialnego w Gorlicach.

ASP odrestaurowała gorlickiego anioła

pracownik Gorlickiego Centrum 
Kultury, Kierownik artystyczny i 
członek Regionalnego Zespołu Ta-
necznego „Pogórzanie’’. W styczniu 
2017 roku uhonorowana odznaką 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”.
W wieku 81 lat, 6 kwietnia 2017 
roku zmarł profesor Jerzy Ve-
tulani – znany krakowski neuro-
biolog i biochemik, członek Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Polskiej 
Akademii Umiejętności. Przyjaciel 
Gorlic. Prof. Vetulani wielokrotnie 
gościł ze swoimi wykładami w na-
szym mieście, z którym związany 
był poprzez swojego dziadka, puł-
kownika Franciszka Latinika. Płk 
Latinik był dowódcą 100. pułku 
piechoty Austro-Węgier, z którym 

Halina Czeluśniak

Stanisław SzuraBronisława Betlej
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brał udział w maju 1915 r. w prze-
łamaniu frontu rosyjskiego w Bi-
twie pod Gorlicami, a szczególnie 
wsławił się w walkach o „Wzgórze 
Pustki” w Łużnej. [Foto. www.
fotogorlice.pl, www.muzeum.gor-
lice.pl]
17 kwietnia 2017 roku zmarł Sta-
nisław Szura. Burmistrz Gorlic w 
latach 1992-1998, wieloletni Rad-
ny Rady Miasta Gorlice, Wicesta-
rosta Powiatu Gorlickiego w latach 
1998-2006 i Członek Zarządu Po-
wiatu w latach 2006-2014, współ-
twórca struktur oraz modelu dzia-
łania samorządu Miasta Gorlice 
oraz Powiatu Gorlickiego. Członek 
wielu stowarzyszeń i organizacji 
m.in. Stowarzyszenia Inżynierów 
i Mechaników Polskich, Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników 
Rolnictwa, Klubu Oficerów Rezer-
wy, Stowarzyszenia „Klub Gorli-
czan”. Odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi przyznanym przez 
austriacki Czarny Krzyż „Za Szcze-
gólną Dbałość o Groby Wojenne 
z I Wojny Światowej”. Stanisław 
Szura był człowiekiem oddanym 
bez reszty sprawom Miasta i jego 
mieszkańców, wrażliwym na ludz-
kie potrzeby, traktującym swoją 
funkcję jako misję i powołanie. 
Jego praca na rzecz lokalnej spo-
łeczności pozostanie na zawsze w 
naszej pamięci. [Foto. Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach]
18 kwietnia 2017 r. zmarł były 
wikariusz Parafii Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Gorli-
cach, ks. Marek Tutro. W czasie 
swojej posługi duszpasterskiej w 
Gorlicach, pełnił rolę Asystenta 
Kościelnego Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich, a także współ-
pracował z młodzieżą, prowadząc 
Oazę Dzieci Bożych. [www.diece-
zja.rzeszow.pl]
Tadeusz Pabis, pisarz, poeta, 
prozaik publicysta, regionalista, 
nafciarz, pasjonat historii i założy-
ciel Muzeum Przemysłu Naftowe-
go i Etnografii w Libuszy, zmarł 4 

lipca 2017 roku, w wieku 87 lat. 
Spod jego pióra wychodziły nie 
tylko książki, ale i artykuły publi-
kowane w różnych czasopismach. 
Prawdziwy pasjonat historii i prze-
mysłu naftowego. To właśnie on 
wraz z żoną Anną stworzył Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Et-
nografii  w Libuszy, prezentujące 
zabytki związane z początkami 
przemysłu naftowego w regionie.
Współautor projektu pomnika 
Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
stojącego przy skrzyżowaniu ulic 
Wróblewskiego i Legionów w 
Gorlicach, Marian Konieczny, 
zmarł 25 lipca 2017 roku. Artysta 
- rzeźbiarz, profesor i były rektor 
Akademii Sztuk w Krakowie, zmarł 
w wieku 87 lat. Artysta był m.in. 
twórcą pomnika warszawskiej 
Nike i dziesiątków innych monu-
mentów w wielu miastach Polski 
i za granicą. [Radek Pietruszka/
PAP]
18 września 2017 roku, w wyniku 
choroby zmarł były wikariusz Pa-
rafii św. Jadwigi Królowej w Gor-
licach, ks. Marcin Szopiński. W 
czasie swojego pobytu w gorlickiej 
parafii, ksiądz Marcin aktywnie 
współpracował z młodzieżą – pro-
wadził Oazę Dzieci Bożych, Oazę 
Młodzieżową, a także przygoto-
wywał młodzież do Sakramentu 
Bierzmowania. Prowadził także 
katechezy w Zespole Szkół Ekono-
micznych oraz w Przedszkolu Nr 4. 
[Foto. www.jadwiga.gorlice.pl]
Wspominając naszych bliskich, pa-
miętajmy również o zasłużonych 
dla naszego miasta. Niech zawsze 
pozostają w naszej pamięci.

którzy odeszli

Za nami kwesty na wsparcie 
działań konserwatorskich przy 
najcenniejszych obiektach 
zabytkowych Cmentarza Pa-
rafialnego oraz na rzecz dzia-
łalności kuchni Caritas, wyda-
jącej posiłki dla najuboższych. 
1 i 2 listopada ponad stu wo-
lontariuszy – samorządowców, 
nauczycieli, seniorów – kwe-
stowało na rzecz ratowania 
zabytkowych grobowców, 
nagrobków o dużej warto-
ści historycznej, kulturowej i 
artystycznej. Na najstarszej 
gorlickiej nekropolii – wpi-
sanym do rejestru zabyt-

ków Cmentarzu Parafialnym, 
w  tym roku udało się ze-
brać  14 980,55 zł. Organi-
zatorem kwesty jest Komitet 
Ratowania Zabytków Cmenta-
rza Parafialnego w Gorlicach. 
Ponadto w uroczystość Wszyst-
kich Świętych (1 listopada) w 
ramach corocznej inicjatywy 
Parafialnego Zespołu Caritas 
działającego przy Parafii Św. 
Jadwigi Królowej, na Cmenta-
rzu Komunalnym w Gorlicach 
odbyła się kwesta mająca na 
celu wsparcie podopiecznych 
Kuchni Caritas. Podczas tego-
rocznej akcji, wolontariusze 
zgromadzili kwotę 11 870 zł.

Za nami kwesty na 
gorlickich cmentarzach

ks. Marek Tutro

ks. Marcin Szopiński

Marian Konieczny

Tadeusz Pabis



p a ź d z i e r n i k  2 0 1 7K U R I E R  G O R L I C K I

NR 10(286) 2017 r.10

XL SESJA RADY MIASTA GORLICE

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

26 października br. odbyła się XL 
sesja Rady Miasta Gorlice. Po przy-
jęciu porządku obrad, protokołu z 
XXXIX sesji RM, radni zapoznali się 
z Informacja Burmistrza Miasta za 
okres międzysesyjny od 16.09. do 
15.10.2017, wysłuchali odpowiedzi 
na zgłoszone na XXXIX sesji RM 
interpelacje oraz – w punkcie 5, 
zapytania Radnych i Mieszkańców 
Gorlic do Pana Burmistrza Rafała 
Kukli w temacie odpadów zgroma-
dzonych na terenach po byłej Rafi-
nerii „Glimar” – wysłuchali Oświad-
czenia Burmistrza, które poniżej 
publikujemy.
Oświadczenie Burmistrza Gor-
lic Rafała Kukli w związku z 
punktem  Rady Miasta Gorlice 
dotyczącym odpadów na tere-
nie byłej Rafinerii Glimar
Szanowny Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, a przede wszystkim 
Szanowni Mieszkańcy Gorlic.
W programie dzisiejszej Sesji Rady 
Miasta zamieszczony został punkt 
pt. „Zapytania Radnych i Miesz-
kańców Gorlic do Burmistrza w 
temacie odpadów zgromadzonych 
na terenach po byłej Rafinerii „Gli-
mar”.
W związku z sytuacją zaistniałą na 
terenie rafinerii w pełni rozumiem 
nie tylko obawy mieszkańców w 
tym temacie, ale i oczekiwania co 
do tego, aby wszelkie zaangażo-
wane w sprawę instytucje dopro-
wadziły do ich usunięcia z terenu 
naszego Miasta.
Uważam, że sprawa odpadów na 
terenie Rafinerii musi być trakto-
wana ponad wszelkimi podziałami, 
a jej zakończenie wymaga współ-
pracy ze strony wszystkich, od Bur-
mistrza poprzez Radnych, na zaan-
gażowanych jednostkach kończąc.
Nie chcę nawet podejrzewać, że 
ktokolwiek, komu zależy na dobru 
Gorlic mógłby ten temat traktować 
jako pożywkę, używaną dla bieżą-
cych korzyści. Dlatego też oświad-
czam, że w mojej ocenie, kolejna 
już próba doprowadzania do pu-
blicznego omawiania merytorycz-
nych działań podejmowanych w 

