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Niech Nowy Rok 2019, będzie 
wyjątkowym czasem, który 
przyniesie ogrom sukcesów i 
spełni najskrytsze marzenia, a 
radość i pogoda ducha towa-
rzyszą każdego dnia - życzą 
Burmistrz Rafał Kukla, Prze-
wodniczący Rady Miasta Ro-
bert Ryndak, Radni Rady Mia-
sta oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.  
Zakończenie starego i przy-
witanie Nowego Roku to czas 
postanowień, podsumowań 
– zobaczcie i przeczytaj-
cie co robiliśmy w Gorlicach 
ostatniego dnia 2018 roku. 
Biegacze z całej Polski, a na-
wet krajów ościennych i z 
Gorlic, punktualnie o godzi-

nie 11.00 wyruszyli z Rynku, 
aby w ramach tradycyjnego 
XXVIII Biegu Sylwestrowego, 
rywalizować na trasach o dłu-
gości 5 lub 10 km.  
Zawodników na gorlickim 
Rynku, w imieniu Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Ku-
kli, przywitał jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz oraz Sta-
rosta Maria Gubała.  
W tegorocznej edycji Bie-
gu Sylwestrowego do 
sportowej rywalizacji sta-
nęło prawie 500 osób.  
Wśród atrakcji w ten niezwy-
kły dzień nie mogło zabrak-
nąć alternatywy do spędzenia 
Sylwestra dla najmłodszych! 
Dzieci również przywitały 

Tak gorliczanie żegnali 2018 rok i witali rok 2019

Nowy Rok aktywnie - na gor-
lickim lodowisku OSiR odbył 
się, pełen śmiechów i wesołej 
zabawy, Sylwester na Lodzie! 
Pomimo chłodu, lodowisko wy-
pełniło się po brzegi! Uczest-
nicy świetnie bawili się z ani-
matorami, a słodkie upominki 
rozdawały dzieciom sympa-
tyczne, bajkowe postacie. 
Największą atrakcją był 
pokaz sztucznych ogni. 
Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za wspania-
łą wspólną zabawę!  
Nocą, kiedy rozpoczyna się 
właściwy czas świętowa-
nia, gorlicki Rynek wypełniły 
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dźwięki muzyki i atmosfera 
pełnego ekscytacji oczekiwa-
nia na nadejście 2019 roku. 
Tuż przed północą, ze sceny 
odliczanie rozpoczął Burmistrz 
Rafał Kukla, a gdy padło wy-
czekiwane przez wszystkich 
„jeden” - niebo rozświetlił 
pokaz fajerwerków!  
Dziękujemy wszystkim, którzy 
zdecydowali się wspólnie z 
nami przywitać Nowy Rok, za 
wspaniałą atmosferę i świet-
ną zabawę! Cieszymy się, że 
jesteście z nami i raz jeszcze 
życzymy wszystkiego co naj-
lepsze w Nowym, 2019 Roku!



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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Zestawienie zawiera m.in. ilość 
narodzin, zgonów, małżeństw 
czy też informację o najpopu-
larniejszych imionach wybiera-
nych dla dzieci.
Urodzenia i zgony  
W 2018 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego i Spraw Obywatel-
skich w Gorlicach zanotowano 
1053 urodzenia i 854 zgony. 
Najwięcej dzieci urodziło się w 
lipcu i sierpniu – po 115 i we 
wrześniu – 102.

Rok 2018 w statystykach USC
Małżeństwa  
W ubiegłym roku zawarto 246 
związków małżeńskich, z czego 
najwięcej w październiku – 39, 
wrześniu – 37 oraz w miesią-
cach letnich: sierpień – 30, li-
piec – 28.
Najpopularniejsze  
imiona w 2018 roku  
Zuzanna i Antoni to 
najpopularniejsze imiona 
nadawane dzieciom urodzonym 
w minionym roku w Gorlicach. 

Wśród najczęściej wybieranych 
imion dla dziewczynek były 
także: Julia, Zofia i Lena. 
Jeśli chodzi o imiona dla 
chłopców, popularnością 
cieszyły się takie imiona jak: 
Jakub, Szymon i Aleksander. 
Działalność go-
spodarcza  
W 2018 roku zarejestrowano 
po raz pierwszy łącznie 157 
działalności gospodarczych, a 
zakończono 110.

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej 
to jednostka, która od 1994 
roku działa dla realizacji za-
dań publicznych o znaczeniu 
międzygminnym. Miło nam 
poinformować, że w wyniku 
głosowania, Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla został no-
wym Przewodniczącym Zarzą-
du ZGZG.
Rafał Kukla zastąpił na tym 
stanowisku dotychczasowego 
przewodniczącego Czesława 
Rakoczego – Wójta Gminy Li-
pinki.
Przed nowym przewodniczą-
cym ciężka praca, w ostatnich 
latach ZGZG pozyskał dotację 
m.in. na termomodernizację 
39 obiektów użyteczności pu-
blicznej na terenie powiatu 
gorlickiego, w tym 9 obiektów 
położonych  w Gorlicach.

Przypominamy, że za ponad 7 
mln złotych kompleksowej ter-
momodernizacji doczekają się 
budynki w Gorlicach:
• Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach segment A, Rynek 2
• Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
segment B, Plac Kościelny 2
• Szatni OSiR, ul. Sienkiewicza 15
• Gospodarczy Miejskiego Ze-

społu Szkół nr 4, ul. Krasiń-
skiego 9
• Miejskiego Zespołu Szkół nr 
5, ul. Krakowska 5
• Pomocniczy Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 5, ul. Krakow-
ska 5
• Przychodni, ul. Jagiełły 10
• Przychodni, ul. Słoneczna 11
• MZUK, ul. Kościuszki 92

Rafał Kukla nowym przewodniczącym 
zarządu ZGZG
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6 stycznia br., w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego, tra-
dycyjnie już ulicami Gorlic 
przeszedł Orszak Trzech Króli. 
Orszak wyruszył po Mszy 
świętej o godz. 11:30 i prze-
szedł ulicami: 3-go Maja, 
Słowackiego, Krasińskiego, 
Legionów i Mickiewicza, koń-

cząc swój pochód na Rynku 
miasta. Tam miało miejsce 
wspólne radosne kolędowanie 
i błogosławieństwo Ks. Pro-
boszcza Stanisława Ruszela. 
Na trasie orszaku odgrywane 
były sceny nawiązujące do 
ewangelicznych wydarzeń. 

