
73. ROCZNICA  
ZAKOŃCZENIA II WŚ

DNI GORLIC 2018
PRZESZŁY DO HISTORII

UMOWA NA MODERNIZACJĘ 
MAŁASTOWA PODPISANA
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29 kwietnia br. na Cmentarzu 
nr 91 w przededniu sto trze-
ciej rocznicy jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w dziejach 
miasta Gorlice, czyli Bitwy pod 
Gorlicami przedstawiciele róż-
nych wyznań odmówili modli-
twę ekumeniczną w intencji 
poległych oraz odczytany zo-
stał Apel Poległych.  
Stoimy w miejscu wiecznej pa-
mięci, będącym cichym świad-
kiem Bitwy Gorlickiej. Z pokorą 
pochylamy głowy nad grobami 
spoczywających tutaj żołnierzy 
– nad mogiłami ofiar wielkiej 
wojny. Z grozą wspominamy te 
pierwsze dni maja 1915 roku, 

gdy Miasto trawił ogień, przeszy-
wał grad kul, ogłuszał huk armat, 
pokrywał pył i kurz sypiących się 
murów - mówił Burmistrz Ra-
fał Kukla podczas uroczystości. 
Na zakończenie delegacje i 
poczty sztandarowe wojsko-
we oraz cywilne oddały hołd 
spoczywającym na cmentarzu 
żołnierzom, składając wieńce 
i wiązanki kwiatów pod cen-
tralnym krzyżem-pomnikiem. 
Bezpośrednio po oficjalnych uro-
czystościach na gorlickim Rynku 
Orkiestra Reprezentacyjna Kar-
packiego Oddziału Straży Gra-
nicznej wykonała widowiskową 
musztrę paradną.

103. rocznica Bitwy pod Gorlicami
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3 maja br. w Gorlicach uro-
czyście obchodzono święto 
upamiętniające uchwalenie 
w 1791 r.  przez Sejm Czte-
roletni, Ustawy Rządowej re-
gulującej ustrój ówczesnej 
Rzeczpospolitej. Polska Kon-
stytucja była pierwszą  w no-
wożytnej Europie, a drugą 
po amerykańskiej na świecie. 
W Bazylice Mniejszej pw. Naro-
dzenia Najświętszej Marii Pan-
ny w Gorlicach, uroczystą mszą 
świętą  w intencji Ojczyzny, roz-
poczęto obchody uroczystości. 
Po mszy świętej uczestnicy 
przemaszerowali na gorlicki ry-
nek, by tam wziąć udział w uro-
czystej intronizacji króla kurko-
wego A.D. 2018, wyłonionego 

podczas turnieju strzeleckiego. 
Nowym królem gorlickiego 
Strzeleckiego Bractwa Kur-
kowego Dworu Karwacjanów 
został Mieczysław Kamiński, 
który na okres swojego rocz-
nego panowania przybrał 
imię Iudex, co znaczy Sędzia. 
Insygnia królewskie – srebr-
nego kura - i te przynależne 
marszałkom wręczył Sta-
rosta Gorlicki Karol Górski. 
Następnie uczestnicy udali się 
ulicą 3 Maja, by pod tablicą 
poświęconą hrabiemu Alek-
sandrowi Skrzyńskiemu złożyć 
wiązanki kwiatów. Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kuklę, 
reprezentował jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz.

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

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

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

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

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

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

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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Wizyta Prezydentów Polski 
i Słowenii w Gorlicach

Patrząc na losy I Wojny Świa-
towej, patrząc na znaczenie 
jakie dla tej wojny miała Bi-
twa Gorlicka, a w efekcie jakie 
znaczenie miała dla odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści, mogę śmiało powiedzieć, 
że Ci, którzy tutaj polegli, w 
tym nasi słoweńscy przyjacie-
le, przyczynili się do odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści. I za to oddajemy im hołd. 
Wielka cześć i chwała bohate-
rom Bitwy Gorlickiej! – mówił 
w Gorlicach Prezydent Andrzej 
Duda.
Punktualnie o godzinie 12:00 
na Cmentarzu nr 91 rozpoczę-
ła się uroczysta ceremonia od-
słonięcia pomnika upamiętnia-
jącego żołnierzy słoweńskich 
poległych w latach 1914-1918, 
z udziałem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy oraz Prezydenta Repu-
bliki Słowenii Boruta Pahora.
Prezydentów Polski i Słowenii 
w Gorlicach przywitał Bur-

mistrz Miasta Gorlice Rafał Ku-
kla. W uroczystościach udział 
wzięli także przedstawiciele 
Korpusu Dyplomatycznego 
Słowenii, w tym Ambasa-
dor Słowenii w Polsce Robert 
Krmelja, Konsul Generalny 
Węgier w Krakowie Adrienne 
Körmendy, Wicewojewoda Ma-
łopolski Józef Gawron, lokalni 
samorządowcy i mieszkańcy.
Po wysłuchaniu hymnów na-
rodowych, uroczystym od-
słonięciu pomnika i złożeniu 
wieńców, Prezydenci wygłosili 
przemówienia.
Tym pomnikiem czcimy pamięć 
ofiar wielkiej wojny, tak wiel-
kiej, że żadna siła nie mogła 
jej zatrzymać; wojny, która 
przekroczyła wszelkie granice, 
przyniosła wiele okropieństw, 
burząc wszelkie normy mo-
ralne, która kazała wątpić w 
pojęcie człowieczeństwa; za-
prowadziła młodych chłop-
ców tak daleko od domu, jak 
daleko znajdują się Gorlice od 

Adriatyku; to były pola śmier-
ci naszych chłopców, miejsca, 
ku którym kierowała się żałoba 
ich matek – mówił Prezydenta 
Republiki Słowenii Boruta Pa-
hora.
Dlatego obok podziękowań dla 
Pana Prezydenta, że zechciał 
przyjechać dzisiaj na odsłonię-
cie tego pomnika upamiętnia-
jącego żołnierzy słoweńskich, 
chciałem także i Państwu po-
dziękować - władzom lokal-
nym i mieszkańcom, że ten 
Cmentarz i inne Cmentarze 
Wojenne tamtej Bitwy, któ-
rych mnóstwo znajduje się w 
okolicznych miejscowościach, 
jest należycie utrzymany i po-
kazuje na pamięć i szacunek 
o tamtych dziejach i szacunek 
wobec wtedy poległych - mó-
wił Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.
Ceremonię zakończyła słoweń-
ska pieśń lamentacyjna w wy-
konaniu orkiestry.
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73. rocznica zakończenia II wojny światowej
8 maja 1945 roku w dzielni-
cy Karlshorst w Berlinie został 
podpisany akt bezwarunkowej 
kapitulacji III Rzeszy. Stąd, w 
tym właśnie dniu, w Polsce i ca-
łej Europie obchodzona jest 73. 
rocznica zakończenia II wojny 
światowej. W Gorlicach uroczy-
stości odbyły się pod Sklarczy-
kówką, w symbolicznym miej-
scu pamięci o ofiarach konfliktu. 
Udział w obchodach wzięli 
m.in. kombatanci, przedsta-
wiciele samorządów – powia-
tu i miasta, uczniowie gorlic-
kich szkół oraz mieszkańcy. 
Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla. 
Polska była najbardziej po-
szkodowanym w czasie wojny 
krajem na świecie, a goryczy 

dodawał również fakt, że po 
jej zakończeniu, wpadła w 
strefę wpływów sowieckich. 
Zaledwie kilka lat zbrodniczej 
działalności hitlerowców na 
Ziemi Gorlickiej wystarczyło, 
aby nasze miasto zniszczyć w 
wymiarze społecznym i ekono-
micznym – mówił Burmistrz. Na 
zakończenie uroczystości dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów. 
 

Zgodnie z tradycją, 1 maja 
br. odbyły się obchody Święta 
Pracy. Pochód pierwszoma-
jowy przeszedł spod Domu 
Nauczyciela pod Pomnik Ty-
siąclecia Państwa Polskiego, w 
którym maszerowali przedsta-
wiciele władz samorządowych, 
uczniowie gorlickich szkół i 
mieszkańcy Gorlic. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygłosił 
Burmistrz Gorlic Rafał Kukla. 
Nasze lokalne, gorlickie obcho-
dy mają wymiar globalny, gdyż  
łączą nas z milionami innych 
ludzi, którzy w tym dniu wspo-
minają wydarzenia z Chicago 
w 1886 roku. Zapoczątkowany 
przez manifestujących, proces 
humanizowania pracy, trwa do 
dnia dzisiejszego. Zwiększe-
nie wynagrodzenia, poprawa 
warunków pracy i kampania 
na rzecz wprowadzenia 8-go-

dzinnego dnia pracy, to po-
stulaty które, ponad 130 lat 
temu wznosili robotnicy. Jed-
nak w wielu regionach świata 
problemy bezrobocia i niskiej 
płacy są nadal aktualne, a 
dzisiejszy dzień jest dniem, 
w którym mamy obowiązek 
zwrócić na nie uwagę. - mó-
wił Burmistrz Rafał Kukla. 
Zwieńczeniem uroczystości 
było złożenie wieńców i wią-
zanek kwiatów pod Pomnikiem 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
Dzień 1 maja - Międzynarodo-
we Święto Pracy, obchodzony 
jest od 1889 roku, nie tylko w 
Polsce czy Europie, ale na ca-
łym świecie. Już w 1950 roku 
święto to w naszym kraju na-
brało wymiaru narodowego i 
jest dniem ustawowo wolnym 
od pracy.

Pochód pierwszomajowy przeszedł ulicami Gorlic

9 maja br. w Bardejowie na Sło-
wacji odbyły się uroczyste ob-
chody 73. rocznicy zakończenia 
II Wojny Światowej. W uroczy-
stości udział wzięli gorliccy kom-
batanci oraz Kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecz-
nych Aleksander Augustyn, który 
reprezentował Burmistrza Rafała 
Kuklę. Delegacja z naszego mia-
sta upamiętniła poległych w tym 
największym konflikcie zbroj-
nym w dziejach ludzkości oraz 
złożyła symboliczną wiązankę. 
Gospodarzami uroczystości byli 
Starosta Powiatu Bardejowskie-
go Miroslav Bujda oraz Burmistrz 
Bardejowa Boris Hanuscak. 

Gorlice z Bardejowem wiąże 
od 1999 roku umowa partner-
ska. Współpraca ta odbywa się 
głównie na polu kultury, sportu, 
turystyki i edukacji. W latach 
2006 – 2007, samorządy trzech 
miast przygranicznych Barde-
jowa, Gorlic i Krynicy-Zdroju, 
jako partnerzy w projektach w 
ramach Programu Interreg IIIA 
Polska – Słowacja, powołali do 
życia trzy domy polsko – sło-
wackie. Stworzyło to nie tylko fi-
zyczną, ale także instytucjonalną 
przestrzeń dla realizacji i dalsze-
go rozwoju polsko – słowackiej 
współpracy przygranicznej.