tej sprawie przez Burmistrza, może 
przynieść szkodę dla Miasta i jego 
Mieszkańców.
Informowanie o tym jakie podej-
mujemy kroki, może być podpo-
wiedzią dla podmiotów, które zor-
ganizowały ten proceder, w jaki 
sposób działania nasze uniemożli-
wiać lub utrudniać.
Szanowni Państwo. W zakulisowych 
oraz publicznych wypowiedziach 
niektórych osób obecnych dziś na 
tej sali, a zwłaszcza w pseudo-
prasowej twórczości internetowej, 
pojawiło się szereg wypowiedzi 
dotyczących tego, że Burmistrz 
powinien od razu po ujawnieniu 
składowania odpadów wydać de-
cyzję nakazującą ich usunięcie. O 
ile wypowiedzi te mogą budzić po-
litowanie, kiedy pochodzą od oso-
by mającej przede wszystkim do 
czynienia z prawem karnym, o tyle 
budzą przerażenie jeżeli pochodzą 
np. od osób sprawujących funkcje 
publiczne, które co najmniej pod-
stawową wiedzę na temat proce-
dur posiadać powinni.
Wyjaśniam, że postępowanie, któ-
re zostało wszczęte w przedmiocie 
odpadów, niczym nie różni się od 
innych postępowań prowadzonych 
według reguł Kodeksu postępo-
wania administracyjnego. Ustawo-
dawca nie przewidział szczegól-
nego trybu działania, nawet jeżeli 
tocząca się sprawa administracyjna 
wyniknęła z bezprawnych działań 
strony, a wręcz prawdopodobnie 
może być wynikiem przestępstwa. 
Dlatego, całe postępowanie w 
sprawie nakazania usunięcia od-
padów, formalnie niczym nie różni 
się od innych postępowań, nakła-
dając na organ, który je prowadzi 
cały szereg wymagań, terminów i 
obowiązków. Nie jest również ta-
jemnicą, że spółka odpowiedzialna 
za przywóz odpadów dysponuje 
znikomym majątkiem. Dlatego 
pochopne wydanie decyzji będzie 
skutkowało ostatecznie obowiąz-
kiem zapewnienia wywozu odpa-
dów przez Miasto Gorlice. Jako 
Burmistrz uważam za swój obowią-

zek zrobić wszystko, aby nie dopu-
ścić do sytuacji, w której za czyjeś 
sprzeczne z prawem działania mie-
liby płacić Mieszkańcy Gorlic.
Dlatego przez cały czas gromadzi-
my i analizujemy materiał dowo-
dowy. W tym miejscu szczególnie 
dziękuję Prokuraturze Rejonowej 
w Gorlicach oraz Policji za szero-
ką współpracę w pozyskiwaniu 
dokumentów, które ciągle do tych 
instytucji napływają z całej Polski, 
a których ilość poraża skalą ujaw-
nianego wciąż procederu.
Chcę z tego miejsca poinformować, 
że opatrzona rygorem natychmia-
stowej wykonalności decyzja o 
nakazaniu wywiezienia kwasu siar-
kowego, który jest zgromadzony w 
zbiornikach, z których jeden ostat-
nio ulegał rozszczelnieniu, wydana 
została w dniu 16.10.2017r. Jest 
to decyzja częściowa, zaś wobec 
pozostałych odpadów postępowa-
nie toczy się nadal. Na moje pole-
cenie informacja ta miała nie być 
podawana publicznie do czasu jej 
doręczenia spółce, która jest po-
siadaczem odpadów.  Wynika to z 
faktu, że zapowiadana współpraca 
ze strony Spółki MULTIBEST jest 
iluzoryczna i bardziej zmierza do 
utrudnienia postępowania, niż do 
usunięcia odpadów. Z informacji 
jakie posiadamy korespondencja 
została doręczona w poniedziałek 
23 października, jednak do chwili 
obecnej nie wróciło do akt potwier-
dzenie odbioru.
Czy decyzja zostanie wykonana w 
wyznaczonym terminie, to jest do 
dnia 07.11.2017r. oraz jakie będą 
konieczne dalsze kroki ze strony 
Urzędu – przekonamy się nieba-
wem. Może ktoś inny na moim 
stanowisku wykorzystywałby ten 
moment na przedwyborczą grę na 
emocjach Mieszkańców, chwaląc 
się swoim zaangażowaniem oraz 
przedstawiając wszystkie plany 
związane ze sprawą. Ja takiego 
zamiaru nie mam. Moim priory-
tetem jest usunięcie nielegalnych 
odpadów z terenu Miasta. Dlatego 
też ponownie proszę o zaufanie. 
Zapewniam, że robimy wszystko co 
w naszej mocy, aby doprowadzić 
do skutecznego rozwiązania pro-
blemu. Proszę o zrozumienie, że na 
dzień dzisiejszy więcej informacji 
na temat  czynności planowanych 
przez służby Urzędu ujawniał nie 
będę, zwłaszcza, że etap działań, 
które rozpoczęliśmy oraz które są 
przed nami, będzie w mojej ocenie 
znacznie bardziej skomplikowany.  
Informuję również, że w miarę 
możliwości będę podawał do pu-
blicznej wiadomości informacje, co 
do podejmowanych działań Urzędu 
w sprawie odpadów, jednak proszę 
ode mnie nie wymagać, że będę to 

robił w czasie i formie narzucanych 
bezmyślnie przez kogokolwiek. 
Zwłaszcza jeżeli mogłoby to mieć 
jakiekolwiek negatywne skutki dla 
naszych dalszych działań.
Rafał Kukla    
Burmistrz Miasta Gorlice
Po wysłuchaniu oświadczenia 
przystąpiono do rozpatrzenia 15 
uchwał. W pierwszej radni przyjęli 
Roczny Program Współpracy Miasta 
Gorlice z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na 2018 r. Pięć kolejnych 
uchwał dotyczyło oświaty. Zgodnie 
z założeniami reformy edukacji, z 
dniem 1 września 2017 roku do-
tychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa staje się ośmiolet-
nią szkołą podstawową. Organy 
stanowiące jednostki samorządu 
terytorialnego zobowiązane są do 
stwierdzenia tego przekształcenia 
w drodze uchwały. W Gorlicach 
funkcjonuje 5 szkół podstawowych 
wchodzących w skład Miejskich Ze-
społów Szkół . Stąd podjęcie przez 
Radę Miasta Gorlice pięciu uchwał 
w sprawie stwierdzenia przekształ-
cenia dotychczasowych sześciolet-
nich szkół podstawowych wcho-
dzących w Miejskie Zespoły Szkół. 
Radni uchwalili też zmianę Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Miasto Gorlice” 
(możliwość komunalnego budow-
nictwa mieszkaniowego); naby-
li na rzecz Miasta Gorlice prawo 
własności nieruchomości grunto-
wej położonej przy ul. Kościuszki; 
wprowadzili opłaty od posiadania 
psów (50 zł rocznie od jednego 
psa); dokonali zmian w Budżecie 
Miasta Gorlice oraz Uchwały Bu-
dżetowej Miasta Gorlice na 2017 
rok; przyjęli uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gorlice; wyrazili zgodę na 
udzielenie ulgi w spłacie należności 
pieniężnych przypadających Miastu 
Gorlice; zmienili uchwałę nr 212/
XIX/2016 Rady Miasta w sprawie 
zwolnień od podatku od nierucho-
mości na terenie Miasta Gorlice w 
ramach pomocy de mini mis; uznali 
skargę na Burmistrza Miasta Gor-
lice za niezasadną oraz wyrazili 
zgodę na podjęcie decyzji o przy-
stąpieniu do współpracy w ramach 
Klastra Energii „Biała – Ropa”, za-
warcie porozumienia klastrowego 
oraz przystąpienie do realizacji pro-
jektu w ramach poddziałania 4.1.1. 
– Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych 
współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego. 
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Radni Rady Miasta Gorlice interpe-
lowali o podjęcie szybkich działań 
zmierzających do natychmiastowe-
go usunięcia przez sprawcę niebez-
piecznych odpadów z terenu byłej 
rafinerii.
(Odp.: W związku z interpelacją zło-
żoną na sesji Rady Miasta Gorlice 
dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
podjęcia szybkich działań zmierzają-
cych do natychmiastowego usunię-
cia przez sprawcę odpadów z terenu 
byłej rafinerii oraz informacji o przy-
wozie kolejnych odpadów uprzejmie 
wyjaśniam co następuje. 
W kwestii przywozu kolejnych od-
padów na teren byłej rafinerii przy 
ul. Wyszyńskiego w Gorlicach infor-
muję, iż ponowna kontrola inter-
wencyjna prowadzona w dniach od 
17 sierpnia 2017 r. do 15 września 
2017 r. przez służby Małopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Środowiska nie wykazała aby na 
kontrolowanym terenie pojawiły się 
nowe odpady w stosunku do sytu-
acji zastałej w czerwcu br. Również 