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta

63. rocznica śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego
27 stycznia, dokładnie w 63. 
rocznicę śmierci ks. Broni-
sława Świeykowskiego, od-
były się oficjalne obchody 
ku pamięci bohaterskiego 
burmistrza Gorlic w czasie 
I wojny światowej.  
Uroczystości rozpoczęły się 
uroczystą Mszą św. w Bazy-
lice Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Nabożeństwo w 
intencji ks. Bronisława Świey-
kowskiego celebrował Pro-
boszcz Stanisław Ruszel.  
W uroczystościach udział 
wzięli Burmistrz Rafał Ku-
kla, jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz, przewodniczący 
Rady Miasta Robert Ryndak 
oraz Wiceprzewodnicząca 
Beata Mikruta-Kawa, a także 
liczne grono radnych miej-
skich. Starostwo Powiatowe 
reprezentował Wiceprze-
wodniczący Rady Powia-
tu Roman Dziubina.   
W obchodach uczestniczyli 
również mieszkańcy miasta, 
dyrektorzy i uczniowie z gor-
lickich szkół, poczty sztan-
darowe, a także przedsta-
wiciele Bractwa Kurkowego, 
Młodzieżowej Rady Miasta 
oraz grupy ZS Strzelec. Po 
nabożeństwie zgromadzeni 
udali się na cmentarz pa-
rafialny pod grób bohater-
skiego gorliczanina.  
Dziś obchodzimy 63. rocznicę 
śmierci tego wielkiego, za-
służonego dla naszego mia-
sta włodarza. Kapłana, który 
służył wiernym do końca, po-
święcając się bezgranicznie. 
Wielkiego patrioty i bohatera, 
który już na zawsze zapisał 

się na kartach historii – mówił w 
swoim przemówieniu Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.  
Burmistrz podziękował rów-
nież wszystkim uczestnikom za 
udział w uroczystościach upa-
miętniających wybitną dla na-
szego miasta postać.  
Na zakończenie uroczystości 
złożono wiązanki pod tablicą ku 
pamięci Bronisława Świeykow-
skiego.
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74 lata temu Gorlice wyzwo-
lone zostały spod niemieckiej 
okupacji. 17 stycznia br. pod 
budynkiem Sklarczykówki od-
były się uroczystości upamięt-
niające to wydarzenie oraz 
inscenizacja przygotowana 
przez Grupę Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Gorlice 1915”.  
Pod budynkiem Sklarczykówki 
zgromadzili się Kombatanci, 
ZS Strzelec, przedstawicie-
le powiatowych i miejskich 
samorządów, służb mundu-
rowych, Młodzieżowej Rady 
Miasta, młodzież z Miej-
skich Zespołów Szkół oraz 
mieszkańcy Gorlic.  
Historia Polski od wieków pisa-
na jest krwią bohaterów, któ-
rzy walczyli i oddawali życie za 
Ojczyznę, którzy swą heroiczną 
postawą przyczynili się do wy-
zwolenia naszego kraju. Gro-
madzimy się tu dzisiaj, aby po-
chylić głowy nad ofiarą, jaką w 
wyniku okupacji hitlerowskiej 
poniosła Ziemia Gorlicka – mó-
wił podczas dzisiejszej uroczy-
stości Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla. Ostatnio coraz 
częściej można usłyszeć gło-
sy, że 17 stycznia spotykamy 
się niepotrzebnie, gdyż Gorlice 
wpadły z rąk jednego okupanta 
w ręce drugiego.  Drodzy Pań-
stwo, historia naszego kraju w 
tym naszej małej ojczyzny, jest 
niezwykle trudna, niejedno-
znaczna i na pewno nie czarno-
-biała. Dziś spotykamy się, aby 
podtrzymać pamięć o wszyst-
kich tragicznych wydarzeniach 
jakie spotkały Świat, Europę, 
Polskę i nasze Gorlice podczas 
II wojny światowej.  
Pod tablicą pamiątkową zło-
żone zostały symboliczne 
wiązanki kwiatów. Złożyli je 
m.in. w imieniu samorządów 
Ziemi Gorlickiej Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla, jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz, 
Wicestarosta Powiatu Gorlic-
kiego Stanisław Kaszyk, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Gorlickiego Roman Dziubina, 
Kombatanci, przedstawiciele 
służb mundurowych oraz Mło-
dzieżowej Rady Miasta.  
Po uroczystościach, w akcji 
można było zobaczyć mun-
dury, pojazdy i broń z epoki. 
Rekonstruktorzy z grupy „Gor-
lice 1915” przygotowali sceny, 
które mogły uzmysłowić wi-
dzom i przybliżyć jak wyglą-
dało zakończenie działań wo-
jennych w Gorlicach.  
Po inscenizacji odbyło się uro-
czyste otwarcie Izby Pamięci 

Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Gorlice 1915. Kolekcja, 
zgromadzona przez grupę jest 
naprawdę imponująca. Wiele 
przedmiotów pochodzi ze zbio-
rów pasjonata historii i milita-
riów Sławomira Habla.  
Izba Pamięci mieści się w loka-
lu przy ul. Mickiewicza 14/16, 
wejście dostępne jest od po-
dwórza. Jak na razie trwają 
ustalenia co do godzin otwar-
cia i możliwości zwiedzania 
pomieszczeń dla zaintereso-
wanych.