Bardejów upamiętnił zakończenie II wojny światowej
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Ponad 2000 osób – liderów 
lokalnych i regionalnych, 
przedstawicieli administracji 
państwowej, świata nauki, 
biznesu i kultury, przedsta-
wicieli organizacji pozarządo-
wych oraz mediów z krajów 
Europy Środkowej i Wschod-
niej brało udział w IV Eu-
ropejskim Kongresie Samo-
rządów, który odbył się w 
Krakowie. Wśród zaproszo-
nych panelistów był Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
26 kwietnia br. w rozmowie na 
temat pomysłów na samorząd 
terytorialny obok Burmistrza 
Gorlic uczestniczyli Prezy-
dent Świdnicy Beata Moskal-
-Słaniewska i Wiceprezydent 

Łodzi Tomasz Trela. Modera-
torem panelu dyskusyjnego 
był Wiceprzewodniczący So-
juszu Lewicy Demokratycz-
nej Krzysztof Gawkowski. 
Burmistrz Rafał Kukla pod-
kreślił, że jego pomysł na sa-
morząd to przede wszystkim 
otwartość na mieszkańców, 
współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i lokalnymi 
firmami. Burmistrz mówił o 
budowaniu marki Gorlice jako 
Miasta Światła i przekonywał 
o coraz większej roli mediów 
społecznościowych, zarówno 
w promocji miasta, jak i w 
dotarciu z informacją do sze-
rokiego grona mieszkańców. 
Europejski Kongres Samo-

rządów to jedna z najwięk-
szych konferencji między-
narodowych w Europie, 
poświęcona zagadnieniom 
polityki regionalnej, współ-
pracy samorządów z władzą 

IV Europejski Kongres Samorządów

UMOWA NA MODERNIZACJĘ MAŁASTOWA PODPISANA!
Miłośnicy białego szaleństwa z 
Ziemi Gorlickiej już w przyszłym 
roku zyskają kolejne miejsce, w 
którym będą mogli rozwijać swo-
je narciarskie i snowboardowe 
pasje. W Małastowie powstanie 
bowiem nowoczesny kompleks 
rekreacyjny, który ma szansę 
stać się poważną konkurencją 
dla innych tego typu miejsc w 
województwie małopolskim. 
Wspólny projekt miasta Gorlice 
i gminy Sękowa na moderniza-
cję stoku narciarskiego w Mała-
stowie uzyskał dofinansowanie 
w kwocie ponad 1,8 mln zł! 27 
kwietnia br. umowę gwarantu-
jącą przyznanie tych środków 
przekazał wicemarszałek wo-
jewództwa małopolskiego Sta-
nisław Sorys. Na spotkaniu 
zorganizowanym w Starostwie 
Powiatowym w Gorlicach obec-
ni byli między innymi burmistrz 

Gorlic Rafał Kukla oraz Wójt Gmi-
ny Sękowa Małgorzata Małuch. 
Gospodarzem spotkania był 
Starosta Gorlicki Karol Górski. 
Na projekt, który wspólnie zre-
alizują miasto Gorlice i gmina 
Sękowa, składa się budowa 
nowego wyciągu narciarskiego 
(talerzowego), modernizacja 
stoku narciarskiego oraz zakup 
m.in. dwóch armatek śnież-
nych i montaż oświetlenia przy 
wyciągu. Ale pamiętano też o 
najmłodszych adeptach nar-
ciarstwa. Oni swoje umiejętno-
ści będą mogli szkolić na mini 
snowparku. Kompleks uzupełni 
wiata z grillem, na nowo za-
gospodarowane zostanie też 
boisko rekreacyjne. Zmiany 
odczują też kierowcy, bo zapla-
nowano utwardzenie parkingu. 
Wartość wszystkich prac osza-
cowano na ponad 3,4 mln zł, z 

czego ponad 1,8 mln zł pokryją 
środki z RPO WM 2014-2020. 

Wszystkie prace mają zakoń-
czyć się do lipca 2019 roku. 

centralną i przedstawicielami 
nauki oraz biznesu. To do-
skonała okazja do wymia-
ny poglądów i doświadczeń. 

Foto. www.bobowa24.pl

20 kwietnia br. w Myśleni-
cach odbyła się uroczysta 
inauguracja projektu „Mało-
polskie boiska” oraz wręcze-
nie związanych z realizacją 
tego zadania promes pomocy 
dla małopolskich jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Promesę dla Miasta Gorlice, 
dzięki której wyremontowane 
zostanie boisko przy Miejskim 
Zespole Szkół nr 6, w imieniu 
Burmistrza Rafała Kukli, z rąk 
wicemarszałka Wojciecha Ko-
zaka i Grzegorza Lipca z Za-
rządu Województwa, odebrał 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz. 
W spotkaniu uczestniczyli  
przedstawiciele miast i gmin, 
którym także udało się po-
zyskać dofinansowanie na 

remonty i modernizacje boisk. 
Powiat Gorlicki, który również 
uzyskał wsparcie na remont 
boiska przy Zespole Szkół 
Zawodowych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Gorlicach, repre-
zentował Starosta Karol Górski. 
Jak już wcześniej informowa-
liśmy uzyskana przez Miasto 
dotacja wynosi 194 542 zł. 
Jest to najwyższa przyzna-
na w naborze kwota! Dzięki 
efektywnemu poszukiwaniu 
funduszy zewnętrznych, słu-
żących poprawie komfortu 
i poziomu życia w mieście, 
przeprowadzony zostanie re-
mont i modernizacja boiska 
służącego dzieciom i spo-
łeczności z Osiedla Korczak. 
Przebudowane boisko przy 
Miejskim Zespole Szkół nr 6 

Dofinansowanie na boisko przy szóstce przekazane!

będzie miało wymiary 21 m x 
42 m. Nawierzchnię z kostki 
betonowej, która teraz grozi 
różnego rodzaju urazami, za-
stąpi bezpieczna nawierzchnia 
poliuretanowa. Obiekt wypo-
sażony zostanie w nowe bram-
ki do gry w piłkę nożną i piłkę 
ręczną, siatki, piłkochwyty. Ze 

środków otrzymanych w ra-
mach dotacji sfinansowane zo-
staną również prace związane 
z rozbiórką starej nawierzchni, 
wykonaniem podbudowy pod 
nową czy odwodnienie terenu. 

fot.Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego
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Państwowa Komisja Wyborcza uchwa-
łą z dnia 17 maja, uznała, że zatwier-
dzony i zaproponowany w marcu 
przez Radnych podział Gorlic na okręgi 
wyborcze, jest niezgodny z prawem. 
W związku z tym, w dniu 30 maja br. 
odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady 
Miasta Gorlice, która zwołana została 
z konieczności pilnego uchwalenia no-
wego - zgodnego z literą prawa po-
działu oraz granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okrę-
gu. Wydane rozstrzygnięcie jest efek-
tem skarg mieszkańców oraz cało-
ściowej analizy przez PKW propozycji 
podziału miasta na okręgi wyborcze, 
wprowadzonej przez Radnych pod 
głosowanie. PKW uznała w szczegól-
ności, że połączenie Osiedli Zawodzie 
i Sokół nie znajduje uzasadnienia, po-
nieważ, ze względu na ilość mieszkań-
ców, Zawodzie może stanowić osobny 
okręg wyborczy. Dla przypomnienia w 
trakcie XLV Sesji Rady Miasta w dniu 
22 marca, Burmistrz zaproponował 
2 projekty podziału, jednak obydwa 
zostały odrzucone, a pod głosowanie 
ostatecznie poddano projekt grupy 
Radnych w składzie: Krzysztof Wroń-
ski, Michał Diduch, Tomasz Szczepa-
nik, Ryszard Ludwin, Krzysztof Zagór-
ski, Tomasz Chmura, Maria Piecuch, 
Mariola Migdar, Adam Piechowicz, 
Małgorzata Miękisz-Müller, Jolanta 
Dobek, Augustyn Mróz i Jan Wojnar-
ski, który zakwestionował Komisarz 
Wyborczy, uznając go za niezgodny z 
prawem. Podczas Nadzwyczajnej Se-
sji Rady Miasta Burmistrz Rafał Kukla 
ponownie zaproponował opracowany 
już wcześniej, kompromisowy projekt 
podziału na okręgi wyborcze, który 
ostatecznie uzyskał akceptację Rady 
Miasta.
Ze swoją propozycją wystąpili także 
Radni Klubu PIS, jednak zapropono-
wany przez nich podział został odrzu-
cony.
 UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie po-
działu Miasta Gorlice na okręgi wybor-
cze oraz ustalenia ich granic, nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu Postanowieniem Ko-
misarza Wyborczego w Nowym Sączu 
I z dnia 21 maja 2018 r., w związku 
z uchwałami Państwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 17 maja 2018 r. w spra-
wie odwołania od postanowienia Ko-
misarza Wyborczego w Nowym Sączu 
I stwierdzono, że podział Gminy Mia-
sto Gorlice na okręgi wyborcze usta-
lony uchwałą 547/XLVI/2018 Rady 
Miasta Gorlice z dnia 22 marca 2018 
r. w sprawie podziału Miasta Gorlice 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia 
ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wybor-
czym (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 
2698) jest niezgodny z prawem.
W uzasadnieniu wskazano, że osiedle 

Zawodzie, któremu zgodnie z jednoli-
tą normą przedstawicielstwa przypada 
5 mandatów powinno samodzielnie 
tworzyć okręg wyborczy i w związku 
z tym nie zachodzi konieczność łą-
czenia jednostki pomocniczej osiedle 
Zawodzie z innymi jednostkami po-
mocniczymi w celu utworzenia okręgu 
wyborczego, czym naruszono zasady 
określone w art. 417 § 2 i 4 Kodeksu 
wyborczego.
W przedłożonym projekcie uchwały 
jako samodzielny okręg pozostawiono 
osiedle Zawodzie, natomiast pozo-
stałe osiedla, z uwagi na zbyt małą 
liczbę mieszkańców i tym samym nie 
mogące samodzielnie stanowić okrę-
gu wyborczego zostały ze sobą po-
łączone w spójnie terytorialne okręgi 
wyborcze. Połączeń tych dokonano 
uwzględniając zapisy art. 417-419 Ko-
deksu wyborczego, realizując intencję 
ustawodawcy przeciwdziałania zjawi-

sku gerrymanderingu, polegającego 
na zakreślaniu granic okręgów wbrew 
uwarunkowaniom geograficznym i 
historycznym w celu pozbawienia nie-
których wyborców możliwości wpro-
wadzenia swoich reprezentantów do 
organów przedstawicielskich (por. Wy-
rok NSA z dnia 22 października 2017 
r. sygn. akt II OSK 2074/17). Projek-
towane okręgi wyborcze uwzględniają 
więc spójność terytorialną, geograficz-
ną, gospodarczą, łączność komunika-
cyjną, czy też powiązania historyczne, 
religijne, kulturowe a także między-
ludzkie poszczególnych osiedli. Projekt 
jest również zgodny z oczekiwaniami 
grupy co najmniej 500 mieszkańców, 
którzy w skargach do Komisarza Wy-
borczego w Nowym Sączu zadeklaro-
wali swój sprzeciw wobec podziału na 
okręgi wyborcze dokonanego Uchwałą 
Nr 547/XLVI/2018 Rady Miasta Gorli-
ce z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

podziału Miasta Gorlice na okręgi wy-
borcze oraz ustalenia ich granic, nu-
merów i liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym.
W oparciu o powyższe dokonano pro-
jektowanego podziału miasta Gorlice 
na 4 wielomandatowe okręgi wybor-
cze, zgodnie z propozycją ujętą w za-
łączniku do uchwały. I tak:
okręg wyborczy nr 1 - 7.379 mieszkań-
ców i obejmować będzie 6 mandatów;
okręg wyborczy nr 2 - 6.313 miesz-
kańców i obejmować będzie 5 man-
datów;
okręg wyborczy nr 3 - 7.141 mieszkań-
ców i obejmować będzie 5 mandatów;
okręg wyborczy nr 4 - 6.718 miesz-
kańców obejmować będzie 5 manda-
tów.
Przedłożony projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany w trybie 
konsultacji z Komisarzem Wyborczym 
w Nowym Sączu I.