podczas oględzin przeprowadzanych 
w ramach rozprawy administra-
cyjnej przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach w dniach 28 
i 29 września oraz 2, 3 i 4 paździer-
nika 2017 r. nie stwierdzono oznak 
wskazujących na pojawienie się 
nowych pojemników z odpadami. 
Ze względu na ilość zgromadzonych 
odpadów jest to oczywiście ocena 
opierająca się wyłącznie na wizual-
nym porównaniu sytuacji ujawnio-
nej w czerwcu 2017. oraz sytuacji 
obecnej. Niemniej jednak nic nie 
wskazuje aby ilość zgromadzonych 
odpadów uległa zwiększeniu. 
Odnośnie spowodowania natych-
miastowego usunięcia odpadów 
zgromadzonych na przedmiotowym 
terenie wskazuję, że jak sami Pań-
stwo zauważyliście, mimo deklaracji 
podmiot odpowiedzialny za spro-
wadzenie odpadów na teren byłej 
rafinerii nie dokonuje ich usunięcia 
w ilościach, które przynosiłyby wi-
doczny efekt. Ze wspomnianego już 
protokołu z kontroli przeprowadzo-

nej w dniach od 17 sierpnia 2017 r. 
do 15 września 2017 r. przez Mało-
polskiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska wynika, 
że Spółka MULTIBEST przedstawiła 
kontrolującym dokumenty świad-
czące o usunięciu niewielkiej partii 
odpadów. 
Podmiot ten nie ma zakazu wywo-
żenia odpadów z terenu byłej rafi-
nerii, a wręcz ma obowiązek z mocy 
ustawy o odpadach do ich usunięcia 
niezależnie od tego czy decyzja na-
kazująca ich usunięcie została już 
wydana czy też postępowanie jest 
jeszcze w toku. Niestety, dotychcza-
sowe zachowanie Biura Finansowe-
go MULTIBEST J. Gąsior, S. Witaliń-
ska-Gąsior Spółka Jawna wskazuje, 
że podmiot ten może również nie 
respektować nakazu usunięcia od-
padów w formie decyzji Burmistrza 
Miasta Gorlice. Wówczas Miasto 
Gorlice będzie musiało przystąpić 
do wykonania zastępczego wydane-
go nakazu. 
Z uwagi na to, że nie są znane 

jeszcze ostateczne wyniki śledztwa 
prowadzonego przez Prokuraturę 
Rejonową w Gorlicach, które może 
przynieść zmianę sytuacji i ujaw-
nić również inne podmioty, które 
powinny ponieść konsekwencje 
za odpady składowane na terenie 
byłej rafinerii, nie zostało również 
dokonane ostateczne rozstrzygnię-
cie prowadzonego postępowania 
administracyjnego przez Burmi-
strza Miasta Gorlice. Powyższe ma 
istotne znaczenie, bo jeśli w mate-
riale dowodowym zebranym przez 
Prokuraturę Rejonową w Gorlicach 
będą podstawy do skierowania na-
kazu usunięcia odpadów zmagazy-
nowanych na terenie byłej rafinerii 
również w stosunku do innego pod-
miotu lub podmiotów to podjęte zo-
staną odpowiednie czynności także 
wobec nich.  
Mając powyższe na uwadze, przy 
czym przede wszystkim bezpieczeń-
stwo mieszkańców miasta, staramy 
się działać tak aby jak najlepiej dla 
miasta i jego mieszkańców zakoń-

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

16-17 września 2017 roku
- Uroczystość Jubileuszu 25-lecia 
firmy SELENA (Wałbrzych, R. Kukla)
- Zawody Strzeleckie – IPA Strzelni-
ca LOK (Ł. Bałajewicz)
17 września 2017 roku
- Uroczystości upamiętniające 78. 
rocznicę sowieckiej napaści na Pol-
skę (Ł. Bałajewicz)
18 września 2017 roku
- Wizyta grupy młodzieży z rosyj-
skiej szkoły w Sankt Petesburgu 
oraz MZS Nr 5 w związku z realizo-
wanym projektem międzynarodo-
wej wymiany młodzieży Polsko-Ro-
syjskiej (R. Kukla)
- Rozprawa administracyjna w spra-
wie budowy zachodniej obwodnicy 
miasta (GCK, 
R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
19 września 2017 roku
- Spotkanie z władzami Zarządu 
„Koleje Małopolskie” Sp. z o. o. w 
sprawie uruchomienia połączeń z 
Gorlice-Kraków (R. Kukla)
- Rozmowa na antenie Radia Kra-
ków w ramach otwarcia stacji Ra-
dia Kraków w Gorlicach (Rynek, R. 
Kukla)
- Oficjalne otwarcie stacji Radia Kra-
ków (R. Kukla)
-Przejazd rowerowy ulicami miasta 
w ramach Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu (R. 

Kukla,  Ł. Bałajewicz)
20 września 2017 roku
- Spotkanie w sprawie montażu na 
terenie miasta systemu monitoro-
wania powietrza (Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie w sprawie funduszy w 
ramach MRPO - UMWM w Krakowie 
(Kraków, R. Kukla)
21 września 2017 roku
- Nadzwyczajna Sesja ZGZG (Lipin-
ki, R. Kukla)
- Konferencja prasowa w ramach 
Festiwalu im. Zygmunta Haupta 
(UM, R. Kukla)
22 września 2017 roku
- Obchody Europejskiego Tygodnia 
Mobilności (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
23 września 2017 roku
- Obchody 150-lecia utworzenia 
Gorlickiego Powiatu Ziemskiego 
oraz Jubileusz 30-lecia działalno-
ści Skansenu Wsi Pogórzańskiej w 
Szymbarku (Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie okolicznościowe z okazji 
Jesiennego Święta Ligi Obrony Kra-
ju (R. Kukla)
24 września 2017 roku
- Powitanie pociągu retro z Gorlic do 
Biecza (R. Kukla)
26 września 2017 roku
- Spotkanie z przedstawicielami 
Przedsiębiorstwa Materiałów Izola-
cyjnych „Izolacja-Matizol” S.A. (UM, 
R. Kukla, Ł. Bałajewicz)