74. rocznica wyzwolenia Gorlic
Otwarcie Izby Pamięci GRH Gorlice 1915
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15 stycznia br., w powstającym Klu-
bie Seniora przy ul. 3 Maja w Gorli-
cach, na zaproszenie Gorlickiej Rady 
Seniorów, spotkali się przedstawi-
ciele organizacji senioralnych dzia-
łających w naszym mieście. Spo-
tkanie było okazją, aby zapoznać 
się z miejscem, w którym miesz-
kańcy miasta powyżej 60 roku życia 
będą mogli w interesujący sposób 
spędzić czas wolny oraz bezpłat-
nie skorzystać z szerokiej oferty 
zajęć edukacyjnych, kulturalnych 

i rekreacyjno - usprawniających. 
Spotkanie otworzył Przewodniczący 
Gorlickiej Rady Seniorów Tadeusz 
Nowak. Reprezentantów gorlickich 
seniorów w imieniu Burmistrza 
Rafała Kukli przywitał jego Zastęp-
ca Łukasz Bałajewicz. W zebraniu 
wzięli także udział przedstawiciele 
organizacji, stowarzyszeń i instytu-
cji zajmujących się sprawami senio-
rów w naszym mieście.  
Po krótkim zapoznaniu się z ofer-
tą Klubu Seniora członkowie 
Gorlickiej Rady Seniorów prze-
nieśli się do Miejskiej Biblioteki 

Publicznej na dalszą część spo-
tkania. Omówiono bieżącą dzia-
łalność Rady oraz plany na rozpo-
czynający się 2019 rok.   
Do katalogu zadań 
Rady Seniorów należy:  
• inicjowanie przedsięwzięć zmie-
rzających do integracji społecznej 
seniorów, wzmacniania ich aktyw-
ności obywatelskiej oraz służących 
ochronie praw i poszanowaniu god-
ności osób w wieku senioralnym; 
• podejmowanie działań zmierzają-
cych do wykorzystania potencjału i 
czasu seniorów na rzecz inicjatyw 
środowiskowych, w tym w zakresie 
kultury, sportu, rekreacji, edukacji; 
• zapobieganie marginaliza-
cji seniorów oraz przełamy-
wanie stereotypowego po-
strzegania ich społecznej roli; 
• współpracę z władzami Gorlic przy 
opiniowaniu i rozstrzyganiu istot-
nych problemów dotyczących po-
trzeb i oczekiwań osób w wieku se-
nioralnym, w tym opiniowanie spraw 
dotyczących sytuacji seniorów oraz 
spraw przedłożonych Radzie Senio-

rów do zaopiniowania przez Bur-
mistrza oraz Radę Miasta Gorlice; 
• zgłaszanie uwag i wnio-
sków do projektów aktów pra-
wa miejscowego przedkłada-
nych Radzie Seniorów przez 
Burmistrza oraz Radę Miasta Gorlice; 
• formułowanie propozycji do-
tyczących krótko- i długotermi-
nowych działań na rzecz osób 
w wieku senioralnym, w tym do 
ujęcia w miejskich planach i pro-
gramach dotyczących seniorów; 
• określanie potrzeb i doradztwo 
w zakresie profilaktyki i promocji 
zdrowia osób w wieku senioral-
nym, pomocy społecznej i usług 
opiekuńczych oraz przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu; 
• współpracę z organizacja-
mi i instytucjami, które zajmu-
ją się problemami seniorów; 
• upowszechnianie wiedzy o po-
trzebach, uprawnieniach i możliwo-
ściach osób w wieku senioralnym; 
• upowszechnianie informacji o po-
dejmowanych działaniach na rzecz 
osób w wieku senioralnym.

Spotkanie Gorlickiej Rady Seniorów w Klubie Seniora

„Śladami Niepodległej w Gorli-
cach” – artykuł o takim tytule 
ukazał się niedawno w patrio-
tycznym wydaniu „Głosu Senio-
ra” – ogólnopolskim magazynie 
skierowanym do seniorów, który 
wydawany jest w nakładzie 25 
000 egzemplarzy!
Numer skupia się na najważ-
niejszych wydarzeniach oraz 
miejscach związanych z odzy-
skaniem przez Polskę niepod-
ległości. Nie mogło w nim za-
braknąć wzmianki o Gorlicach 
– to przecież tutaj rozegrała 
się jedna z najważnieszych bi-
tew I wojny światowej.  
Czasopismo można odebrać w 
Pawilonie Historii Miasta oraz 

Domu Polsko-Słowackim. Za-
chęcamy do lektury! 
„Głos Seniora” wydawany jest 
przez krakowskie Stowarzysze-
nie MANKO, które zajmuje się 
organizacją licznych kampanii 
społecznych oraz koordynuje 
Ogólnopolską Kartę Seniora.  
Karta Seniora jest jedną z wielu 
ich inicjatyw, która cieszy się du-
żym zainteresowaniem także w 
naszym mieście. Przypominamy, 
iż każda osoba, która ukończyła 
60 lat może bezpłatnie wyrobić 
taką kartę. Wystarczy, że przy-
stąpi do programu, wypełniając 
formularz zgłoszeniowy, który 
jest dostępny w Pawilonie Histo-
rii Miasta.

9 stycznia br., w Domu Pol-
sko-Słowackim wykład na te-
mat programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze” poprowa-
dziła Ekodoradca Urzędu Miej-

Ekodoradca na Uniwersytecie Złotego Wieku
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skiego w Gorlicach Kamila 
Pakuła. Przybyli licznie słucha-
cze, mogli dowiedzieć się kto i 
na jakich zasadach może sko-
rzystać z programu.  

EkoDoradca omówiła szcze-
gółowo zasady programu 
oraz przedstawiła możliwo-
ści finansowania poszcze-
gólnych inwestycji, które 
program obejmuje.  
Nabór do rządowego pro-
gramu został ogłoszony 19 
września 2019 roku i ma 
potrwać do czerwca 2029 
roku, czyli czas naboru wnio-
sków to ponad 10 lat!  
Z początkiem bieżącego roku 
w życie weszły nowe przepisy 
dotyczące ulgi podatkowej na 
przedsięwzięcia związane z 
termomodernizacją, w związ-
ku z czym nabór do programu 
został czasowo wstrzymany, 

aby dopasować jego wymogi 
do obowiązujących przepisów, 
ale warto wiedzieć o co w tym 
programie chodzi i kto może 
ubiegać się o rządowe środki 
po jego wznowieniu.  
W czasie prelekcji przedsta-
wione zostały przykłady jak 
obliczyć wysokość dotacji w 
przypadku chęci skorzystania z 
programu w zakresie docieple-
nia budynków oraz wymiany 
pieca, w zależności od docho-
du. Program Czyste Powietrze 
przeznaczony jest dla właścicie-
li budynków jednorodzinnych. 