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA
NOWY PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE
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Publikujemy odpowiedź Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli na otwarty 
list Radnych, w sprawie pożaru na terenie EMPOL-u:

Szanowni Państwo Radni - autorzy listu otwartego.
W związku z postawionymi przez Państwa, w pierwszej kolejności za po-
średnictwem „najrzetelniejszego” w okolicy portalu internetowego pyta-
niami, pozwólcie, że udzielę na nie odpowiedzi z drobnym komentarzem.
Zestawianie w jednym rzędzie Burmistrza Miasta oraz prywatnej spółki - 
niebędącej jednostką komunalną, jaką jest EMPOL i kierowanie do nich 
tych samych pytań, dotyczących poczynań komercyjnego podmiotu świad-
czy, w mojej ocenie, o niewiedzy Państwa Radnych, bądź jest po prostu 
jawną próbą zdyskredytowania mojej osoby.
Rozumiem, że niektórzy spośród Państwa rozpoczynają już swoją kam-
panię wyborczą, o czym świadczy chociażby przytoczony na końcu listu 
komentarz, dotyczący moich zarobków. Temat pożaru na terenie EMPOL-u 
jest jednak na tyle ważny, że na razie nie będę odpowiadał na te przytyki. 
Przyjdzie na to czas.
Wykorzystywanie do celów politycznych zdarzeń, takich, jakie miały miej-
sce na składzie EMPOL-u, nie ma nic wspólnego z troską o dobro Mieszkań-
ców Gorlic. Pozostaje mi więc mieć nadzieję, że na terenie miasta i powiatu 
nie wystąpi jakikolwiek kataklizm, gdyż winą za to z pewnością obarczycie 
Rafała Kuklę.
Odnosząc się jednak do Państwa pytań, odpowiadam:
1. Jakie wnioski zostały wyciągnięte po poprzednim pożarze? Jakie roz-
wiązania przeciwpożarowe zostały wdrożone od tamtego czasu na ternie 
EMPOLU?
Drodzy Państwo, do kontroli przeciwpożarowych są powołane odpowiednie 
organy, dlatego też Spółka EMPOL nie mogła w tym zakresie być kon-
trolowania przez pracowników Urzędu. Szkoda, że nie zainteresowali się 
Państwo czy inne organy realizowały w tym zakresie swoje kompetencje 
i obowiązki.
2. Dlaczego po raz kolejny o niebezpieczeństwie powiadomił Straż Pożarną 
pracownik innej firmy?
Na ten temat wypowiadać mogą się jedynie pracownicy EMPOL-u.
3. Dlaczego zarówno władze Spółki jak i burmistrz Gorlic nie powiadomili 
mieszkańców Gorlic i okolic o chmurze toksycznych, rakotwórczych opa-
rów z płonących śmieci, która przez kilkadziesiąt godzin unosiła się nad 
naszymi domami? Co w ogóle w przedmiotowej sprawie zrobił burmistrz 
Miasta Gorlice?
Burmistrz zrobił wszystko, co pozostawało w tym wypadku w jego kom-
petencjach i mogło pomóc w akcji gaśniczej - zlecił zwiększenie ciśnienia 
wody w sieci oraz powiadomił Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, który od razu wysłał na miejsce kontrolerów. Ocena 
pożaru co do jego skutków, w tym w zakresie substancji emitowanych do 
powietrza, należała w pełni do Straży Pożarnej, której informacje wiernie 
przekazano Mieszkańcom.
4. Dlaczego do dnia dzisiejszego burmistrz nie wdrożył sms-owego syste-
mu powiadamiania mieszkańców o możliwych zagrożeniach – sprawa ta 
była przecież poruszana na sesji Rady Miasta?

Sms-owy system powiadamiania mieszkańców opierał się będzie na dobro-
wolnych zgłoszeniach Mieszkańców do bazy danych, a te od 25.05.2018 
r. muszą pozostać kompatybilne ze wszelkimi regułami wynikającymi z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych. W związku z tym, najpóźniej z tym dniem system zostanie oddany 
do użytku. Dlaczego w liście otwartym nie zadano pytania o funkcjonowa-
nie istniejącego sytemu powiadamiania w innych właściwych jednostkach 
administracji - można się tylko domyślać.
5. Jak w zaistniałej sytuacji zarówno władze EMPOLU, jak i burmistrz Mia-
sta wyobrażają sobie funkcjonowanie na terenie miasta planowanej spalar-
ni odpadów? Jak zatem zapewnicie to bezpieczeństwo w momencie, kiedy 
codziennie na teren EMPOLU dostarczane będą dodatkowe dziesiątki ton 
odpadów?
Burmistrz jako organ administracji nie realizuje swoich obowiązków na 
podstawie „wyobrażeń”. W zakresie kompetencji wynikających wprost z 
odpowiednich ustaw, burmistrz w odniesieniu do spalarni odpadów wy-
daje decyzję środowiskową, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
nie mając możliwości dowolnej odmowy, jeżeli kwestie formalne pozostają 
spełnione.
Weryfikacja dalszych wymagań o charakterze technicznym - w tym zabez-
pieczających przed negatywnymi skutkami dla Mieszkańców - pozostaje w 
rękach organów architektonicznych i Nadzoru Budowlanego, które burmi-
strzowi nie podlegają. Jednocześnie sugestia, jakoby burmistrz miał sobie 
radzić z bezpieczeństwem na terenie firmy, która mu w żaden sposób nie 
podlega, jest co najmniej nieuprawniona.
6. Czy w obliczu ostatnich dramatycznych wydarzeń burmistrz Gorlic pla-
nuje przeprowadzić jakąkolwiek kontrolę na terenie EMPOLU? Może warto 
sprawdzić, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa Miasta i jego mieszkań-
ców wszystko odbywa się tam właściwie i zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami?
Ponownie wyjaśniam, że burmistrz nie ma żadnych ustawowych kompe-
tencji, w zakresie kontrolowania zabezpieczenia pożarowego prywatnego 
przedsiębiorcy.
Niezależnie od pytań przytoczonych powyżej, dziwi mnie, że pomimo wielu 
lat pracy w samorządzie - bo dla znacznej części podpisanych pod listem 
Radnych, obecna kadencja pierwszą nie jest, a i dla debiutantów ostatnie 
4 lata krótkim okresem nie są - niektórzy z Państwa nadal wydają się nie 
wiedzieć, jak funkcjonuje Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego 
i jakie kompetencje są realizowane przez organy gminy. Myślę również, że 
znalazłyby się lepsze drogi komunikacji między Radnymi, a Burmistrzem, 
niż za pomocą strony Gorlice24, która, jak wszyscy doskonale wiemy, jest 
skrajnie stronnicza i nieobiektywna, jeśli chodzi o publikowane treści. Zda-
ję sobie sprawę, że odpowiedzi te nie będą zapewne dla znacznej części 
Mieszkańców satysfakcjonujące, jednak mam nadzieję, że uzmysłowią bez-
miar obłudy, który kryje się za wystosowanym listem otwartym.
Jednocześnie zapewniam, że dokładam wszelkich starań, aby wszelkie oko-
liczności związane z weekendowymi wydarzeniami zostały rzetelnie wyja-
śnione.

Odpowiedź Burmistrza Rafała Kukli na otwarty list Radnych

Zrealizowano zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
W związku z sytuacją zaistniałą 
na terenie byłej Rafinerii Nafty 
„Glimar” przy ul. Wyszyńskie-
go w Gorlicach, związaną z 
nielegalnym magazynowaniem 
odpadów w tym m.in. odpadu 
w postaci kwasu siarkowego, 
który spowodował w ubiegłym 
roku rozszczelnienie zbiornika 
w którym był przechowywany, 
Burmistrz Miasta Gorlice w paź-
dzierniku 2017 roku wydał de-
cyzję nakazującą niezwłoczne 
usunięcie kwasu siarkowego. W 
związku z tym, że podmiot zo-
bowiązany do usunięcia odpadu 
nie zastosowała się do nałożo-
nego obowiązku, Burmistrza 

Miasta Gorlice wszczął postępo-
wanie egzekucyjne mające do-
prowadzić do usunięcia odpadu. 
W tym celu zastosowano środek 
egzekucyjny w postaci wykona-
nia zastępczego jako najbar-
dziej właściwy w tej sprawie.  
Realizację powyższego zadania 
pn. „Likwidacja zagrożenia dla 
środowiska poprzez usunięcie 
odpadu niebezpiecznego w po-
staci poreakcyjnego kwasu siar-
kowego, zmagazynowanego w 
miejscu na ten cel nieprzezna-
czonym tj. w dwóch zbiornikach 
stacjonarnych zlokalizowanych 
na terenie byłej Rafinerii Nafty 
„Glimar”, przy ul. Wyszyńskie-

go 2 w Gorlicach i poddanie 
go odzyskowi lub unieszko-
dliwianiu”, którą rozpoczęto z 
dniem 13 marca 2018 r. i za-
kończono z dniem 24 kwietnia 
2018 r.,  wsparł Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krako-

wie, przyznając Miastu Gorlice 
na ten cel dotację w wysokości 
100 % kosztów kwalifikowa-
nych netto tj.  381 944 zł. Po-
została kwota (podatek VAT) 
została zabezpieczona ze środ-
ków budżetu Miasta Gorlice. 
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Dni Gorlic 2018 przeszły do 
historii! 5-6 maja br. przyniósł 
dużo pozytywnych emocji i 
doskonałe występy gwiazd 
zaproszonych na świętowa-
nie tegorocznych Dni Gor-
lic i imprezy RMF MAXXX 
- Lato #naMAXXXa! Gorlicki 
stadion dosłownie pękał w 
szwach. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim za przy-
bycie i wspólną zabawę! 
 