27 września 2017 roku
- Spotkanie z przedstawicielami Za-
rządu Ogródków Działkowych (R. 
Kukla)
28 września 2017 roku
- Nadzwyczajna Sesja ZGZG (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
- Rada Programowa „Kuriera Gorlic-
kiego” (Ł. Bałajewicz) 
1 października 2017 roku
- Piknik inauguracyjny z okazji 
uruchomienia nowej linii kolejowej 
Kraków – Gorlice – Biecz – Jasło na 
stacji Gorlice-Zagórzany (R. Kukla)
2 października 2017 roku
- Spotkanie w ZDW (Kraków, R. 
Kukla)
3 października 2017 roku
- Spotkanie w Polskim Funduszu 
Rozwoju w sprawie projektu dla 
miast średnich (Warszawa, Ł. Ba-
łajewicz)
4 października 2017 roku
- Spotkanie z projektantem w spra-
wie łącznika Korczaka z Osiedlem 
Hallera (R. Kukla)
5 października 2017 roku
- Obchody światowego dnia tury-
styki (Małastów, R. Kukla, Ł. Bała-
jewicz)
6 października 2017 roku
- Wielkie Odkrywanie Małopolski 
(R. Kukla)
9 października 2017 roku

- Spotkanie w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego (Ł. Bałajewicz)
10 października 2017 roku
- Spotkanie z P. Małgorzatą Małuch 
w sprawie realizacji projektu roz-
budowy wyciągu w Małastowie (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z komendantem PPSP 
(R. Kukla)
11 października 2017 roku
- Jubileusz 60-lecia Koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Gorlicach 
(R. Kukla)
- Spotkanie w sprawie klastra ener-
getycznego (Ł. Bałajewicz)
- Uroczysta Inauguracja Roku Aka-
demickiego Uniwersytetu Złotego 
Wieku w Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
12 października 2017 roku
- Warsztaty Fundacji MILA doty-
czące opracowania wniosków gran-
towych w Programie Grantowym 
Małopolskiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Subregionie 
Sądeckim (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz) 
- Spotkanie z Panem Leszkiem 
Smajdorem oraz przewodniczącym 
ZGZG w sprawie realizacji projektu 
głębszej termomodernizacji (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
13 października 2017 roku
- Miejski Dzień Edukacji Narodowej 
w MZS Nr 5 (R. Kukla)

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 sierpnia 2017 roku do 15 września 2017 roku
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czyć tę sprawę). 
Joanna Bubak 
interpelowała w 
sprawie budo-
wy dróg metodą 
pó łwg łębnego 
bitumowania.
(Odp.: W od-
powiedzi na in-

terpelację złożoną w czasie obrad 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
28.09.2017 roku w sprawie budowy 
dróg metodą półwgłębnego bitumo-
wania informuję, że nawierzchnie 
w/w metodą są wykonywane przez 
jednostkę budżetową tj. Miejski Za-
rząd Usług Komunalnych i nie są na 
nie ogłaszane przetargi. Zakład bu-
dżetowy posiada niezbędny sprzęt 
oraz doświadczenie i wykwalifikowa-
nych pracowników do wykonywania 
nawierzchni tą metodą. 
Zadania są zlecane do realizacji 
zgodnie z listą zadań przyjętą w 
uchwale budżetowej przez Radę 
Miasta Gorlice).
Druga interpelacja dotyczy-
ła udziału Miasta Gorlice w 
Programie „Mieszkanie Plus”.  
(Odp.: W odpowiedzi na interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 28.09.2017 r. w sprawie 
udziału Miasta Gorlice w Programie 
„Mieszkanie Plus” uprzejmie infor-
muję, że według zasad przyjętych  
w Narodowym Programie Miesz-
kaniowym - „Mieszkanie Plus” o 
pomoc Państwa ze środków z tego 
programu mogą ubiegać się gminy, 
w których występuje zapotrzebowa-
nie na budynki o co najmniej 150 
mieszkaniach (I wariant) oraz o co 
najmniej 50 mieszkaniach (II wa-
riant). Ze względu na te warunki, 
nieprzystające do sytuacji mniej-
szych jednostek samorządu teryto-
rialnego, w marcu br. wystąpiłem pi-
semnie do Wojewody Małopolskiego 
z prośbą o rozważenie możliwości 
wprowadzenia w rządowym doku-
mencie takich rozwiązań, dzięki któ-
rym możliwe byłoby jego wdrażanie 
także w odniesieniu do mniejszych 
budynków (np. o 20 mieszkaniach). 
W piśmie tym argumentowałem, iż 
stworzenie przyjaznych, praktycz-
nych zasad ubiegania się o wspar-
cie finansowe przez mniejsze sa-
morządy byłoby wyrazem dbałości 
o wyrównywanie tempa rozwoju 
ośrodków miejskich i gmin, natural-
nie zróżnicowanych pod względem 
liczby ludności, jak i wyposażenia w 
infrastrukturę mieszkaniową.Pragnę 
również wskazać, że we wrześniu 
br. na wniosek Wojewody Małopol-
skiego, który pozyskuje dane do 
Krajowego Zasobu Nieruchomości, 
podałem informacje o nieruchomo-
ściach znajdujących się w zasobie 
Miasta Gorlice, które mogłyby być 
ewentualnie wykorzystane na cele 
budownictwa mieszkaniowego).  

Tomasz Chmu-
ra złożył interpe-
lację w sprawie 
dos to sowan i a 
przejścia dla pie-
szych w rejonie 
ul. Sienkiewicza 
poprzez obniże-

nie krawężnika. (Odp.: W odpowie-
dzi na interpelację złożoną na Sesji 
Rady Miasta w dniu 28.09.2017 r. w 
sprawie dostosowania przejścia dla 
pieszych w rejonie ul. Sienkiewicza 
poprzez obniżenie krawężnika infor-
muję, że wystąpiłem z pismem do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie celem zajęcia stanowiska i 
ustosunkowania się do Pana inter-
pelacji. Po uzyskaniu odpowiedzi w 
przedmiocie sprawy zostanie Pan 
niezwłocznie poinformowany). 
Złożył też interpelację w sprawie 
zakupu pojemników na psie odcho-
dy. (Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację, złożoną na sesji Rady Mia-
sta Gorlice w dniu 28.09.2017r. w 
sprawie zakupu pojemników na psie 
odchody informuję, że zakup jest w 
trakcie realizacji. Planowany termin 
zakończenia to 10.11.2017r. W kwe-
stii utrzymania należytej czystości  
i porządku na terenie Miasta wyja-
śniam, że ponownie wystąpiłem   z 
apelem do mieszkańców, między 
innymi o uszanowanie czystości na 
skwerach, chodnikach i zieleńcach 
miejskich, sprzątanie po zwierzę-
tach wyprowadzanych na spacer. 
Ponadto w Urzędzie Miejskim  w 
Gorlicach dostępne są bezpłatne 
„zestawy higieniczne” do sprzątania 
nieczystości po psach).
W trzeciej interpelacji prosił o re-
mont nawierzchni ul na os. Pod 
Lodownią. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację złożoną w czasie 
obrad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 31.08.2017 roku w sprawie 
remontu nawierzchni ulic na osiedlu 
Pod Lodownią informuję, że służby 
miejskie przeprowadziły niezbęd-
ne bieżące naprawy i zlikwidowały 
ubytki utrudniające użytkowanie 
w/w dróg).

Michał Diduch 
interpelował w 
sprawie ewentu-
alnej zmiany sie-
dziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w 
Gorlicach. (Odp.: 