O GORLICACH 
W GŁOSIE SENIORA
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Remonty konserwatorskie, mo-
dernizacja budynków, poprawa 
dostępności dla zwiedzających, 
a przede wszystkim otwarcie 
podwojów dla osób z niepełno-
sprawnościami, jak również po-
szerzenie oferty muzeów poprzez 
stworzenie edukacyjnych parków, 
ogrodów sensorycznych czy ście-
żek przyrodniczych – to tylko kilka 
zadań, które już wkrótce zostaną 
zrealizowane w pięciu małopol-
skich i dwóch słowackich muze-
ach oraz w śląskim domu kultury. 
To wszystko będzie możliwe dzięki 
realizacji projektu „Muzea otwar-
te”, którego liderem jest Mu-
zeum – Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów w Gorlicach – woje-
wódzka instytucja kultury. Przed-
sięwzięcie opiewające na kwotę 
ponad 3 mln euro zostanie zreali-
zowane do końca 2020 roku.  
Małopolska to miejsce, które 
może się poszczycić niezwykle 
bogatym dziedzictwem kultu-
rowym. Zachwycają się nim nie 
tylko turyści z Polski, ale również 
ci przyjeżdzający z najbardziej 
odległych zakątków Europy i 
świata. Naszym zadaniem jest o 
nie dbać, odnawiać obiekty i za-
bezpieczać przed nieuchronnym 

działaniem czasu oraz żywiołów, 
tak by mogły służyć kolejnym po-
koleniom – mówi Anna Pieczarka, 
odpowiedzialna w zarządzie woje-
wództwa m.in. za obszar kultury. I 
dodaje: - Projekt „Muzea otwarte” 
zaangażował aż osiem instytucji 
kultury, z czego większość stano-
wią małopolskie muzea. To pierw-
szy tego typu projekt angażujący 
stronę polską i słowacką, której 
celem jest wspólna ochrona, pod-
niesienie atrakcyjności, a przed 
wszystkim otwarcie tych instytucji 
dla wszystkich zainteresowanych, 
zwłaszcza dla osób z niepełno-
sprawnościami. 
Projekt, którego liderem jest Mu-
zeum – Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów w Gorlicach zostanie 
zrealizowany przy współpracy z 
partnerami projektu. Wśród nich, 
po stronie polskiej zaplanowane 
w Muzeum – Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów w Gorlicach prace, 
pozwolą zwiększyć dostępność 
obiektów Skansenu Wsi Pogó-
rzańskiej w Szymbarku. Powsta-
nie tu edukacyjny park historii 
budownictwa ludowego i maszyn 
z pogranicza polsko-słowackie-
go, a także wystawa „Pogórza-
nie i sąsiedzi – stroje ludowe z 

Muzea z pogranicza polsko-słowackiego czeka rewolucja

W zeszłym roku informowaliśmy o 
kolejnych środkach na rozbudowę 
miejskiego żłobka przy ul. Jagiełły. 
Od stycznia funkcjonuje w nim 16 
nowych miejsc!
Koszt utrzymania dziecka w miej-
skim żłobku jest dla rodzica niski, 
miesięcznie to 220 zł, a w przypad-
ku karty dużej rodziny obowiązuje 
zniżka 50% - mówi Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla. Wychodzimy 
naprzeciw społecznemu zapotrze-
bowaniu i sukcesywnie zwiększamy 
liczbę dostępnych miejsc - obecnie 
jest ich już 40, a w grudniu złoży-
liśmy kolejny wniosek o dofinanso-
wanie rozbudowy Miejskiego Żłobka 
i doposażenie 24 miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 – dodaje burmistrz.
Obecnie do Miejskiego Żłobka zapi-
sanych jest 33 dzieci, pozostało więc 
jeszcze 7 wolnych miejsc. Odpłat-

ność za żywienie wynosi 7 zł dzien-
nie od 1 dziecka.
Co zrobiliśmy w 2018?
Inwestycja jaką Miasto Gorlice wy-
konało w zeszłym roku, w ramach 
Resortowego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „MALUCH+” 2018, przewi-
dywała przebudowę i rozbudowę 
Żłobka Miejskiego oraz objęcie od 
stycznia 2019 r., opieką dodatkowo 
16 dzieci w wieku do lat 3. Koszt 
zrealizowanej inwestycji wyniósł 
232 989,02 zł, z czego kwota dofi-
nansowania stanowiła 80%, tj.: 186 
391,21 zł. W ramach działania wy-
konana została klimatyzacja i wen-
tylacja w pomieszczeniach żłobka 
oraz zakupione zostało wyposażenie 
niezbędne do utworzenia 16 nowych 
miejsc.
Plany na bieżący rok
Kolejny złożony wniosek przez Mia-

Jest już 16 nowych miejsc w Miejskim Żłobku!

sto Gorlice zakłada dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn.: „Prze-
budowa Żłobka Miejskiego przy 
Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorli-
cach” oraz doposażenie kolejnych 
24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3. W ramach realizacji zadania za-
planowano:
1.Wymianę balustrad istniejącej po-
chylni dla niepełnosprawnych i scho-
dów zewnętrznych
2.Wymianę balustrad istniejących 
zewnętrznych schodów bocznych, 
tzw. gospodarczych
3.Dostawę i montaż daszku szkla-
nego
4.Doposażenie istniejącego placu 

zabaw w urządzenia dla dzieci naj-
młodszych z możliwością korzysta-
nia przez osoby na wózkach 
5.Zasadzenie 6 sztuk drzewek zimo-
zielonych oraz reprofilacja terenu i 
dosianie trawy.
5.Dokumentację projektową w za-
kresie doposażenia istniejącego pla-
cu zabaw.
6.Zakup wyposażenia dla nowych 24 
miejsc opieki do lat 3.
Miasto Gorlice zakłada, że kolejne 
24 miejsca opieki formalnie roz-
poczną funkcjonowanie od września 
2019 roku (od tego momentu żłobek 
będzie dysponował aż 64 miejscami 
opieki). 

regionów Polski i Słowacji”. W 
otoczeniu zostaną wykonane 
ścieżki komunikacyjne z różnymi 
naturalnymi podłożami.  
W ramach projektu, krynicki od-
dział Muzeum Okręgowego w 
Nowym Sączu – czyli zabytkowy 
budynek Muzeum Nikifora, czeka 
gruntowna modernizacja i remont 
konserwatorski. Przeprowadzone 
prace pozwolą zaadaptować po-
mieszczenia obiektu oraz przygo-
tować podjazd dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Z kolei oddział 
w Szlachtowej, a także oddział w 
Nowym Sączu – Miasteczko Gali-
cyjskie, będą mogły się poszczycić 
m.in. nowymi ogrodami edukacyj-
no-sensorycznymi.