1 dzień rozpoczęliśmy Mię-
dzynarodowymi Zawodami 
Crossmintona „Gorlice Cup” 
oraz zlotem zabytkowych 
pojazdów – Klasyczną Gor-
licką Majówką. Miłośnicy 
motoryzacji mogli podziwiać 
na gorlickim Rynku ponad 
100 samochodów „z minio-
nej epoki”. O godz. 14:00 
uczestnicy zlotu przejechali w 
kolumnie do Szymbarku i po-
wrócili do Gorlic około godz. 
16.30 na rozdanie nagród 
i wybór samochodu zlotu. 
O godz. 15.00 na Sta-
dionie OSiR rozpoczął 
się Przegląd Twórczo-
ści Gorlickiej Młodzieży. 
Konkurs miał formę krótkiej 
prezentacji scenicznej, prze-
znaczony był dla uczniów 
szkół z terenu miasta Gorlice 
i powiatu gorlickiego. Komi-
sja w składzie Henryk Rąpa-
ła – Dyrektor Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych 
w Gorlicach, Robert Gryzik 
– Dyrektor Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Bobowej, Bogu-
sława Bieniasz – choreograf, 
instruktor tańca, Grzegorz 
Halko – choreograf, instruktor 
tańca w Gorlickim Centrum 
Kultury, po wysłuchaniu i 
obejrzeniu prezentacji kon-
kursowych postanowiła przy-
znać następujące nagrody:
W kategorii szkół podsta-
wowych: Miejsce 1 – zespół 
„DESTINIAKI”; Miejsce 2 – 
Aleksandra Wiejaczka; Miej-
sce 3 – Marcelina Jędrzejow-
ska; Wyróżnienie specjalne 
– zespół „O.M.G”; W kategorii 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych: Miejsce 1 – 
zespół „EXPLOSION”; Miejsce 
2 – Julia Król; Miejsce 3 – ze-
spół „SYNERGY”; Wyróżnienie 
– 1. Aleksandra Przybyłowicz 
i Krystian Kosiński, 2. Zespół 
„BEST”.
Wszystkim zwycięz-
com i uczestnikom ser-
decznie gratulujemy! 
 
Support przed Agniesz-

ką Chylińską zagrała Aga-
ta Sobocińska z zespołem. 
W trakcie koncertu w Gor-
licach nagrała swój ko-
lejny, oficjalny teledysk! 
 
Następnie na scenie po-
jawiła się Agnieszka Chy-
lińska! Królowa Łez dała 
fantastyczny i niesamowi-
cie energetyczny występ! 
 
Niedzielne koncerty roz-
poczęliśmy występa-
mi Rompeya i Exelenta. 
 
Wszyscy ze zniecierpliwie-
niem czekali na główną gwiaz-
dę wieczoru – Sławomira – 
który przyciągnął prawdziwe 
tłumy! Na gorlickim stadionie 
nie było osoby, która nie zna-
łaby największego hitu arty-
sty «Miłość w Zakopanem»! 
 
Na wszystkich gości na sta-
dionie OSiR czekało mnó-
stwo atrakcji – gry, zabawy, 
konkursy oraz ogromne we-
sołe miasteczko. Można było 
także skorzystać z szerokiej 
oferty gastronomicznej - 
kiełbaski, zapiekanki, serki, 
gofry a nawet tajskie lody 
- tego można było spróbo-
wać na kolejnych stoiskach! 
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za przybycie i 
wspólną zabawę na koncer-
tach i wielu atrakcjach Dni 
Gorlic! Wyczekujcie kolejnych 
imprez jakie przygotowujemy 
dla Was! 

Chylińska i Sławomir zatrzęśli Gorlicami!
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Po raz pierwszy w tym roku 
miłośnicy motoryzacji mogli 
podziwiać w Gorlicach zabyt-
kowe pojazdy. Ponad 100 sa-
mochodów „z minionej epoki” 
można było zobaczyć na gor-
lickim Rynku w sobotę 5 maja 
w ramach Dni Gorlic 2018. 
Chętni mogli wyruszyć w po-
dróż zabytkowym „ogórkiem”. 
O godz. 14:00 uczestnicy 
zlotu przejechali w kolum-
nie do Szymbarku i powrócili 
do Gorlic około godz. 16.30 
na wybór samochodów zlo-
tu. Zlot zakończył się roz-
daniem nagród, które wrę-
czał Burmistrz Rafał Kukla. 
Oto lista nagrodzonych: 
Najciekawsze pojazdy zlo-
tu: Ford Cortina 1972 r . 
Pana Rafała z Nowego Są-
cza; Mercedes SL500 1991 
r. Pana Stefana z Nowego 
Sącza; kolekcja samocho-
dów Pana Rafała z Łużnej: 
Trabant 1988 r., Fiat 126P 
1977 r., Syrena105 1977 r.
Najciekawszy samochód lat 

50: Simca Aronde 1958 r. 
Pana Szymona z Klęczan; 
Najciekawszy samochód lat 
70: Ford Capri 1978 r. Pana 
Macieja z Nowego Sącza; 
Fiat 125P 1970 r. Pana Szy-
mona z Mielca
Najciekawszy samochód lat 
80: Audi80GT 1982 r. Pana 
Mirosława z Lubina
Samochód PRL: Fiat 126P 
1979 r. Pana Mateusza z Sa-
noka; Samochód USA Cadil-
lac FleetWood 1982 r. Pana 
Krzysztofa z Nowego Sącza; 
Samochód KDL Wołga GAZ 
21 1970 r. Pana Andrzeja z 
Gorlic
Najstarszy uczestnik: Pan Ju-
lian z Gorlic lat 85
Najmłodszy uczestnik: Wikto-
ria 19 miesiecy
Najstarszy motocykl: IMZ M72 
1954 r. Pana Daniela z No-
wego Sącza
Nagroda niespodzianka: Peu-
geot 505 1987 r. Pana To-
masza z Gorlic
 

Klasyczna Gorlicka 
Majówka 2018
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24 maja br., na sesji zwyczajnej, obra-
dowała Rada Miasta Gorlice. Po przy-
jęciu porządku obrad, protokołów z 
XLVII i XLVIII sesji RM, Informacji 
Burmistrza Miasta za okres między-
sesyjny od 16.04. do 15.05.2018 r., 
odpowiedzi na interpelacje zgłoszone 
na XLVIII sesji RM oraz omówieniu 
wydarzeń na terenie firmy EMPOL, tj. 
pożaru, jaki miał miejsce 12 maja br. 
– radni rozpatrzyli i przyjęli w głoso-
waniu 13 projektów uchwał.

Pierwsza dotyczyła pomocy finan-
sowej w kwocie 1 000 zł dla Gminy 
Gorlice, w formie dotacji celowej na 
zakup wyposażenia dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Bielance. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że do warszta-
tów uczęszcza 5 osób z terenu mia-
sta Gorlice oraz, że istnieje pomoc 
prawna – postanowiono udzielić tej 
pomocy. W drugiej uchwale zostały 
określone zasady udzielania i rozmiar 
zniżek tygodniowego obowiązkowe-

go wymiaru godzin zajęć nauczy-
cieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszko-
lach oraz określono tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logope-
dów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Gorlice. 
Podjęcie tej uchwały jest wynikiem 
wejścia w życie przepisów z dnia 27 
października 2017 roku o finanso-
waniu zadań oświatowych. Trzecia 
z przyjętych uchwał określa rodzaj 
świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycie-
li szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Gorlice oraz warunki i 
sposoby ich przyznawania. W dal-
szych uchwałach wyrażono zgodę na 
zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
na usytuowanie garaży, kiosku han-
dlowego oraz działki rekreacyjnej; 
na sprzedaż w drodze przetargu nie-
ruchomości położonej w Gorlicach 

przy ul. Stróżowskiej (działka zabu-
dowana budynkiem mieszkalnym, 
jednorodzinnym); na przystąpienie 
do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
(dwie uchwały). Ósma uchwała – w 
sprawie organizacji obsługi jedno-
stek organizacyjnych Miasta Gorlice, 
stanowi propozycję zorganizowania 
w strukturze Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach wspólnej obsługi organiza-
cyjnej i administracyjnej dla jedno-
stek organizacyjnych Miasta Gorlice 
(sześć miejskich zespołów szkół, żło-
bek miejski przy MP nr 1 oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej). Kolej-
ne uchwały dotyczyły utworzenia i 
przystąpienia  do Gorlickiej Spółdziel-
ni Socjalnej; udzielenia rekomendacji 
ocenie zasobów pomocy społecznej 
Miasta Gorlice na 2018 rok; wyraże-
nia zgody na zamianę nieruchomości 
położonych w Gorlicach przy ul. Kor-
czaka i ul. Wesołej; zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice oraz Uchwały Budże-
towej Miasta Gorlice na 2018 rok.
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 kwietnia 2018 roku do 15 maja 2018 roku

17 kwietnia 2018 roku
- XVI Targi Pracy w Gorlickim Centrum 
Kultury (R. Kukla)
- Zarząd osiedla Magdalena (R. Kukla)
18 kwietnia 2018 roku
- Bezpromilowa Bajka pt.: „Kopciu-
szek” w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w 
Gorlicach (R. Kukla)
20 kwietnia 2018 roku
- Spotkanie z Konserwatorem Zabyt-
ków (R. Kukla)
- Uroczystość inauguracji projektu „Ma-
łopolskie boiska” oraz wręczenie zwią-
zanych z realizacją tego zadania promes 
pomocy dla małopolskich jednostek 
samorządu terytorialnego (Myślenice, 
Ł. Bałajewicz)
- Warsztaty „Budżet obywa-
telski województwa Małopol-
skiego” (Dom Polsko-Słowacki, 
Ł. Bałajewicz)
- Otwarcie wystawy Gorlickie „Drama-
tis personae” z okazji zbliżającej się 
103. rocznicy Bitwy Gorlickiej oraz wy-
stawy rzeźby Romana Pietrzaka 
(BWA, Ł. Bałajewicz)
21 kwietnia 2018 roku
- Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 
„Karpaty” ( R. Kukla) 
- V charytatywny Maraton Zumba Fit-
ness dla Dawidka z Korczyny, chore-
go na dziecięce porażenie mózgowe 
(OSiR. Ł. Bałajewicz)
22 kwietnia 2018 roku
- Otwarcie sezonu na strzelnicy LOK 
(R. Kukla)
23 kwietnia 2018 roku
- Spotkanie ze Starostą Gorlickim – 
Panem Karolem Górskim w sprawie 
pomnika upamiętniającego 100-lecie 
odzyskania niepodległości (R. Kukla)
- Spotkanie w przedszkolu Nr 8 w spra-
wie remontu tarasu (R. Kukla)
- Wernisaż fotografii pt. „Galicyjskie 