W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 27 września 2017 r. w sprawie 
ewentualnej zmiany siedziby Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorlicach uprzejmie informuję, że 
Miasto Gorlice realizuje swe zadania 
przy wykorzystaniu zasobu nieru-
chomości, w tym budynków i lokali, 
którymi powinno  gospodarować  w 
sposób optymalny. 
W tym kontekście wskazać należy, 
że w segmencie „ B” Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach (budynek po 

byłej Szkole Podstawowej Nr 2) 
znajdują się wolne pomieszczania, 
które mogłyby być przystosowane 
w szczególności na cele biurowe. 
Utrzymywanie tych pomieszczeń, 
pomimo iż nie są obecnie zagospo-
darowane, generuje  koszty (np. 
ogrzewanie). Dlatego rozważana 
jest m.in. możliwość  przeniesie-
nia siedziby MOPS do wspomnia-
nego budynku.  Należy zauważyć, 
że  wcześniejsze skoncentrowanie 
usług  związanych z obsługą świad-
czeń rodzinnych  i realizacji „Progra-
mu 500+” w segmencie „B” Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach jest znaczą-
cym udogodnieniem dla Mieszań-
ców, co spotkało się z pozytywną 
oceną wprowadzonego rozwiązania. 
Wskazać również należy, że sprawo-
wanie dozoru nad pomieszczeniem 
ogrzewalni i mieszkaniami chronio-
nymi znajdującymi się obecnie w 
budynku przy ul. Reymonta 1  nie 
polega na konieczności stałego 
przebywania pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorlicach w budynku, w którym 
się one znajdują. Konieczny dozór 
nad tymi pomieszczeniami został-
by zapewniony, także w sytuacji 
zmiany siedziby MOPS, co jak Pan 
zapewne wie, wynika bezpośrednio 
z obowiązków jakie sprawują pra-
cownicy OPS. Ponadto wyjaśniam, 
że nieprawdą jest, jak wskazuje Pan 
Radny w swojej interpelacji, iż budy-
nek przy ul. Reymonta nie posiada 
żadnych barier architektonicznych. 
Przedmiotowy budynek nie jest 
wyposażony w windę, a na I piętro 
prowadzą wyłącznie schody, które 
to stanowią znaczne utrudnienie dla 
osób niepełnosprawnych.
Równocześnie informuję, że przed 
podjęciem decyzji o ewentualnym 
przeniesieniu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej do budynku 
segmentu „B” Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach, zostanie  rozwiązana  
kwestia zapewnienia odpowiednie-
go dostępu do obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, jak też ustalony 
sposób wykorzystania zwalnianych 
pomieszczeń w budynku przy ul. 
Reymonta 1).

Ryszard Lu-
dwin wraz z 
Adamem Piecho-
wiczem interpe-
lowali w sprawie 
u t w o r z e n i a 
przejścia dla pie-
szych na wyso-

kości sklepu „ Centrum” przy ulicy 
Kościuszki. (Odp.: W odpowiedzi na 
interpelację złożoną w czasie obrad 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
28.09.2017 roku w sprawie utwo-
rzenia przejścia dla pieszych na wy-
sokości sklepu „ Centrum” przy ulicy 
Kościuszki w Gorlicach informuję, że 
wniosek w tej sprawie był rozpatry-
wany przez Zarządcę drogi krajowej. 
Na wniosek Miasta Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 
miesiącu wrześniu 2015 roku prze-
prowadziła pomiar natężenia ruchu 
pieszych na wysokości przystanku 
komunikacji zbiorowej przy ul. Ko-
ściuszki 73. Zgodnie z przeprowa-
dzonymi pomiarami w godzinach 
szczytów komunikacyjnych natęże-
nie ruchu pieszych przekraczających 
drogę krajową wynosi maksymalnie 
4-6 osób na godzinę. Powyższa war-
tość nie wskazuje na potrzebę wy-
znaczania przejścia z uwagi na małe 
zainteresowanie pieszych przekra-
czaniem drogi. W związku z powyż-
szym lokalizacja i budowa przejścia 
jest niezasadna).
Ryszard Ludwin złożył też wniosek 
dotyczący wykupu przez Miasto Gor-
lice działki Nr 2402/7, stanowiącej 
część ul. Makuszyńskiego. (Odp.: 
Odpowiadając na Pana wniosek z 
dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
wykupu przez Miasto Gorlice dział-
ki Nr 2402/7, stanowiącej część ul. 
Makuszyńskiego uprzejmie informu-
ję, iż nie jest to obecnie możliwe. W 
dalszym ciągu bowiem Wojewoda 
Małopolski nie rozpatrzył naszego 
wniosku o stwierdzenie nabycia 
własności tej nieruchomości przez 
Miasto w trybie art. 73 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną. Wojewoda 
orzekł natomiast ostatnio o nabyciu 
prawa własności przez Miasto Gorli-
ce działki Nr 2402/4. Dalsze ewen-
tualne czynności będą zależeć od 
mającego zapaść w tej sprawie roz-
strzygnięcia Wojewody, który zakoń-
czył już postępowanie dowodowe.
Natomiast sprawa wykupu działki Nr 
2412/5, zajętej pod ul. Gałczyńskie-
go może zostać podjęta, gdyby jej 
przejęcie na podstawie wyżej powo-
łanej ustawy okazało się niemożli-
we. W chwili obecnej oczekujemy na 
decyzję organu odwoławczego, roz-
patrującego odwołanie Miasta Gorli-
ce od odmownej decyzji Wojewody 
Małopolskiego. Ostatnio, ponownie 
wystąpiłem z prośbą o przyspiesze-
nie załatwienia tej sprawy).

Halina Marsza-
łek interpelowa-
ła w sprawie po-
prawy stanu 
t e c h n i c z n e g o 
pobocza drogi – 
ul. Granicznej. 
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację złożoną na 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
28.09.2017 roku w sprawie remontu 
poboczy przy ul. Granicznej od stro-
ny ulicy Kombatantów informuję, że 
remont w niezbędnym zakresie zo-
stanie przeprowadzony przez służby 
miejskie do końca października br).

M a ł g o r z a t a 
Miękisz-Muller 
złożyła interpela-
cję w sprawie 
działań zmierza-
jących do zorga-
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nizowania na terenie Gorlic środowi-
skowego domu pomocy dla osób 
starszych. (Odp.: W nawiązaniu do 
Pani interpelacji złożonej na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 28 wrze-
śnia 2017 r.  w sprawie podjętych 
działań zmierzających do zorganizo-
wania na terenie Gorlic środowisko-
wego domu pomocy dla osób star-
szych – uprzejmie informuję, że 
Miasto Gorlice podjęło starania 
związane z przejęciem od Skarbu 
Państwa nieruchomości przy ul. Ko-
ściuszki z przeznaczeniem na po-
wyższy cel. Wojewoda Małopolski 
pismem z dnia 9.02.2017 r. wyraził 
wstępną zgodę na rozdysponowanie 
przedmiotowej nieruchomości w 
sposób zaproponowany przez Mia-
sto. Dodatkowo 30 czerwca br. Wo-
jewoda poprosił o  uszczegółowienie 
zakresu prac i sposobu finansowania 
adaptacji budynku na Dzienny Dom 
Pobytu dla osób starszych, które tut. 
Urząd dokonał w dniu 3 sierpnia 
2017 r. 
Dalsze działania będą uzależnione 
od decyzji Wojewody. Wstępny har-
monogram działań zakładał:
- do 30 września br. - przejęcie pra-
wa własności,
- do 26 października br. - wprowa-
dzenie zadania do Wieloletniego 
Planu Finansowego,
- do 13 marca 2018 r. - złożenie 
wniosku o dofinasowanie w ramach 
programu Senior+,
- do 30 kwietnia 2018 r. - pozyska-
nie zmiany sposobu użytkowania i 
pozwolenia na budowę,
- do 30 maja 2018 r. - przeprowadze-
nia postępowania przetargowego na 
wykonanie robót budowlanych,
- do 15 grudnia 2018 r. - przeprowa-
dzenie robót budowlanych,
- do 30 grudnia 2018 r. - odbiór 
zadania i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie.
Jak wynika z w/w harmonogramu, 
kluczowym momentem realizacji 
naszych zamierzeń, będzie ter-
min przejęcia od Skarbu Państwa 
przedmiotowej nieruchomości oraz 
pozyskanie zewnętrznych środków 
finansowych).
Druga interpelacja dotyczyła re-
montu ulicy Tuwima. (Odp.: W 
odpowiedzi na Pani interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Mia-
sta w dniu 28.09.2017 roku  
w sprawie ujęcia do projektu bu-
dżetu miasta na 2018 rok zadania 
dotyczącego remontu ulicy Tuwima 
informuję, że wniosek ten będzie 
przedmiotem analizy na etapie przy-
gotowania projektu budżetu na rok 
2018). 