Nowa ścieżka przyrodnicza, mo-
bilny kącik edukacyjny dla dzieci 
z ludowymi zabawkami, a także 
zagroda ze zwierzętami – takie 
atrakcje już wkrótce będą do-
stępne w Muzeum – Orawski 
Park Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej. Ponadto, w ramach pro-
jektu, powstanie nowa ekspo-
zycja w Chałupie Dziubka, która 
będzie pełniła m.in. funkcję sali 
multimedialnej, w której będzie 
można zobaczyć m.in. film eduka-
cyjny z audiodeskrypcją, w dwóch 
wersjach językowych, polskim i 
słowackim, a także w języku mi-
gowym. Zaplanowano też ścież-
kę samodzielnego zwiedzania 
skansenu wraz z przewodnikami. 

Regularnie dostajemy pytania 
i sugestie dotyczące wzno-
wienia dystrybucji dedykowa-
nych ramek na tablice reje-
stracyjne. 
Mamy dla Was dobrą wiado-
mość! Długo wyczekiwane 
ramki „Gorlice – Miasto Świa-
tła” są ponownie dostępne 
w Pawilonie Historii Miasta 
i każdy może je bezpłatnie 

odebrać!
Dzięki akcji wszyscy zainte-
resowani gorliczanie, tury-
ści i sympatycy Gorlic mają 
możliwość włączenia się w 
promocję miasta. Poprzed-
nia partia ramek rozeszła się 
ekspresowo, mamy nadzieję, 
że podobnie będzie z tą naj-
nowszą.
Wiemy już, że wielu z Was 

Ramki Gorlice - Miasto Światła ponownie dostępne!

chce mieć swój udział w bu-
dowaniu marki naszej małej 
ojczyzny. Wierzymy, że wszy-

scy którzy odbiorą ramki, za-
montują je na swoich samo-
chodach.
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7 stycznia br., w Gorlickim Cen-
trum Kultury odbyło się tradycyjne 
Spotkanie Noworoczne Samorzą-
dów Powiatu Gorlickiego i Miasta 
Gorlice. Na zaproszenie Starosty 
Gorlickiego Marii Gubały i Burmi-
strza Miasta Gorlice Rafała Kukli 
na wspólnej gali spotkali się m.in. 
konsulowie, przedstawiciele władz 
parlamentarnych, wojewódzkich 
i lokalnych samorządów. Wśród 
gości nie zabrakło także Radnych 
Powiatu i Miasta, pracowników 
urzędu, przedstawicieli instytucji, or-
ganizacji oraz przedsiębiorców.  
Uroczyste spotkanie poprowadził 
dyrektor GCK Janusz Zięba.  
Wszystkich gości zgromadzonych 
w sali Gorlickiego Centrum Kultury 
przywitali Starosta Powiatu Gor-
lickiego Maria Gubała oraz Bur-

mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
Noworoczne życzenia złożył Konsul 
Republiki Słowacji Slavomir Nagy.
O oprawę muzyczną wydarzenia za-
dbał zespół „Arek Zawiliński Trio”. 
Publiczność mogła wysłuchać także 
repertuaru Ani Klesyk - wokalistki 
Gorlickiego Centrum Kultury.  
Tradycją Spotkań Noworocznych 
jest wręczenie nagrody Burmistrza 
Gorlic - statuetki DERSŁAWA. W tym 
roku odebrała ją Konsul Generalna 
Węgier Pani Adrienne Körmendy. 
Nagroda przyznana została za życz-
liwość i zaangażowanie w umacnia-
nie stosunków polsko-węgierskich i 
wizerunku Miasta Gorlice.   
Tak przedstawił laureatkę prowa-
dzący galę: W 2014 roku 
zaczęła pełnić zaszczytną funkcję 
Konsula Generalnego Węgier w Kra-