Cmentarze - spojrzenie po 100 latach” 
autorstwa gorliczanina Waldemara Do-
browolskiego (R. Kukla)
24 kwietnia 2018 roku
- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólni-
ków EC (Gliwice, D. Janeczek)
- Wojewódzki konkurs historycz-
ny „Sprawa polska i Polacy w czasie 
I wojny światowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia bitwy pod 
Gorlicami dla przebiegu wojny i odzy-
skania przez Polskę niepodległości” w 
Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorli-
cach (R. Kukla)
- Spotkanie z właścicielem firmy Gór 
Stal Sp. z o.o. (R. Kukla)
- Spotkanie z przedstawicielami firmy 
KABO (R. Kukla)
25 kwietnia 2018 roku
- Sadzenie papieskich dębów z okazji 
Tygodnia Ziemi w Gorlicach wraz z 
młodzieżą z Miejskich Zespołów Szkół 
w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z reprezentacją kobiecej 
kadry Polski w biathlonie (OSiR, R. 
Kukla)
- Spotkanie z przedstawicielami firmy 
Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. z Euro-
py, w tym z głównym prezesem firmy 
z Francji - François-Xavier Moser (R. 
Kukla)
26 kwietnia 2018 roku
- Mistrzostwa I Pomocy w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Gorlicach (D. 
Janeczek)
- IV Europejski Kongres Samorządow-
ców w Krakowie (R. Kukla)
- Spotkanie w GDDKiA w Krakowie w 
sprawach połączeń komunikacyjnych 
Gorlic (R. Kukla)
27 kwietnia 2018 roku
- Podpisanie umowy na modernizacje 
stoku narciarskiego w Małastowie (R. 
Kukla)

28 kwietnia 2018 roku
- Otwarcie festiwalu „4 strony Karpat” 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Mistrzostwa w Pływaniu (Kryta Pły-
walnia,  R. Kukla)
29 kwietnia 2018 roku
-  103. rocznica Bitwy pod Gorlicami - 
Modlitwa ekumeniczna w intencji pole-
głych oraz odczytanie Apelu Poległych 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami w 
Sękowej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
30 kwietnia 2018 roku
- Finał X Konkursu Historycznego 
„Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisła-
wowskie” organizowanego przez Poseł 
na Sejm RP Barbarę Bartuś w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach (R. 
Kukla)
1 maja 2018 roku
- Obchody Międzynarodowego Święta 
Pracy (R. Kukla)
3 maja 2018 roku
- 227. Rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, intronizacja Króla Gorlickiego 
Strzeleckiego Bractwa Kurkowego (Ł. 
Bałajewicz)
4 maja 2018 roku
- Uroczyste obchody Europejskiego 
Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Nie-
pełnosprawnych Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
(GCK, R. Kukla)
5 maja 2018 roku
-Międzynarodowe Zawody Crossminto-
na (OSiR, Ł. Bałajewicz)
- Gorlickie Klasyki – rozdanie dyplo-
mów uczestnikom zlotu na Gorlickim 
Rynku (R. Kukla)
- Oficjalne rozpoczęcie Dni Gorlic (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
6 maja 2018 roku
- Turniej o Puchar Burmistrza Gorlic na 
hali Szalowa Sport Arena (R. Kukla)

7 maja 2018 roku
- Spotkanie z przedstawicielami firmy 
Gór Stal Sp. z o. o. (R. Kukla)
8 maja 2018 roku
- 73. rocznica zakończenia II wojny 
światowej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
9 maja 2018 roku
- Spotkanie z projektantem - Panem 
Marcinem Chumikowskim - w sprawie 
ścieżek pieszo -rowerowych na terenie 
Gorlic (R. Kukla)
- Spotkanie z beneficjentami konkur-
sów „Ochrona zabytków Małopolski” 
oraz „Kapliczki Małopolski 2018” w 
Miasteczku Galicyjskim (Nowy Sącz, 
R. Kukla) 
10 maja 2018 roku
- Uroczystości jubileuszowe 
70-lecia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gorlicach (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
12 maja 2018 roku
- Zakończenie XXVI Międzyna-
rodowego Rajdu  Turystyczne-
go w ramach obchodów dni Gorlic 
pt: „Szlaki Walk operacji Bitwy Gorlic-
kiej 1915” (R. Kukla)
13 maja 2018 roku
- IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po-
żarnicze Ochotniczych Straży Pożar-
nych i Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych na stadionie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
15 maja 2018 roku
- Spotkanie z przedstawicielem gminy 
żydowskiej - Rabbi Joelem - w sprawie 
współfinansowania remontu ulicy Kor-
czak (R. Kukla)
- Spotkanie organizacyjne w 
sprawie Marszu Żonkilowe-
go oraz Pikniku Integracyjnego 
(Ł. Bałajewicz)
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Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XLVIII Sesji Rady Miasta Gorlice

Joanna Bu-
bak złożyła 
interpelację w 
sprawie wy-
konania pasa 
zieleni izola-
cyjnej przy ul. 
Sikorskiego

W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną na Sesji Rady Miasta Gorlice dnia 
26 kwietnia 2018 roku, dotyczącą 
wykonania pasa zieleni izolacyjnej 
przy ul. Sikorskiego w Gorlicach 
uprzejmie informuję, iż wystąpio-
no do zarządcy drogi powiatowej 
z prośbą o przeanalizowanie moż-
liwości wykonania nasadzeń w ww. 
miejscu.
Interpelowała też w sprawie 
podania do publicznej wiado-
mości informacji o organizacji 
letniego wypoczynku dla dzieci.
W odpowiedzi na Pani interpelację 
złożoną na sesji Rady Miasta Gorli-
ce w dniu 26 kwietnia 2018 roku w 
sprawie podania do publicznej wia-
domości informacji o organizacji let-
niego wypoczynku dla dzieci w cza-
sie wakacji – uprzejmie informuję, 
że w dniu 26 kwietnia 2018 roku na 
stronie Urzędu Miejskiego – http://
www.gorlice.pl/pl/220/3618/akcja-
-lato-2018-polkolonie-dla-dzieci.
html została udostępniona infor-
macja o planowanych półkoloniach 
w szkołach i placówkach w ramach 
Akcja Lato 2018. Jednocześnie in-
formuję, że miasto na organizację 
półkolonii w szkołach przeznaczy 
kwotę 20 000 zł.

Tomasz Chmu-
ra interpelo-
wał w spawie 
skrzyżowania 
ulic: 11-go Li-
stopada, Kor-
czaka i Bar-

dowskiej.
W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną w czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.04.2018 roku w 
sprawie skrzyżowania ulic: 11-go 
Listopada, Korczaka i Bardowskiej 
informuję, iż projekt zmiany pierw-
szeństwa przejazdu był przedmio-
tem opracowań i analiz przeprowa-
dzonych przez Powiatowy Zarząd 
Drogowy, tj. zarządcę ul. 11-go 
Listopada. Ponadto przeprowadzo-
no pomiary natężenia ruchu oraz 
sporządzono stosowne dokumenty 
zmiany pierwszeństwa przejazdu w 
chwili obecnej jest na etapie uzgod-
nień głównie przez Komendę Powia-
tową Policji.
Ponadto informuję, że na dzień 
dzisiejszy nie są prowadzone przez 
powiatowy Zarząd Drogowy żadne 

działania zmierzające do przebu-
dowy skrzyżowania bądź budowy 
sygnalizacji świetlnej. 

Michał Diduch 
interpelował 
w sprawie re-
montu na-
wierzchni ul. 
Długosza 
W odpowiedzi 
na interpelację 

złożoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 26.04.2018 
roku w sprawie remontu nawierzch-
ni ul.  Długosza informuję, że w bu-
dżecie miasta na 2018 rok nie jest 
przewidziany generalny remont tej 
ulicy. Ubytki w nawierzchni zostaną 
uzupełnione w niezbędnym zakre-
sie ze środków na bieżące utrzyma-
nie ulic  przez  służby  miejskie.
 Wykonanie warstwy nawierzchni 
asfaltobetonowej (powierzchnia 
około 2000 m2) wymaga wcześniej-
szego wyprofilowania podbudowy i 
regulacji włazów, krat i zasuw. Sza-
cunkowy koszt robót  to 100.000 
zł.Mając na uwadze brak wolnych 
środków w budżecie Miasta na 
2018 rok, Pana wniosek może być 
przedmiotem analizy przy konstru-
owaniu budżetu na 2019 rok.

Czeslaw Gę-
barowski in-
terpelował w 
sprawie po-
prawy bezpie-
czeństwa w 
rejonie przej-
ścia dla pie-

szych na drodze krajowej nr 28
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
26.04.2018 r. w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa w rejonie przejścia 
dla pieszych na drodze krajowej 
nr 28 ul. Parkowej informuję, że 
wystąpiłem z pismem do General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Krakowie celem zajęcia 
stanowiska i ustosunkowania się do 
Pana interpelacji. W kwestii budo-
wy chodnika wzdłuż ul. Parkowej, 
informuję że Miasto w roku ubie-
głym na podstawie porozumienia 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad zleciło do wykona-
nia projekt budowlany związany z 
rozbudową odcinka drogi krajowej 
nr 28 A Zator – Granica Państwa 
stanowiącą ul. Parkową, polegającą 
na budowie lewostronnego chodni-
ka wraz z odwodnieniem i zabez-
pieczeniem sieci uzbrojenia terenu. 
Na chwilę obecną złożony został 
wniosek o wydanie pozwolenie na 
budowę przedmiotowego chodni-
ka do Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie.  Po uzyskaniu odpo-

wiedzi w przedmiocie powyższych 
spraw zostanie Pan niezwłocznie 
poinformowany.
Druga interpelacja dotyczyła 
rozeznania możliwości dofi-
nansowania miejskich inwe-
stycji drogowych w ramach 
dodatkowych środków
W odpowiedzi na Pana interpelację 
z dnia 26.04.2018 r. dotyczącą ro-
zeznania możliwości dofinansowa-
nia miejskich inwestycji drogowych 
w ramach dodatkowych środków, 
jakie Rząd RP ma przeznaczyć na 
drogi lokalne uprzejmie informu-
ję, iż na bieżąco monitorujemy 
wszelkie ukazujące się informacje 
medialne dotyczące tego tematu. 
Jedyną informacją w przedmioto-
wej sprawie są słowa Premiera Ma-
teusza Morawieckiego (m.in. wy-
powiedź z 14 kwietnia br. podczas 
konwencji Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Zjednoczonej Prawicy pod ha-
słem „Polska jest jedna” w Warsza-
wie), iż nowy wieloletni „fundusz 
dróg lokalnych” ma zostać utworzo-
ny jesienią 2018 roku i środki, jakie 
w jego ramach zostaną przeznaczo-
ne na budowę i modernizację dróg 
lokalnych mają sięgnąć około 5 mld 
złotych. Na chwilę obecną nie zo-
stały więc upublicznione bliższe 
informacje dotyczące zasad, jakie 
będą obowiązywały w aplikowaniu 
o środki oraz ich terminarz. Nie-
mniej jednak większą szansę na 
pozyskanie funduszy będą miały z 
pewnością projekty przygotowane 
do realizacji, to jest posiadające 
pełną dokumentację projektową 
oraz pozwolenie na budowę/złożo-
ne zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia 
robót budowlanych. Wykonanie do-
kumentacji projektowej przebudo-
wy jednej ulicy to koszt kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych, związane jest 
to z koniecznością zaprojektowania 
nie tylko warstw nawierzchniowych 
jezdni, czy chodników, ale także 
przebudową infrastruktury pod-
ziemnej i napowietrznej, którą na-
leży przebudować lub zabezpieczyć 
w zależności od warunków tech-
nicznych uzyskanych od właścicieli 
sieci. Opisane wyżej przygotowa-
nie poszczególnych zadań wymaga 
zatem zabezpieczenia w budżecie 
miasta środków niezbędnych do 
zlecenia ich opracowania. Dlatego 
też po dokonaniu stosownej ana-
lizy wystąpię do Rady Miasta Gor-
lice z wnioskiem o zabezpieczenie 
niezbędnych środków, by z chwilą 
ogłoszenia nowego programu – 
Funduszu dróg lokalnych w jesieni 
br. Miasto było przygotowane do 
aplikowania zarówno w pierwszym, 
jak i w kolejnych naborach projek-