Augustyn Mróz 
interpelował w 
sprawie utworze-
nia obiektów 
sportowych przy 
ul. Wrońskich 
(Odp.: W od-
powiedzi na in-

terpelację złożoną na XXXIX Sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 28-09-
2017 r. w sprawie zwrócenia się do 
wnioskodawców utworzenia obiek-
tów sportowych przy ul. Wrońskich 
z zapytaniem jak często korzystają z 
obiektów i czy podoba im się ich stan 
techniczny informuję, że pismem z 
dnia 03-10-2017 r. zwrócono się do 
wszystkich osób popierających ten 
projekt tj.: P. Krzysztof Wroński; P. 
Mirosław Pawłowski; P. Krzysztof 
Hollender; P. Krzysztof Górski; P. 
Cecylia Klasek; P. Bożena Górska; 
P. Anna Polańska; P. Teresa Polań-
ska; P. Teresa Rogulska; P. Monika 
Dobrowolska-Skotnicka, z prośba o 
odpowiedz na powyższe pytania. Do 
dnia 18.10.2017 r. Urząd Miejski w 
Gorlicach nie otrzymał żadnej odpo-
wiedzi).

Alicja Nowak 
złożyła interpela-
cję w sprawie 
dokonywania z 
automatu zmia-
ny właścicieli 
nieruchomości, 
w porozumieniu 

z Wydziałem Ksiąg Wieczystych w 
Gorlicach. (Odp.: W odpowiedzi na 
Pani interpelację złożoną na XXXIX 
Sesji Rady Miasta w dniu 28.09.2017 
r. dotyczącą dokonywania z automa-
tu zmiany właścicieli nieruchomości, 
w porozumieniu z Wydziałem Ksiąg 
Wieczystych w Gorlicach, uprzejmie 
informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 6 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
1785), osoby fizyczne zobowiązane 
są złożyć właściwemu organowi po-
datkowemu informację o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych, 
sporządzoną na formularzu według 
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie  
albo wygaśnięcie obowiązku podat-
kowego w zakresie podatku od nie-
ruchomości lub od dnia zaistnienia 
zdarzenia mającego wpływ na wy-
sokość opodatkowania w danym 
roku, a w szczególności zmiany spo-
sobu wykorzystywania przedmiotu 
opodatkowania. Właściciel nieru-
chomości zobowiązany jest złożyć 
odpowiedni formularz w urzędzie 
gminy, na terenie której położona 
jest ta nieruchomość. Zaznaczyć na-
leży, że tożsame uregulowania znaj-
dują się zarówno  
w art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984 r. o podatku rolnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 
617 z późn. zm.), jak i w art. 6 ust. 
2 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi informację można złożyć osobi-
ście lub za pośrednictwem poczty. 
Na podstawie złożonej informacji 
organ podatkowy wymierza podatek 

od nieruchomości w drodze decyzji, 
którą następnie doręcza podatniko-
wi. Jeżeli podatnik (właściciel) nie 
dopełni obowiązku wynikającego z 
ww. przepisów i nie złoży  w termi-
nie informacji podatkowej, organ 
podatkowy jest zobowiązany wsz-
cząć postępowanie podatkowe i we-
zwać podatnika do jej złożenia. Po  
upływie wyznaczonego  terminu zo-
staje wydana z urzędu decyzja na 
podstawie posiadanych danych (np. 
danych z ewidencji gruntów i bu-
dynków, aktów notarialnych), z któ-
rych wynika podstawa opodatkowa-
nia. Podobna sytuacja występuje 
w przypadkach, gdy właściciel 
sprzedaje całą swoją nieruchomość i 
nie zgłasza tego faktu w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach. Zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
201 z późn. zm.) organ podatkowy 
zobowiązany jest do wszczęcia po-
stępowania i wyznaczenia stronie 
siedmiodniowego terminu do wypo-
wiedzenia się w zakresie zebranego 
przez organ materiału. Jeżeli podat-
nik nie stawi się w wyznaczonym 
terminie decyzje wydawane są z 
urzędu na podstawie otrzymywa-
nych zawiadomień z ewidencji grun-
tów i budynków.
Biorąc powyższe pod uwagę, brak 
jest możliwości dokonywania „z 
automatu” zmiany właścicieli nie-
ruchomości, bez zachowania proce-
dur wynikających z obowiązujących 
przepisów.
Zaznaczyć należy, że dla podatnika 
korzystniej jest czynnie uczestniczyć 
w prowadzonym postępowaniu, 
ponieważ wiele wątpliwości doty-
czących podstawy opodatkowania  
(np. powierzchnia użytkowa bu-
dynku, powierzchnia zajęta na 
działalność gospodarczą,  zakoń-
czenie budowy, czy zmiana sposobu 
użytkowania budynku lub gruntu) 
zostaje wyjaśnionych podczas pro-
wadzonych czynności, a wydana 
wówczas decyzja nie budzi wątpli-
wości zarówno ze strony podatnika 
jak i organu podatkowego).
Druga interpelacja dotyczyła moż-
liwości wprowadzenia bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską 
dla uczniów szkół wszystkich szcze-
bli. (Odp.: W odpowiedzi na interpe-
lację zgłoszoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 28.09.2017 r. w spra-
wie możliwości wprowadzenia bez-
płatnych przejazdów komunikacją 
miejską dla uczniów szkół wszyst-
kich szczebli, co miałoby przełoże-
nie na zmniejszenie ruchu kołowego 
w Mieście uprzejmie informuję, że 
wniosek ten został przeanalizowany 
przez Miejski Zakład Komunikacyjny 
Sp. z o.o. w Gorlicach. W piśmie z 
dnia 10.10.2017 r. MZK Sp. z o.o. w 
Gorlicach podał, że wprowadzenie 
wnioskowanych uprawnień wiąza-
łoby się z utratą przez przewoźni-

ka wpływów rocznie w wysokości 
360.000 zł (160.000 zł przy objęciu 
uprawnieniami uczniów korzystają-
cych z przejazdów w strefie miej-
skiej oraz 200.000 zł przy wpro-
wadzeniu uprawień dla uczniów 
korzystających z dojazdów ze stref 
podmiejskich).   
Nadmienić należy, że młodzież szkol-
na obecnie korzysta z uprawnień do 
przejazdów ulgowych, tj. do zniżki w 
wysokości 30% przy przejazdach na 
podstawie biletów jednorazowych 
oraz zniżki w wysokości 50% przy 
przejazdach na podstawie biletów 
miesięcznych. 
Mając na uwadze powyższe, obec-
nie nie jest zasadne rozszerzanie 
zakresu uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską).
Trzecia interpelacja dotyczyła infor-
macji o radnych. (Odp.: W odpowie-
dzi na Pani interpelację, złożoną na 
Sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 28 
września 2017 roku informuję, że 
żadne przepisy prawa nie określają 
obowiązku i zakresu zamieszczania 
informacji o osobach radnych na 
stronach internetowych miasta oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Zamieszczanie takich informacji 
może stanowić dobrą praktykę, lecz 
informacje te muszą zostać przed-
stawione przez poszczególnych rad-
nych.
W przedmiocie interpelacji, zastoso-
wanie mają jedynie zapisy art. 5 ust. 
2 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, który stanowi, że prawo 
do informacji publicznej podlega 
ograniczeniu ze względu na prywat-
ność osoby fizycznej lub tajemnicę 
przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie 
dotyczy informacji o osobach peł-
niących funkcje publiczne, mających 
związek z pełnieniem tych funkcji, w 
tym o warunkach jej powierzenia i 
wykonywania.
Informuję ponadto, że wystąpiłem 
do Pana Krzysztofa Wrońskiego 
- Przewodniczącego Rady Miasta 
Gorlice o ujednolicenie i określenie 
minimalnego zakresu informacji 
zamieszczanych na stronach inter-
netowych miasta, a następnie o zo-
bowiązanie poszczególnych radnych 
do kontaktu z Sekretarzem Miasta 
w celu ich aktualizacji bądź uzupeł-
nienia. Nadmieniam, że prośby takie 
były już wielokrotnie kierowane do 
Rady Miasta, jednak nie spotkały się 
ze stosowną odpowiedzią).
Czwarta interpelacja dotyczyła kwe-
stii utwardzenia drogi -  ul. Kościusz-
ki (bocznej) (Odp.: Odpowiadając 
na Pani interpelację dotyczącą kwe-
stii utwardzenia drogi -  ul. Kościusz-
ki (bocznej) informuję, iż w związ-
ku z brakiem uregulowania stanu 
prawnego gruntu nie ma możliwości 
wydatkowania publicznych środków 
finansowych na poprawę stanu na-
wierzchni terenu, który nie stanowi 
własności Miasta. 
Problem uregulowania stanu praw-
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nego początkowego odcinka ulicy 
wiąże się przede wszystkim z bra-
kiem prawnego właściciela działek 
Nr 2429/8, 2429/9 i 2429/10 (z po-
siadanych informacji wynika, iż nie 
zakończone zostało postępowania 
spadkowe po zmarłym Karolu Padoł) 
oraz zbyt wygórowanymi wymaga-
niami finansowymi właścicieli dzia-
łek Nr 2431/9, 2434/4, 2436/11, 
2436/13, 2436/15 i 2436/17, od któ-
rych Miasto wyraziło chęć nabycia 
terenu przeznaczonego  pod drogę. 
Odnośnie działki Nr 2434/7, po-
wstałej z podziału działki 2434/6 
(uzyskana prawomocna decyzja 
podziałowa) występują trudności w 
sfinalizowaniu jej nabycia na rzecz  
Miasta Gorlice związane z żądania-
mi właściciela działki warunkujący-
mi podpisanie notarialnej umowy 
sprzedaży przedmiotowej działki. 
Natomiast właściciele posesji przy 
końcowym odcinku przedmiotowej 
ulicy nie wyrazili nawet zgody na 
proponowany podział, w związku z 
czym postępowanie podziałowe dla 
działek  Nr 2430/1, 2430/2 i 2430/4 
zostało umorzone).
Uzupełnienie dot. interpelacji z 31 
sierpnia 2017 r. dotyczącej utrzyma-
nia miejskiego placu targowego.
W uzupełnieniu odpowiedzi na Pani 
interpelację z 31 sierpnia 2017 r. 
przedstawiam: 
1. Wpływy w rozbiciu na źródła 
dochodów oraz wydatki  dotyczące 
utrzymania miejskiego placu targo-
wego przy ul. Ogrodowej w latach 
2008-2012: Rok, Dochody  [zł], Wy-
datki [zł], Zysk [zł]
Dzierżawa
Opłata targowa
Podatek od dzierżawionych gruntów 
oraz wartości budowli
Razem
2008, 204 404, 15 073, 4 345, 223 
822, 119 171,104 651
2009, 200 297, 12 741, 4 559, 217 
597, 137 124, 80 473