kowie, po czteroletniej przerwie 
działalności Konsulatu.  
Kilka miesięcy później, 25 lutego 
2015 roku jako Konsul Generalny 
kolejny raz odwiedziła Gorlice, a jak 
wiadomo rok ten był zarówno dla 
narodu Polskiego jak i Węgierskiego 
wyjątkowy ze względu na 100 
rocznicę Bitwy Pod Gorlicami, w ob-
chodach której aktywnie brała udział 
m. in. wraz z honorowym obywate-
lem Miasta Gorlice Panem Istvánem 
Kovácsem.  
Jest częstym gościem naszego Mia-
sta, uświetniając swoją dostojną 
osobą ważne  uroczystości i wyda-
rzenia kulturalne. Mimo wielu obo-
wiązków rangi międzynarodowej, 
zawsze chętnie odpowiada na nasze 
zaproszenia.  
Pani Konsul, jak to daje się zresztą 
zauważyć, jest niezwykle ciepłą i 
wrażliwą osobą o Wielkim Sercu – 
tak mówią o niej najbliżsi pracowni-
cy, ale fakt ten zauważalny jest  dla 
każdego, kto choć raz miał przyjem-
ność zamienić z Nią choć kilka 
zdań.  
Statuetka DERSŁAWA Karwacjana to 
najwyższe wyróżnienie przyznawane 
przez Burmistrza Miasta Gorlice za 
zasługi na rzecz naszego miasta 
oraz wspomaganie i lobbowanie na 
rzecz lokalnych inicjatyw i przedsię-
wzięć. W poprzednich latach nagro-
dę tę otrzymali m.in. ks. Stanisław 
Ruszel, Łukasz Dyczko, Mirosław 
Czyżykiewicz, dr Jerzy Krzewicki, 
Andrzej Stasiuk i Monika Sznajder-
man – Wydawnictwo CZARNE, Da-
riusz Bohatkiewicz, Władysław 
„Adzik” Sendecki oraz  Ewa Wacho-
wicz.  
Podczas wczorajszej uroczystości 
Burmistrz wręczył również nagrody 
w dziedzinie kultury i sportu. Spe-
cjalne podziękowania za wspieranie 
działalności kultury fizycznej w mi-
nionym roku złożył na ręce Pana Ja-
nusza Pietruchy.  
W dziedzinie kultury nagrody 
otrzymali:  
1. Marcin Fejklowicz – dyrygent, 
twórca chóru i orkiestry kameralnej, 
realizator wielu wydarzeń muzycz-
nych. Od wielu lat realizuje szereg 
projektów w Gorlickiej Bazylice, m.
in.: oratoria „Jutrznia za Nienaro-
dzonych”, „Miłość ponad wszystko”, 
„Akatyst” i zabezpiecza oprawę 
słowno-muzyczną wielu uroczystości 
kościelnych.  
2. Zdzisław Tohl - uprawia rzeźbę, 
medalierstwo i malarstwo. Od 1983 
r. kieruje Galerią Sztuki „Dwór Kar-
wacjanów” w Gorlicach, obecnie 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów w Gorlicach. Zasłużony w 
dziedzinie twórczości artystycznej, 
działalności kulturalnej, ochronie 
kultury i dziedzictwa. W 2018 roku w 
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Gorlicach zrealizowano jego autor-
stwa „Pomnik Niepodległości”, po-
mnik „Jana Pawła II” i tablicę pa-
miątkową „Józefa Baruta”, 
społecznie odnowił rzeźbę „Św. Jana 
Nepomucena”.  
3. Barbara Fugiel - Instruktor te-
atralny GCK, opiekun i reżyser wielu 
spektakli realizowanych przez Gor-
licką Grupę Teatralną „Promień”. Od 
2015 roku opiekun Teatru Ekspery-
mentalnego „ERGO”, który tworzy 
spektakle teatru ulicznego, widowi-
ska fireshow, happeningi, a także 
spektakle sceniczne. W 2018 r. gru-
pa zaprezentowała na gorlickim 
Rynku widowisko fireshow pn. „Na 
przestrzeni wieków” w ramach wy-
darzenia „Dzień i noc z Łukasiewi-
czem”. Pani Barbara Fugiel prowadzi 
również grupy teatralne „Wioloncze-
la” i „Proscenium, którego aktorami 
są uczniowie z Miejskiego Zespołu 
Szkól Nr :1,3,4 w Gorlicach. Grupy 
te biora udział w konkursach, wystę-
pach i imprezach okolicznościowych 
zdobywając nagrody, wyróżnienia i 
uznanie.  
4. Wojciech Drzymała – społecznik, 
V-ce Prezes Stowarzyszenia o Na-
zwie Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej „Gorlice 1915”, od wielu lat pro-
wadzi działalność historyczną 
kolekcjonerską i propagatorską 
związaną z I wojna światową i jedną 
z największych bitew stoczonych na 
Ziemi Gorlickiej. Corocznie jest 
głównym organizatorem rekonstruk-
cji Bitwy pod Gorlicami z 1915 roku, 
a także bierze udział w wielu wyda-
rzeniach w kraju i zagranicą doty-
czących tego okresu promując mia-
sto Gorlice.  
5. Katarzyna Liana – kustosz Mu-
zeum Regionalnego PTTK im. Igna-
cego Łukasiewicza w Gorlicach, au-
torka wielu wystaw, m.in. wystawy 
„Powrót Niepodległej na Ziemię Gor-
licką”, która wpisała się w obchody 
setnej rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Bardzo aktywnie 
działa w Stowarzyszeniu Historycz-
nym „Bitwa pod Gorlicami 1915”. 
Brała udział w nagraniach dla wielu 
stacji radiowych i telewizyjnych oraz 
portali internetowych.  
6. Jacek Kosiba – fotograf, laureat 
wielu nagród i wyróżnień, w tym 
ogólnopolskich. Autor kilkunastu te-
matycznych wystaw indywidualnych 
prezentujących piękno Ziemi Gorlic-
kiej. Swoimi pracami utrwala piękno 
miejsc w niezmienionej postaci oraz 
wyglądzie sprzed kilku dekad. 
W dziedzinie sportu nagrody 
otrzymali:  
1. Chmura Tomasz – trener zespołu 
minisiatkówki, jego drużyna w kate-
gorii „Dwójki” w sezonie 2017/2018 
wywalczyła tytuł Mistrzów Małopol-
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ski, a Ogólnopolskim Turnieju o Pu-
char Kinder+Sport w Zabrzu wywal-
czyła 10 miejsce na 32 drużyny. 
Aktualnie prowadzi zespoły Kadetów 
i Młodzików w rozgrywkach Mi-
strzostw Małopolski.  
2. Czupik Paweł – zawodnik drużyny 
seniorów GKPS, która w sezonie 
2017/2018 zajęła 1 miejsce w lidze 
małopolskiej, II miejsce w półfinało-
wym turnieju o awans do II ligi w 
Białej Podlaskiej oraz 3 miejsce w 
finałowym turnieju o awans do II ligi 
w Miliczu.  
3. Krupczak Gniewomir - zawodnik 
drużyny seniorów GKPS, która w se-
zonie 2017/2018 zajęła 1 miejsce w 
lidze małopolskiej, II miejsce w pół-
finałowym turnieju o awans do II ligi 
w Białej Podlaskiej oraz 3 miejsce w 
finałowym turnieju o awans do II ligi 
w Miliczu. Zawodnik, który pomimo 
licznych obowiązków zawodowych i 
studenckich zawsze stawia się na 
wezwanie kapitana zespołu. 
4. Bąk Michał  - zawodnik drużyny 
seniorów GKPS, która w sezonie 
2017/2018 zajęła 1 miejsce w lidze 
małopolskiej, II miejsce w półfinało-
wym turnieju o awans do II ligi w 
Białej Podlaskiej oraz 3 miejsce w 
finałowym turnieju o awans do II ligi 
w Miliczu. Zawodnik, który pomimo 
licznych obowiązków zawodowych 
nigdy nie odmówił udziału w waż-
nych meczach zespołu.  