tów.
Natomiast, jeżeli chodzi o przygo-
towanie dokumentacji przebudowy 
ul. Tuwima, części ul. Konopnickiej 
oraz ul. Okrzei wyjaśniam, że zada-
nia te nie zostały ujęte w wydatkach 
majątkowych budżetu Miasta Gorli-
ce na rok 2018. W bieżącym roku, 
włączono już dodatkowo do budże-
tu dwa zadania inwestycyjne z moż-
liwością uzyskania dofinansowania 
tj. „Przebudowa ulicy Stróżowskiej 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Krakowską i Kołłątaja wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną” 
- roboty budowlane (wniosek zło-
żony) oraz opracowanie dokumen-
tacji projektowej „Przebudowy ulicy 
Sportowej wraz z budową skrzyżo-
wania z ul. Sienkiewicza (DW 993)” 
(termin składania wniosków wrze-
sień 2018). 
Reasumując na obecną chwilę Mia-
sto posiada ograniczone możliwości 
finansowania kolejnych dokumenta-
cji projektowych, jednakże dołożę 
starań, by w przyszłorocznym bu-
dżecie Miasta Gorlice, znalazło się 
zadanie inwestycyjne związane z 
opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej co najmniej jednej z wnio-
skowanych przez Pana ulic.

Mateusz Ko-
szyk interpelo-
wał w sprawie 
p r z e p r o w a -
dzenia moder-
nizacji oświe-
t l e n i a 
ulicznego

W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorli-
ce w dniu 26.04.2018r. w sprawie 
przeprowadzenia modernizacji 
oświetlenia ulicznego, polegającej 
na wymianie istniejących opraw 
na oprawy typu LED uprzejmie in-
formuję, że dostrzegam zasadność 
przeprowadzenia tego rodzaju dzia-
łań. 
Za zmianą rodzaju technologii 
użytkowanych opraw oświetlenia 
drogowego przemawiają przede 
wszystkim oszczędności, możliwe 
do uzyskania poprzez eksploatację 
opraw LED-owych. 
Należy jednak zauważyć, że naj-
większe oszczędności uzyskuje 
się w sytuacji zastąpienia oprawa-
mi LED-owymi, opraw o dużych 
mocach. W naszym mieście, po 
przeprowadzonej kilkanaście  lat 
terminu modernizacji oświetlenia, 
większość latarni wyposażona jest 
w oprawy sodowe o niskich mocach 
źródeł światła (np. 70W i 100W). 
Dlatego dla opłacalności inwestycji 
związanej z wymianą opraw za-
sadniczy wpływ ma pozyskanie ze-
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wnętrznego dofinansowania.
Mając na uwadze powyższe infor-
muję, że w razie pojawienia się 
możliwości uzyskania  korzystnego 
dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych, Miasto Gorlice będzie 
zabiegać o pozyskanie takich środ-
ków, składając wnioski aplikacyjne 
na przedsięwzięcia związane z mo-
dernizacją oświetlenia ulicznego.
Nadmieniam, że dla obecnie przy-
gotowywanych w Mieście inwesty-
cji związanych z budową nowych 
ciągów oświetlenia ulicznego lub 
wymianą oświetlenia dokonywane-
go w ramach przebudowy dróg, za-
kłada się już zasadniczo stosowanie 
opraw w technologii LED. 
Interpelował też w sprawie 
wykorzystania technologii ge-
okrat  i budowy tzw. zielonych 
parkingów
W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną w czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.04.2018 roku w 
sprawie wykorzystania technologii 
geokrat i budowy tzw. zielonych 
parkingów informuję, że pracownicy 
merytoryczni Wydziału Inwestycji 
na bieżąco monitorują nowe tech-
nologie w budownictwie drogowym. 
Z uwagi na fakt, iż jest to nowy 
trend nie można do końca zbilan-
sować zysków i strat z tytułu za-
stosowania tego rozwiązania. Nie-
wątpliwie sama budowa zielonych 
parkingów jest o około  20 % tańsza 
niż parkingów z kostki brukowej. Mi-
nusem są              z pewnością 
wyższe koszty utrzymania ( częste 
koszenie, konieczność uzupełniania 
trawy zniszczonej przez wycieki z 
samochodów). Brakuje także kil-
kuletnich obserwacji jak taka na-
wierzchnia zachowuje się w trakcie 
dłuższego, intensywnego użytkowa-
nia. Niemniej przy budowie parkin-
gów technologia z użyciem geokrat 
będzie poddana analizie.
Jednocześnie informuję, iż na tere-
nie Miasta budowane są parkingi w 
technologii przepuszczalnej    z płyt 
betonowych wielootworowych.

Ryszard Lu-
dwin interpe-
lował w spra-
wie koncepcji 
budowy drogi 
szybkiego ru-
chu łączącej 
autostradę A4 

z przejściem granicznym w 
Barwinku
W odpowiedzi na Pana interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
26 kwietnia 2018 roku w sprawie 
koncepcji budowy drogi szybkiego 
ruchu łączącej autostradę A4 (Tar-
nów) z przejściem granicznym w 
Barwinku informuję, że od chwili 
objęcia Urzędu Burmistrza Miasta 
Gorlice przeprowadziłem szereg 
rozmów i spotkań z przedstawicie-
lami sąsiadujących jednostek samo-
rządów terytorialnych, jak również 

m.in. w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie 
oraz w Ministerstwie Infrastruktury.
Ostanie spotkanie odbyło się w dniu 
26 kwietnia br. w Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad w 
Krakowie. W spotkaniu tym brała 
udział m.in. Pani Poseł RP Barbara 
Bartuś, przedstawiciele władz sa-
morządowych Miast Gorlice i Biecz 
oraz przedstawiciele Wojewody 
Małopolskiego i Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie. Omówiono 
problem komunikacyjny występu-
jący w regionie oraz omówiono 
konieczność budowy nowej drogi 
łączącej Kielce poprzez Tarnów – 
Gorlice do Miejsca Piastowego.
W wyniku tego spotkania ustalono 
następujące działania:
- perspektywiczne – mające na 
celu wpisanie Koncepcji budowy 
drogi Kielce – Gorlice – Barwinek 
do Programu Budowy Dróg na lata 
2023-2030 i wystąpienie do Unii 
Europejskiej o współfinansowa-
nie inwestycji – staraniem władz 
rządowych trzech województw: 
małopolskiego, świętokrzyskiego, 
podkarpackiego; oraz wyznaczenie 
w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego poszcze-
gólnych gmin 
- priorytetowo – wsparcie dla szyb-
kiego połączenia Gorlic z Autostra-
dą A4 poprzez budowę zjazdu w 
m. Pilzno oraz budowa obwodnicy 
zachodniej Gorlic.
- miejscowe – rozładowanie za-
torów w ruchu miejskim, budowa 
dojazdów, mostu, bezkolizyjnych 
skrętów, przebudowa dróg gmin-
nych i powiatowych to kwestie do 
rozwiązania na szczeblu władz sa-
morządowych Gorlic i Biecza przy 
współudziale Województwa Mało-
polskiego.

Halina Marsza-
łek złożyła in-
terpelację do-
tyczącą stanu 
drzew rosną-
cych na skar-
pie nad ul. 11 
Listopada  

W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną na Sesji Rady Miasta Gorlice dnia 
26 kwietnia 2018 roku, dotyczącą 
stanu drzew rosnących na skarpie 
nad ul. 11 Listopada w Gorlicach 
uprzejmie informuję, iż wystąpio-
no do zarządcy drogi powiatowej 
z prośbą o podjęcie odpowiednich 
działań w tym zakresie.

M a ł g o r z a t a 
Miękisz-Muller 
interpelowała 
w sprawie roz-
kładów jazdy 
komunikacj i 
miejskiej
W odpowiedzi na 

interpelację zgłoszoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 26.04.2018r. 
w sprawie rozkładów jazdy komuni-

kacji miejskiej uprzejmie informuję, 
że wystąpiono  do Miejskiego Za-
kładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 
w Gorlicach o dokonywanie syste-
matycznych  przeglądów tabliczek 
znajdujących się na przystankach, 
pod kątem sprawdzania aktualności 
i czytelności rozkładów jazdy, a tak-
że zwracania uwagi na zapewnienie 
łatwego dostępu tych rozkładów dla 
pasażerów   (np. wysokość zawie-
szenia tabliczki).
Interpelowała też w sprawie 
zagospodarowania terenu wo-
kół internatu przy ul. Wyszyń-
skiego
W odpowiedzi na Pani interpelację 
złożoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 26 kwietnia 2018 roku 
w sprawie zagospodarowania te-
renu wokół internatu przy ul. Wy-
szyńskiego, uprzejmie informuję, że 
wystąpiłem pisemnie do Starosty 
Gorlickiego o rozważenie realizacji 
przedmiotowego wniosku (pismo w 
załączeniu). O sposobie załatwienia 
tej sprawy zostanie Pani poinformo-
wana pisemnie.
Trzecia interpelacja dotyczyła 
umieszczenia siedziby obwo-
dowej komisji wyborczej w bu-
dynku Urzędu Gminy Gorlice
W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną przez Panią w dniu 26 kwietnia 
2018 r. podczas sesji Rady Miasta 
Gorlice, dot. umieszczenia siedziby 
obwodowej komisji wyborczej w 
budynku Urzędu Gminy Gorlice, w 
miejsce dotychczasowej lokalizacji 
w Starostwie Powiatowym infor-
muję, że wystąpiłem z prośbą do 
Wójta Gminy Gorlice, o wyrażenie 
zgody na udostępnienie pomiesz-
czeń na parterze budynku Urzędu 
Gminy. W przypadku uzyskania 
pozytywnej odpowiedzi i zawarcia 
stosownego porozumienia, zostanie 
niezwłocznie przedłożony Radzie 
Miasta Gorlice projekt uchwały dot. 
zmiany siedziby Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 9 dla Miasta Gorlice, 
ze wskazaniem nowej lokalizacji, 
która spełniłaby oczekiwania miesz-
kańców i pozbawiona byłaby barier 
architektonicznych. 

Mariola Mi-
gdar interpe-
lowała w spra-
wie poprawy 
bezp ieczeń-
stwa w rejonie 
przejścia dla 
pieszych na 

drodze krajowej nr 28
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
26.04.2018 r. w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa w rejonie przejścia 
dla pieszych na drodze krajowej nr 
28 ul. Parkowej informuję, że wy-
stąpiłem z pismem do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie celem zajęcia stanowi-
ska i ustosunkowania się do Pani in-
terpelacji. Po uzyskaniu odpowiedzi 

w przedmiocie sprawy zostanie Pani 
niezwłocznie poinformowana.