2010, 189 609, 12 445, 4 536
206 590, 137 416, 69 174
2011, 176 602, 17 406, 4 360, 198 
368, 143 297, 55 071
2012, 73 441, 40 597, 2 024, 116 
062, 138 133-22 071
RAZEM: 844 353, 98 262, 19 824, 
962 439, 675 141, 287 298
2. Dochody z tytułu podatku od nie-
ruchomości uiszczane przez nabyw-
cę wieczystego użytkowania w po-
szczególnych latach przedstawiają 
się następująco:
2014 r. -  3.168 zł,
2015 r. -  3.530 zł,
2016 r. -  3.585 zł,
2017 r. -  3.664 zł.
Łączny dochód z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntu i podatku od 
nieruchomości w latach 2013 – 2017  
wyniósł 243.720,10 zł w tym: 
2013 r. - 138.982,12 zł,
2014 r. -  24.015,62 zł,
2015 r. -  24.377,32 zł,
2016 r. -  30.868,32 zł,
2017 r. -  25.476,72 zł.
Nadmieniam, że w 2013 i 2016 roku 
na wysokość dochodów wpływ mia-
ła tak zwana pierwsza opłata za wie-
czyste użytkowanie (2013 - kwota: 
138.982,12 zł, 2016 – kwota: 6.436 
zł). Od 2017 r. opłata roczna z tytułu 
wieczystego użytkowania za  4.701 
m 2 gruntu wynosi 21.812,72 zł a 
podatek od nieruchomości - 3.664 
zł. Ponadto po zakończeniu budowy 
budynku galerii naliczony zostanie 
podatek od nieruchomości w kwocie 
19,85 zł/m2.

Adam Piecho-
wicz złożył in-
terpelację doty-
c z ą c ą 
zabezpieczenia 
ścieżki rowero-
wej przy ul. Ba-

torego. (Odp.: W odpowiedzi na 
Pana interpelację złożoną na Sesji 
Rady Miasta w dniu 28.09.2017 r. 
dotyczącą zabezpieczenia ścieżki ro-

werowej przy ul. Batorego w kierun-
ku linii brzegowej, informuję, że 
przedmiotowy odcinek wzdłuż rz. 
Sękówki został oznakowany zgodnie 
z założeniami zatwierdzonego pro-
jektu budowlanego. Kontynuacja 
poprowadzenia dalszego odcinka 
ścieżki wzdłuż rz. Sękówki nie była 
możliwa ze względu na brak warun-
ków technicznych i terenowo praw-
nych, wobec czego zakończono od-
cinek znakiem nakazu C-13a 
oznaczający „koniec drogi dla rowe-
rów”, który ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
oraz umieszczono znak R-1b „ zmia-
na kierunku szlaku rowerowego” w 
kierunku ul. Batorego.  
Mając na uwadze fakt, że teren 
będący przedłużeniem ścieżki ro-
werowej wzdłuż rz. Sękówki nie-
jednokrotnie uczęszczany jest przez 
rowerzystów i stwarza niebezpie-
czeństwo  przejazdu w tym rejonie, 
wykonany zostanie montaż dodat-
kowego zabezpieczenia w postaci 
bariery ochronnej. Odpowiadając na 
drugą część interpelacji dotyczącej 
wykonania nawierzchni ul. Sienkie-
wicza bocznej informuję, że zadanie 
to będzie przedmiotem analizy na 
etapie przygotowywania projektu 
budżetu na rok 2018). 

Robert Ryndak 
interpelował w 
sprawie regular-
ności spłat zale-
głości rozkłada-
nych na raty 
(Odp.: W odpo-
wiedzi na Pana 

interpelację złożoną na XXXIX sesji 
Rady Miasta w dniu 28.09.2017 roku 
w sprawie regularności spłat zale-
głości rozkładanych na raty na pod-
stawie uchwał Rady Miasta, przed-
stawiam zestawienie zawartych 
umów z dłużnikami i stopień ich re-
alizacji za okres I-IX 2017 r. Infor-
muję również, że zgodnie z zapisami 

zawartymi w uchwałach Rady Mia-
sta w sprawie udzielenia ulgi w spła-
cie należności pieniężnych przypa-
dających Miastu Gorlice, umorzenie 
należności może nastąpić po całko-
witej i terminowej spłacie rat. Wo-
bec tego, że żaden dłużnik nie spła-
cił jeszcze  deklarowanych rat nie 
zastosowano wobec nich umorze-
nia. Z dłużnikami, którzy nie wywią-
zują się z ugody i nie wpłacają na-
leżnych rat prowadzone jest 
postępowanie wyjaśniające. W przy-
padku nie wywiązania się przez 
dłużników z zawartych umów będzie 
wszczynane dalsze postępowanie 
egzekucyjne).

Jan Wojnarski 
złożył interpela-
cję w sprawie 
montażu barie-
rek ochronnych 
przy skrzyżowa-
niu ul. Dukiel-
skiej z Kwiatową. 

(Odp.: W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice  w dniu 28.09.2017 
roku w sprawie montażu barierek 
ochronnych (pomiędzy chodnikiem, 
a ulicą) przy skrzyżowaniu ulic Du-
kielskiej z ulicą Kwiatową informuję, 
że sprawa ta była negatywnie roz-
patrzona przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie w 2015 roku. 
W załączeniu przekazuję kopię pi-
sma Zarządu Dróg Wojewódzkich z 
dnia 17.12.2015 roku. W odniesie-
niu do drugiej interpelacji w sprawie 
wyznaczenia dodatkowych dwóch 
miejsc parkingowych na czas rozła-
dunku towaru przy ulicy 3-go Maja 
na wysokości sklepu „PLASTUŚ” 
uprzejmie informuję że zostanie zor-
ganizowane spotkanie celem prze-
analizowania możliwości zmiany za-
twierdzonego projektu organizacji 
ruchu.  O podjętych decyzjach zo-
stanie Pan niezwłocznie powiado-
miony). 