5. Ignar Dominik – koszykarz Miej-
skiego Klubu Sportowego,  za cało-
kształt dokonań sportowych w gru-
pach młodzieżowych, wieloletnie 
reprezentowanie miasta na rozgryw-
kach i turniejach krajowych i zagra-
nicznych, uczestnik zgrupowań ka-
dry małopolski oraz uczestnik 
zespołu MKS Gorlice w Ćwierćfina-
łach Mistrzostw Polski Młodzików. 
6. Janik Jakub - – koszykarz Miej-
skiego Klubu Sportowego,  za cało-
kształt dokonań sportowych w gru-
pach młodzieżowych, wieloletnie 
reprezentowanie miasta na rozgryw-
kach i turniejach krajowych i zagra-
nicznych, uczestnik zgrupowań ka-
dry małopolski oraz uczestnik 
zespołu MKS Gorlice w Ćwierćfina-
łach Mistrzostw Polski Młodzików. 
7. Rykała Wojciech – trener kosz-
kówki Miejskiego Klubu Sportowego 
w Gorlicach. Prowadził w sezonie 
2017/2018 drużynę seniorów (był 
również zawodnikiem), juniorów i 
kadetów. Jest przykładem bardzo 
dobrego zawodnika, wychowawcy i 
szkoleniowca.  
8. Zabawa Patryk – zawodnik Gorlic-
kiej Grupy Biegowej, reprezentował 
miasto Gorlice na licznych ogólno-
polskich zawodach biegowych uzy-
skując m.in. bardzo dobre wyniki. I 
miejsce w kat. M20 podczas biegu 
„Perły Małopolski”, II miejsce w II 
Półmaratonie Grybowskim, III miej-

sce w biegu charytatywnym „Dla 
Gabrysi” w Jodłowej, III  miejsce w 
IV Diecezjalnym Biegu Trzeźwości z 
Tarnowa do Tuchowa, III miejsce w 
kat. M1 podczas XII Biegu Ulicznego 
im. Kazimierza Świerzowskiego w 
Lipinkach.  
9. Mrozek Konstanty – wychowawca 
 i trener dzieci i młodzieży w dyscy-
plinie tenis stołowy w MKS „Radość” 
Gorlice, jego 2 wychowanków zosta-
ło powołanych do Kadry Wojewódz-
kiej młodzików. Propagator tenisa 
stołowego na terenie miasta Gorlice 
– organizator wielu zawodów w tej 
dyscyplinie sportowej.  
10. Gawlak Piotr – gorlicki zawodnik 
crossmintona osiągający bardzo do-
bre wyniki sportowe. W 2018 roku 
zdobywca brązowego medalu na Mi-
strzostwach Europy rozgrywanych w 
Norwegii, I miejsce w ICO Crossmin-
ton Bohumin (Czechy), I miejsce w 
ICO Dechatlon Debrecen (Węgry), 
II miejsce w ICO Crossminton Stars 
Brzeszcze, III miejsce w ICO Speed-
minton Polish Open Warszawa.  
11. Niemiec Katarzyna – zawodnicz-
ka Klubu Sportowego Grappling Gor-
lice, W 2018 roku zdobyła II miejsce 
w zawodach w kat. Ne-Waza w Kra-
kowie, II miejsce w XXV Lidze BJJ, 
GI, NOGI w Mysłowicach, III miej-
sce XXIV Lidze BJJ, GI, NOGI w Kra-
kowie.  
12. Grzeszczuk Marcin - zawodnik 

Klubu Sportowego Grappling Gorli-
ce. W 2018 roku zdobył m.in. w XIV 
Brazylian JIU JITSU Hungaria Open 
1 miejsce w kat. Senior Gi Absoluto, 
1 miejsce w kat. Master Gi i 3 miej-
sce w kat. Senior Gi; 2 miejsca w w 
XXVI Lidze BJJ, GI, NOGI w Krako-
wie w kat. Senior Gi Elita i senior No 
Gi Elita; II miejsce w XXVII Lidze 
BJJ, GI, NOGI w Krakowie w kat. Se-
nior Gi Elita.  
13. Brach Jan - zawodnik Klubu  
Sportowego Grappling Gorlice. W 
2018 roku zdobył w XIV Brazylian 
JIU JITSU Hungaria Open 2 miejsce 
w kat. GI Masters Absoluto i 3 miej-
sce w kat. Master Gi ; 2 miejsce w 
XXIV Lidze BJJ, GI, NOGI w Krako-
wie w kat. Gi Masters; 2 i 3 miejsca 
w XXV Lidze BJJ, GI, NOGI w Krako-
wie w kat. No Gi Masters i GI Ma-
sters; 1 i 2 miejsca w XXVI Lidze 
BJJ, GI, NOGI w Krakowie w kat. No 
Gi Masters i GI Masters; II miejsca w 
XXVII Lidze BJJ, GI, NOGI w Krako-
wie w kat. GI Masters i NO GI Ma-
sters.  
Na zakończenie gali toast noworocz-
ny wznieśli Przewodniczący Rady 
Powiatu Mirosław Waląg oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Gorlice Ro-
bert Ryndak.
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IV SESJA RADY MIASTA GORLICE

31 stycznia br., w Sali sesyj-
nej im. W. Biechońskiego w 
Urzędzie Miejskim w Gorlicach, 
odbyła się IV sesja Rady Mia-
sta – pierwsza w 2019 roku. 
Po otwarciu sesji i odczytaniu 
porządku obrad, zapoznaniu 
się z informacją o sporządze-
niu protokołu z obrad III sesji 
RM oraz z informacją z dzia-
łalności Burmistrza Miasta za 
okres od 16 grudnia 2018 r. do 
15 stycznia 2019 – Rada Mia-
sta rozpatrzyła i przyjęła 20 
projektów uchwał.  
Pierwsza dotyczyła pomocy 
finansowej dla Powiatu Gorlic-
kiego „na częściowe pokrycie 
kosztów 4 imprez kulturalnych 
w 2019 r. przez Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów, 
które będzie organizatorem 
Warsztatów Muzyki Kameral-
nej (dofinansowanie 4500 zł), 
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Poetycko-Muzycznej Bitwy pod 
Gorlicami (4000 zł), Muzyki 
Cerkiewnej w Beskidzie Ni-
skim (1000 zł), Gorlickiej Je-
sieni Muzycznej (3500 zł). W 
drugiej uchwale radni wsparli 
kontynuację w latach 2019-
2021 „Programu Profilaktyki 
Zakażeń Wirusem Brodawcza-
ka Ludzkiego (HPV) dla Miasta 
Gorlice”, przyjętego Uchwałą 
Nr 249/XXI/2016 Rady Miasta 
Gorlice w dniu 30 maja 2016 
r. Trzecia uchwała dotyczy-
ła obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej, umożliwiają-
cej grupie mieszkańców miasta 
Gorlice, liczącej co najmniej 
300 osób, posiadających czyn-
ne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego Miasta, wystą-
pienie do Rady z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą. 
Radni dokonali również zmia-