Augustyn Mróz 
interpelował 
w sprawie wy-
burzenia beto-
nowego progu 
na rzece Sę-
kówka.
W odpowiedzi na 

interpelację złożoną na Sesji Rady 
Miasta w dniu 26.04.2018 roku w 
sprawie możliwości wyburzenia be-
tonowego progu na rzece Sękówka 
Miasto Gorlice informuje, że admini-
stratorem cieku wodnego są Wody 
Polski i interpelacja ta została prze-
słana do administratora drogi, to 
jest do Powiatowego Zarządu Dróg.

Alicja Nowak 
interpelowała 
w sprawie bu-
dowy schroni-
ska dla zwie-
rząt. 
W odpowiedzi 
na interpela-

cję zgłoszoną na sesji Rady Mia-
sta Gorlice w dniu 26.04.2018r.  w 
sprawie budowy schroniska dla 
zwierząt informuję, że pisma-
mi znak GK.0003.63.2017 z dnia 
31.01.2018r. i GK.6140.12.14.2018  
z dnia 26.03.2018r. wystąpiłem do 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej o 
podjęcie sprawy utworzenia wspól-
nego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt z naszego terenu. Po uzy-
skaniu stanowiska Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej niezwłocznie Panią 
o tym poinformuję.
Niezależnie od powyższego infor-
muję, że wyraziłem zgodę na bez-
płatne użyczenie Fundacji PSYstań 
zajmującej się ochroną zwierząt, 
nieruchomości gruntowej ozna-
czonej jako część działek ewiden-
cyjnych Nr 468/18, Nr 468/35, Nr 
468/34 o łącznej powierzchni ok. 
0,093 ha położonej przy ul. Młyń-
skiej w Gorlicach - (obrys działek 
został zaznaczony na załączonej 
mapie).
Na wskazanym terenie Fundacja 
będzie mogła prowadzić działalność 
polegającą na opiece nad bezdom-
nymi zwierzętami.
Druga interpelacja dotyczy-
ła podania dokładnej lokali-
zacji oraz terminu realizacji 
inwestycji pn. „Budowa pra-
wostronnego obwałowania w 
km 0+600 – 1+590, rzeka Sę-
kówka w miejscowości Gorlice”
Odpowiadając na Pani interpelację 
złożoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu  26 kwietnia 2018r. w 
sprawie podania dokładnej lokaliza-
cji oraz terminu realizacji inwestycji 
pn. „Budowa prawostronnego ob-
wałowania w km 0+600 – 1+590, 
rzeka Sękówka w miejscowości 
Gorlice” informuję, iż przedsięwzię-
cie to znajduje się na liście zadań 
strategicznych w Planie Zarządzania 
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Ryzykiem Powodziowym dla ob-
szaru dorzecza Wisły planowanych 
do realizacji na lata 2016- 2021. 
Inwestorem przedmiotowego zada-
nia jest Państwowe Gospodarstwo 
Wodne – Wody Polskie RZGW w 
Rzeszowie, które przejęło wszelkie 
dotychczasowe zadania Małopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie obecnie 
postawionego w stan likwidacji, w 
związku              z czym tylko tam 
można zasięgnąć szczegółowych 
informacji na temat realizacji plano-
wanej inwestycji. Mając na uwadze 
fakt braku odpowiedzi na przesłane 
w lutym 2018 r. przez Urząd Miejski 
w Gorlicach pismo do Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego – Wody 
Polskie RZGW w  Rzeszowie infor-
muję, że ponowiłem swoje zapyta-
nie o planowany termin realizacji 
budowy obwałowania, jego szcze-
gółową lokalizację oraz parametry.  
Odnosząc się do kwestii zapisów  
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Gor-
lice nadmieniam, iż nie zawierają 
one żadnych informacji dotyczących  
budowy wałów przeciwpowodzio-
wych w tym rejonie Miasta. Pismo 
Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej z dnia 29 grudnia 2017r., 
którego kopię urząd otrzymał od 
Pani zawiera wprost informację o 
tym, że planowana inwestycja bu-
dowy prawostronnego obwałowania 
w km 0+600 – 1+590 na rzece Sę-
kówce znajduje się na liście działań 
strategicznych ujętych w Planie Za-
rządzania Ryzykiem Powodziowym. 
Brak jest w nim wskazania, że to 
właśnie miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta  za-
wiera w swoich zapisach informację 
o tej inwestycji. 
Radna interpelowała także w 
sprawie zadań gorlickich straż-
ników miejskich, sposobu ich 
egzekwowania i realizacji.
W odpowiedzi na Pani interpelację 
złożoną podczas Sesji Rady Miasta 
w dniu 26.04.2018 r. informuję, że 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi do zadań Straży Miejskiej należy 
ochrona porządku publicznego na 
terenie miasta Gorlice wynikająca z 
ustaw i aktów prawa miejscowego 
oraz współdziałanie z innymi jed-
nostkami, organizacjami i przed-
siębiorstwami komunalnymi w tym 
zakresie. Strażnik ma prawo do 
udzielania pouczeń, legitymowania 
osób w uzasadnionych przypad-
kach w celu ustalenia ich tożsa-
mości, ujęcia osób stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego oraz mienia 
i niezwłocznego doprowadzenia ich 
do najbliższej jednostki Policji, na-
kładania grzywien w postępowaniu 
mandatowym za określone w pra-
wie wykroczenia, dokonania czyn-
ności sprawdzających, kierowania 
wniosków o ukaranie do Sądów. 

Prowadzone od wielu lat działania 
Straży Miejskiej wyeliminowały na 
terenie naszego miasta żebranie w 
sposób natarczywy lub oszukańczy, 
szczególnie praktykowane przez 
obywateli Rumunii. Obecnie moż-
na zaobserwować osoby pojawia-
jące się na Rynku i na ul. 3 Maja, 
które podchodzą do ludzi z prośbą 
o wsparcie drobną kwotą pienię-
dzy. Kilka takich sygnałów dotarło 
do Straży i za każdym razem pa-
trol legitymował wskazaną osobę. 
Zgłaszający nigdy nie chciał podać 
swoich danych osobowych by być 
świadkiem w sprawie, a jest to jedy-
na możliwość prowadzenia dalszego 
postępowania o ukaranie. Tylko za-
chowanie, które spełnia przesłanki 
wykroczenia uzasadnia interwencję 
funkcjonariusza  Straży  Miejskiej.  
Sam  fakt  podchodzenia  do  prze-
chodniów i  rozmowy nie jest karal-
ny, karane mogą być dopiero osoby 
dokonujące czynów zabronionych. 
Również Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa nie wskazuje żad-
nego miejsca na terenie naszego 
miasta gdzie miałoby dochodzić do 
przypadków żebractwa.
Rozumiejąc jednak, że niektóre 
osoby mogą w pewien sposób czuć 
się zagrożone przez osoby proszą-
ce o datki - poleciłem Komendan-
towi Straży Miejskiej, aby zarówno 
strażnicy jak i obsługa monitorin-
gu zwracała szczególna uwagę na 
takie zachowania. Ze względu na 
to, że strażnicy mogą działać tylko 
w umundurowaniu, już sama ich 
obecność utrudni zbieranie pienię-
dzy, gdyż popełniający wykroczenia 
po zauważeniu patrolu odstępują 
od ich popełniania.

Adam Piecho-
wicz złożył in-
terpelację w 
sprawie pozy-
skania środ-
ków i kom-
p l e k s o w y 
remont ulicy 

Ariańskiej
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
26.04.2018 roku odnośnie pozyska-
nia środków i kompleksowy remont 
ulicy Ariańskiej informuję, że w wy-
datkach majątkowych budżetu Mia-
sta Gorlice na rok 2018 nie została 
ujęta przebudowa wnioskowanej 
ulicy. Jednakże w przypadku wystą-
pienia oszczędności, rozważę moż-
liwość opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem nie-
zbędnych decyzji, bądź oświadczeń 
o braku sprzeciwu od organów ad-
ministracji architektoniczno-budow-
lanej. Posiadanie w/w opracowań 
i dokumentów warunkuje ubiega-
nie się Miasta Gorlice o środki ze-
wnętrzne na realizację inwestycji.
Jednocześnie, chciałbym zaznaczyć, 
że w bieżącym roku, dodatkowo do 
budżetu Miasta włączono już dwa 

zadania inwestycyjne z możliwością 
uzyskania dofinansowania tj. „Prze-
budowa ulicy Stróżowskiej na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą Kra-
kowską i Kołłątaja wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną” (wniosek 
złożony - wyniki ok. 15 maja) oraz 
opracowanie dokumentacji projek-
towej „Przebudowy ulicy Sportowej 
wraz z budową skrzyżowania z ul. 
Sienkiewicza DW 993 (termin skła-
dania wniosków wrzesień 2018). 
Ponadto informuję, że został wyko-
nany projekt drogowy przebudowy 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 993 – ul. Sienkiewicza z dro-
gami gminnymi ul. Ariańską i ul. 
Szpitalną w Gorlicach oraz złożony 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie. Jednakże ze względu na 
zaproponowane w nim rozdzielenie 
skrzyżowania na dwa odrębne (ul. 
Sienkiewicza z ul. Ariańską oraz ul. 
Sienkiewicza z ul. Szpitalną), a co za 
tym idzie zbyt małej odległości mię-
dzy nimi, wymaga uzyskania zgody 
właściwego ministra na odstępstwo 
od przepisów techniczno-budow-
lanych (wniosek o odstępstwo zło-
żony przez Projektanta do Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w 
dniu 15.11.2017 r.- sprawa w toku).  
W związku z powyższym zasadnym 
jest skoordynowanie prac w tym re-
jonie, dlatego jeśli tylko Projekt Bu-
dowlany przebudowy skrzyżowania 
z w/w ulicami uzyska zgody admi-
nistracyjne, dołożę starań, by w bu-
dżecie Miasta, znalazło się również 
zadanie inwestycyjne związane 
z opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej przebudowy ulicy Ariań-
skiej.

Tomasz Szcze-
panik interpe-
lował w spra-
wie tzw. 
„Turystyki ka-
napowej”
W odpowiedzi 
na interpelację 

złożoną na XLVIII Sesji Rady Mia-
sta w dniu 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie tzw. „Turystyki kanapowej”, 
informuję, że użyte w niej stwier-
dzenie, że taka forma turystyki „z 
powodzeniem działa od kilku lat w 
Gminie i Mieście Krynica Zdrój” nie 
do końca pokrywa się z rzeczywi-
stością. Z rozmów telefonicznych 
przeprowadzonych z pracownikami 
Urzędów Gmin Krynicy Zdrój oraz 
Krynicy Morskiej wynika, że zain-
teresowanie tematem było jedynie 
na początku współpracy, tj. w maju 
ubiegłego roku. Od tamtego czasu 
do dnia dzisiejszego po stronie Kry-
nicy Zdrój chęć włączenia się w pro-
jekt zadeklarowało tylko 7 podmio-
tów, a pod stronie Krynicy Morskiej 
jedynie 4. Listy obiektów znajdują 
się na stronach internetowych i jak 
można z nich wywnioskować nie są 
to mieszkania lub domy prywatne 
lecz działające już pensjonaty.