24 października br. w Sali Obrad 
Rady Miasta Gorlice odbyła się 
Sesja Młodzieżowej Rady Miasta. 
Przedstawiciele młodzieży z Miej-
skich Zespołów Szkół w Gorlicach 
spotkali się podczas pierwszego w 
tym roku szkolnym, posiedzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta. Uczest-
nicy w kilku słowach opowiedzieli o 
sobie i swoich zainteresowaniach. 
Złożyli także uroczyste ślubowanie. 
Kolejno w drodze głosowania wy-

brane zostało prezydium Rady. Prze-
wodniczącym został Filip Schindler z 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Na 
funkcję Zastępcy powołano Zosię 
Szpakowską (MZS nr 1), a na Se-
kretarza Wiktorię Gazdę (MZS nr 1). 
Skład Młodzieżowej Rady Miasta: 
MZS nr 1 - Filip Schindler – Prze-
wodniczący; Wiktoria Gazda -  Se-
kretarz; Zofia Szpakowska – Za-
stępca Przewodniczącego; Bartosz 
Janowski; MZS nr 3 - Julia Konopka; 

Obrady Młodzieżowej Rady Miasta

Julia Kaczmarczyk; Kacper Honek; 
Jan Gamoń; MZS nr 4 - Martyna 
Trojanowicz; Dagmara Rolak-Ko-
szyk; Weronika Przepióra; Joanna 
Szary; MZS nr 5 - Victoria MacIsa-

ac; Emilia Szurek; Klaudia Bulińska; 
Julia Szufnara; MZS nr 6 - Izabela 
Bubniak; Maja Trzeskoś; Zuzanna 
Zięba; Miłosz Bedryło.

Trwają prace nad projektem budżetu
Jakie inwestycje i zadania znajdą 
się w przyszłorocznym budżecie 
Miasta Gorlice? 
Właśnie trwają intensywne prace 
nad jego projektem, który już pod-

czas grudniowej Sesji Rady Miasta 
zostanie poddany pod głosowanie 
Radnych.
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I Gorlicki Festiwal Chóralny „Luz Blues Folk”
W sobotni wieczór 21 paź-
dziernika br. w sali teatral-
nej Gorlickiego Centrum 
Kultury odbył się I Gorlicki Fe-
stiwal Chóralny „Luz blues folk”. 
Stowarzyszenie Chóralne „Bel-
fersingers” realizowało projekt 
„Muzyczne inspiracje”, polega-
jący na zaczerpnięciu tradycyj-
nej, świeckiej muzyki Pogórzan 

i Łemków oraz przekazaniu 
jej aktualnym pokoleniom w 
sposób nowocześniejszy i bar-
dziej atrakcyjny. Jednym z 
celów projektu było przywró-
cenie zapomnianych pieśni 
Pogórzan i Łemków współcze-
snej publiczności oraz promo-
cja świeckiej muzyki chóralnej, 
która w regionie kojarzona jest 

głównie z muzyką sakralną. 
Znany gorlicki muzyk i kom-
pozytor Mirosław Bogoń za-
aranżował na chór mieszany 
po dwie pieśni pogórzańskie i 
łemkowskie, a Chór Kameralny 
GCK „Belfersingers” opracował 
je i przygotował do prezenta-
cji. Zwieńczeniem ciężkiej pra-
cy nad repertuarem członków 
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chóru oraz podsumowaniem 
projektu był ten niezwykły 
koncert, podczas którego roz-
brzmiewały wspomniane pieśni. 
Tego wieczoru na scenie usły-
szeliśmy: Chór Kameralny 
GCK „Belfersingers”, Strzy-
żowski Chór Kameralny, Pod-
karpacki Chór Męski oraz 
Chór „Cantabile” z Łużnej. 

Dzień Seniora w Gorlicach
26.10.2017 w Hotelu Margot 
i Domu Ludowym w Stróżów-
ce świętowano dzień seniora. 
Wszystkim zgromadzonym 
najlepsze życzenia złożył Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla.
Październik to ważny miesiąc 
dla seniorów - w tym miesią-
cu obchodzone są dwa święta, 
przypominające nam o proble-
mach i potrzebach środowisk 
osób starszych. Od 1991 roku 
1 października jest Międzyna-
rodowym Dniem Osób Star-
szych, świętem ustanowionym 
przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ. Natomiast na 20 paź-
dziernika przypada Europej-
ski Dzień Seniora. Oba święta 
mają podobny cel – kształto-
wać społeczne postrzeganie 
osób starszych oraz podej-
mować działania mające na 
celu zapewnienie im godnego 
życia.
Jak co roku obchody święta 
zorganizował Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów. Hotel Margot zgromadził 
niemal pełną salę uczestników 
spotkania.
Natomiast Zarząd Osiedla nr 
11 spotkanie z okazji Dnia Se-
niora zorganizował w Domu 
Ludowym. Uroczystość uświet-
nił występ młodych muzyków z 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Gorlicach. 
Na świecie żyje ponad 600 mi-
lionów osób powyżej 60 roku 
życia. Za pięćdziesiąt lat licz-
ba ta ma zbliżyć się do dwóch 
miliardów. Starsi ludzie będą 
zatem pełnić jeszcze większą 
rolę wychowawczą, przy jed-
noczesnym wydłużeniu życia 
zawodowego. Dlatego coraz 
częściej – również w naszym 
mieście – organizowane są roz-
maite formy aktywizacji osób 
w podeszłym wieku: warsztaty, 
szkolenia, kursy czy koła zain-
teresowań. Takie inicjatywy, 
zwłaszcza na poziomie lokal-
nym pomagają seniorom nie 
tylko się rozwijać, ale również 
przeżywać drugą młodość. 
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Miasto Gorlice zaję-
ło I miejsce podczas 
ogólnopolskiej XXIII edy-
cji Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin w kategorii od 
15 do 40 tys. mieszkańców. 
Ponadto otrzymało także 
nagrodę za wybitne osiągnięcia 
sportowe i promowanie 
idei sportu dla wszystkich. 

27 października br. Wice-
burmistrz Gorlic Łukasz Ba-
łajewicz, podczas Uroczy-
stej Gali, która odbyła się w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
i Czytelnictwa Gminy Mu-
charz, odebrał dyplomy oraz  
puchary dla Miasta Gorlice. 

W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU SPORTOWYM 
ZWYCIĘŻYŁY GORLICE!
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II GORLICKA SPARTAKIADA SENIORÓW
W zdrowym ciele zdrowy duch! 
17 października br. na hali 
sportowej OSiR odbyła się II 
Gorlicka Spartakiada Seniorów. 
Imprezę otworzył pokaz ta-
neczny uczniów ze szko-
ły tańca Show Dance. Po 
gromkich brawach, uczest-
nicy rozpoczęli przygoto-
wania do zawodów poprzez 
krótki aerobik z gimnastyką. 
Program tegorocznej Spar-
takiady obejmował wielobój 
kobiet i mężczyzn, konkuren-
cje indywidualne na każdym 
ze stanowisk oraz zawody 
Nordic Walking. Uczestnicy 
wzięli udział m.in. w takich 
konkurencjach jak: rzut do 

tarczy, strzelanie z broni pneu-
matycznej, rzut piłką lekar-
ską czy rzut piłką do kosza. 
Organizatorem imprezy był 
Urząd Miejski oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach. 
Spartakiada jak co roku cie-
szyła się sporym zaintereso-
waniem, a w rywalizacji udział 
wzięło ponad 100 uczestników 
reprezentujących różne orga-
nizacje skupiające seniorów, 
nie tylko z naszego miasta, 
ale również całego powia-
tu. Podobnie jak w zeszłym 
roku, w tym również gości-
liśmy reprezentację z mia-
sta partnerskiego Bardejova. 
W godz. 10.00-12:30 na 

świetlica hali OSiR odbywały 
się  porady dietetyczne, ana-
liza wagi ciała prowadzone 
przez gabinet BONNE SANTE 

oraz pomiary ciśnienia, cukru i 
cholesterolu prowadzone przez 
Polski Związek Diabetyków – 
Zarząd Powiatowy w Gorlicach. 