Powyższy temat poruszany był rów-
nież w trakcie VI Spotkania pro-
gresywnych prezydentek i prezy-
dentów, burmistrzów i burmistrzyń 
w dniach 2-4 września 2017 r., w 
trakcie którego zwrócono uwagę 
na szereg kwestii, również finanso-
wych dla prawidłowego funkcjono-
wania takiej formy turystyki. Biorąc 
powyższe pod uwagę, a w szczegól-
ności doświadczenia i opinie Urzę-
dów Krynicy Zdrój i Krynicy Morskiej 
uważam, że ponoszenie nakładów 
finansowych na „Turystykę kanapo-
wą” jest bezzasadne.

Krzysztof Za-
górski interpe-
lował w spra-
wie remontu 
chodników na 
ul. Pułaskiego 
i Małej
W odpowiedzi 

na interpelację złożoną w czasie 
obrad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 26.04.2018 roku w sprawie re-
montu chodników na ul. Pułaskiego 
i Małej informuję, iż w bieżącym 
roku zostanie przebudowany odci-
nek chodnika przy ul. Pułaskiego od 
strony ul. Laskowskiego.
Chodniki przy ul. Małej i Pułaskiego 
od strony Stróżowskiej także wyma-
gają  przebudowy, jednak po wcze-
śniejszej wymianie sieci wodociągo-
wej i przyłączy do posesji. 
Ze wstępnych rozmów przeprowa-
dzonych z MPGK wynika, że możliwa  
przebudowa planowana jest w 2019 
roku. Mając na uwadze powyższe 
zadanie związane z przebudową 
chodników zostanie zgłoszone do 
projektu budżetu na 2019 rok.
W drugiej interpelacji poruszył 
temat kwietników przy wejściu 
na Cmentarz Parafialny
W odpowiedzi na interpelację złożo-
ną w czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.04.2018 roku w 
sprawie kwietników przy wejściu 
na Cmentarz Parafialny informuję, 
że z uwagi na przesuwanie kwiet-
ników na drogę i wykorzystywanie 
placu z płyt granitowych na par-
king,            w najbliższym cza-
sie zostaną zakupione i ustawione 
nowe, zdecydowanie większe do-
nice, które uniemożliwią wjazd na 
płyty granitowe. Należy nadmienić, 
iż na skutek ruchu samochodowego 
powierzchnia placu uległa drobnym 
odkształceniom, a płyty zostały za-
brudzone olejami samochodowymi. 
Do czasu zakupienia nowych kwiet-
ników już istniejące będą usuwa-
ne z ulicy       w miarę potrzeb. 
Samochód do obsługi uroczystości 
pogrzebowych ( karawan) może się 
zatrzymywać na kostce granitowej 
w pasie ul. Mikołaja ( dz. nr 1024).
Chodnik przy ul. Karwacjanów na-
przeciw budynku nr 20 zostanie wy-
remontowany przez służby miejskie 
w I półroczu br.
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       FESTIWAL „4
DZIEŃ PIERWSZY

W dniach 28-29 kwietnia 
br. odbył się w Gorlicach fe-
stiwal „4 Strony Karpat”. W 
pierwszym dniu, w namio-
cie festiwalowym mieliśmy 
niepowtarzalną okazję do 
wysłuchania rozmowy z ze-
społem Haydamaky i An-
drzejem Stasiukiem na temat 
unikatowego projektu ‘’Mic-
kiewicz-Stasiuk-Haydamaky’’. 
Temat tym bardziej nam bli-
ski, gdyż Gorlickie Centrum 
Kultury oraz Urząd Miejski w 
Gorlicach są oficjalnymi part-
nerami projektu. Artyści wy-
jaśnili jak zrodził się pomysł 
powstania albumu oraz jak 
wyglądała ich współpraca. 
Tuż po rozmowie co odważ-
niejsi mieszkańcy miasta mo-
gli spróbować swoich sił w 
tańcu z Regionalnym Zespo-
łem Tanecznym „Pogórzanie” 
a nawet zdobyć „Certyfikat 
Prawdziwego Pogórzanina”. 
O godzinie 17:00 uwaga wi-
dzów skupiła się na scenie, 
gdzie jako pierwszy wystąpił 
zespół Legend of Kazimierz. 
Panowie za sprawą swoich 
instrumentalnych kompozycji 
przenieśli odbiorców w fascy-
nujący klimat mieszanki mu-
zyki żydowskiej, bałkańskiej, 
tureckiej i cygańskiej. Kolej-
nych wrażeń dostarczył nam 
zespół Balcanscream, który 
połączeniem nostalgii i żywio-
łowości podbił serca widowni 
zgromadzonej na gorlickim 
rynku. 
Tołhaje, następny gość nasze-
go festiwalu, swoim wystę-
pem udowodnili, że mieszanka 
folku, jazzu i elektryzującego 
głosu wokalistki gwarantu-
je niezapomniane wrażenia. 
Wieczór pierwszego dnia fe-
stiwalu zwieńczył historyczny 
koncert ukraińskiego zespołu 
Haydamaky i Andrzeja Stasiu-
ka. 
To właśnie Gorlice mogły być 
świadkiem PIERWSZEGO pu-
blicznego wykonania utworów 
z albumu „Mickiewicz-Sta-
siuk-Haydamaky”! Odkryty 
na nowo w wyrazistych aran-
żacjach Haydamaków Mickie-
wicz, w połączeniu z gościn-
ną melodeklamacją Stasiuka 
to gwarancja niepowtarzal-
nych doznań muzycznych. 
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DZIEŃ DRUGI
W drugim dniu świętowa-
nie rozpoczęliśmy o go-
dzinie 15.00 warsztatami 
plastycznymi „Królestwo 
wiatraków”, które skupiły 
mnóstwo dzieci i młodzieży. 
 
Przed namiotem festiwalo-
wym rozbrzmiewały głosy 
Chóru Kameralnego „Bel-
fersingers”, który pokazał 
nam tym razem swoją lu-
dową, muzyczną odsłonę. 
Regionalny Zespół Tanecz-
ny „Pogórzanie” porwał 
gości festiwalu do tańca. 
 
Następnie uwaga publiczno-
ści przeniosła się na scenę, 
gdzie nastąpiło wręczenie 
nagród laureatom pierwszej 
edycji konkursu „4 Strony 
Folkloru”, którego główną na-
grodą jest udział w plenerze 
malarskim w Skansenie Wsi 
Pogórzańskiej im. prof. R. 
Reinfussa w Szymbarku.   
O godzinie 18:00 powitali-
śmy na scenie polsko-bułgar-
sko-czeską grupę muzyczną 
Sarakina Balkan Band, która 
swoją etno-jazzową muzyką 
bałkańską oczarowała wi-
dzów zebranych na gorlickim 
rynku.  Kolejnym gościem 
festiwalu był zespół Chłop-
cy kontra Basia. Grupa do-
wiodła, że minimalizm form 
muzycznych uderza słucha-
cza nie mniej niż głośne, 
ciężkie brzmienia. Następnie 
na scenę wkroczył Sokół Or-
kestar. Panowie zachwycili 
publiczność  etno-rockowymi 
brzmieniami pełnymi energii.   
Tegoroczny festiwal „4 Stron 
Karpat” uznać możemy za 
wyjątkowo udany. Folkowe 
rytmy zawładnęły naszym 
miastem na cały weekend. 
Dziękujemy przede wszyst-
kim naszym gościom licznie 
zgromadzonym na gorlickim 
rynku, za ich obecność, ży-
wiołowy kontakt z artystami i 
wspólną zabawę. Kolejna edy-
cja festiwalu już za rok, jednak 
folkowe melodie w nowocze-
snych odsłonach pozostaną 
na długo w naszej pamięci. 
 
IV edycja festiwalu odbyła się 
pod patronatem Programu 3 
Polskiego Radia, TVP3 Kra-
ków, Radia Kraków, Polskiego 
Radia Rzeszów, Gazety Wy-
borczej, Folk24.pl i NetFan.pl.

STRONY KARPAT”
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W dniach 5-6 maja br., na 
największej hali pneuma-
tycznej w naszym kraju Sza-
lowa Sport Arena, odbył się 
dwudniowy turniej piłkarski 
w kategorii Orlik o Puchar 
Burmistrza Gorlic Rafała Ku-
kli. Wydarzenie to wpisało się 
w obchody Dni Gorlic 2018. 
Klasyfikacja końcowa: 1. San-
decja Nowy Sącz; 2. Beniami-
nek Krosno; 3. Wisła Kraków; 
4. Unia Tarnów; 5. Dunajec 
Nowy Sącz; 6. Akademia Re-
spect; 7. Bruk-Bet Termali-
ca Nieciecza; 8. UKS 3 Jelna 
Staszkówka; 9. Glinik Gorlice; 
Król strzelców: Xawier Koral - 
Sandecja Nowy Sącz. Najlep-
szy bramkarz: Florian Dorian 
- Sandecja Nowy Sacz. Naj-
bardziej wartościowy piłkarz: 
Antoni Wójcik - Wisła Kraków 
 
Źródło: Szalowa Sport Arena

Turniej o Puchar Burmistrza Gorlic Rafała Kukli

Wielkimi krokami zbliża się 5 
Wyścig Górski Magura Mała-
stowska. Wyścig odbędzie w 
dniach 15-17 czerwca, a kibi-
ce będą mieli okazję zobaczyć 
kierowców podczas 1 podjazdu 
zapoznawczego, 4 treningowych 
i 4 wyścigowych. Zawody roz-
poczną się w piątek technicznym 
Badaniem Kontrolnym na Rynku 
w Gorlicach.
Po ubiegłorocznej zmianie konfi-
guracji trasy – przesunięciu star-
tu i dołożeniu atrakcyjnego dla 
kibiców ostrego lewego zakrętu, 
kolejnym krokiem było położenie 
na nowym fragmencie świeżej, 
równej  nawierzchni asfaltowej.
Do organizatora 5 Wyścigu Gór-
skiego Magura Małastowska 
– Automobilklubu Bieckiego, 
zaczynają napływać pierwsze 
zgłoszenia zawodników. Podob-
nie jak rok temu, impreza będzie 

III i IV rundą Górskich Samo-
chodowych Mistrzostw Polski. 
W nowej konfiguracji trasa liczy 
3610 metrów, różnica wzniesień 
to 192 metry.
Rok temu, przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie, na starcie wyści-
gu pojawiło się 70 kierowców, 
zarówno  w sobotę jak i w nie-
dzielę na najwyższym stopniu 
podium stanął późniejszy mistrz 
Polski Waldemar Kluza, który za-
powiada oczywiście swój start 
także w tym roku.
Organizatorzy rajdu - Automo-
bilklub Biecki - zawsze podkre-
ślają bardzo dobrą współpracę 
z władzami samorządowymi 
województwa, powiatu oraz 
miejskimi i gminnymi Gorlic i 
Sękowej, doceniającymi promo-
cyjną rolę tego typu wydarzeń. 

fot. Agnieszka Wołkowicz - Agencja UMA

5 Wyścig Górski 
Magura Małastowska