17 grudnia 2018 roku
•Spotkanie z Panią Anną Ziół-
kowską, pracownikiem Wydzia-
łu Wdrażania Projektów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, w sprawie projek-
tu termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej, którego 
partnerem wiodącym jest ZGZG 
(Kraków, R. Kukla)
•Spotkania świąteczno-noworocz-
ne z przedstawicielami Zarządu 
Województwa Małopolskiego Pa-
nem Tomaszem Urynowiczem 
,Wicemarszałkiem Województwa 
Małopolskiego oraz Panią Anną 
Pieczarką, Członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego (Kra-
ków, R. Kukla)
•Małopolskie Spotkanie Opłatko-
we Samorządowców na zaprosze-
nie Wojewody Małopolskiego oraz 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego (Kraków, 

R. Kukla)
18 grudnia 2018 roku
•Spotkanie Wigilijne na zaprosze-
nie Zakładu Opiekuńczo Leczni-
czego w Gorlicach (R. Kukla)
•Spotkanie z przedstawicielami 
Gór Stal Sp. z o.o. na temat współ-
pracy oraz ewentualnych planów 
rozwojowych firmy (R. Kukla)
•Spotkanie Wigilijne na zaprosze-
nie Gminy Gorlice (R. Kukla)
•Spotkanie Wigilijne na zaprosze-
nie Zarządu Oddziału PTTK w Gor-
licach (R. Kukla)
•Spotkanie Opłatkowe Gorlickiego 
Oddziału Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Mechaników Pol-
skich (R. Kukla)
19 grudnia 2018 roku
•Spotkanie z Panią Olgą Gałek, 
przedstawicielem Fundacji MILA 
w Krakowie, dotyczące współpra-
cy w zakresie promocji i reklamy 
Miasta Gorlice (R. Kukla)
•Spotkanie z Panem Jakubem Szy-

mańskim, Dyrektorem Departa-
mentu Funduszy Unijnych w Urzę-
dzie Marszałkowskim WM, celem 
omówienia obecnie realizowanych 
zadań, a także planów możliwości 
pozyskiwania środków unijnych z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (Kraków, R. 
Kukla)
•Spotkanie w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie dotyczące 
inwestycji realizowanych i plano-
wanych na terenie Miasta Gorlice 
(Kraków, R. Kukla)
•Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (Ł. Bałaje-
wicz)
20 grudnia 2018 roku
•Wizyta dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Nr 1 w Gorlicach podczas 
której przedszkolaki złożyły życze-
nia świąteczne oraz zaprezento-
wały jasełka 
(R. Kukla)

•Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o.o. w Gor-
licach (R. Kukla)
•Wigilia na zaproszenie Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Bieczu Filia w Gorlicach (R. Kukla)
•Spotkanie Wigilijne na zaprosze-
nie Placówki Wsparcia Dziennego 
TPD Oddział Powiatowy w Gorli-
cach (R. Kukla)
21 grudnia 2018 roku
•Strojenie choinki w Ratuszu przez 
dzieci z gorlickich przedszkoli, któ-
re własnoręcznie wykonały ozdo-
by w ramach zorganizowanego 
konkursu na najładniejszą bomb-
kę lub ozdobę świąteczną (R. Ku-
kla).
Konkurs zorganizował Urząd Miej-
ski w Gorlicach. Decyzją Jury na-
grody w drodze losowania otrzy-
mali wszyscy uczestnicy.
•Akademia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia na zaproszenie MZS 
Nr 5 w Gorlicach (R. Kukla)

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 17 grudnia 2018 roku do 15 stycznia 2019 roku

ny uchwały Nr 32/III/2018 
Rady Miasta Gorlice z dnia 
20 grudnia 2018 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji z mieszkańca-
mi miasta Gorlice. Zgodnie ze 
zmianami „uprawnionymi do 
udziału w konsultacjach spo-
łecznych są mieszkańcy miasta 
Gorlice”, a „Decyzję w sprawie 
przeprowadzania konsultacji 
społecznych podejmuje Bur-
mistrz Miasta oraz wskazuje 
jednostkę odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konsultacji”. 
Pięć podjętych uchwał doty-
czyło przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice”, a dwie doty-
czyły uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Miasto 
Gorlice”. W kolejnych głoso-
waniach Rada Miasta podjęła 
uchwały w sprawie: wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy (posadowio-
ne garaże); wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetar-
gu nieruchomości gruntowej, 
położonej w Gorlicach przy 
ul. Gancarskiej (działka Mia-
sta Gorlice pomiędzy sklepem 
„Biedronka” a galerią „Rondo 
Center”); określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomo-
ści; zmiany uchwały Nr 529/
LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice 
z dnia 28 października 2010 
r. w sprawie zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych, stanowią-
cych własność Miasta Gorli-
ce; zmiany uchwały Nr 205/
XXI/2018 Rady Miasta Gorlice 
z dnia 27 marca 2008 r. w spra-
wie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze 
lub specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem spe-
cjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegóło-
wych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich 
pobierania ze zmianami; usta-
lenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za po-
byt w Gorlickim Klubie Seniora 
(pobyt jest nieodpłatny); zmia-
ny Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2019 roku; zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gorlice. W ostatniej 
uchwale zostały określone wa-
runki udzielania bonifikaty od 
jednorazowej opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własno-
ści gruntów zbudowanych na 
cele mieszkaniowe (50% boni-
fikaty).
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Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice

Joanna Bu-
bak inter-
pelowała w 
sprawie roz-
działu kanali-
zacji ogólno-
spławnej na 
Osiedlu Gór-

nym oraz budowy fragmentu 
chodnika łączącego przejście 
dla pieszych na ul.Wyszyń-
skiego w kierunku parku Mac 
Garvey’a.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta w 
dniu 6 grudnia 2018 roku w spra-
wie rozdziału kanalizacji ogól-
nospławnej na terenie Osiedla 
Górnego informuję, że przedmio-

towe zadanie było analizowane 
na etapie przygotowania projek-
tu budżetu Miasta na rok 2019. Z 
uwagi na ograniczone możliwości 
finansowe Miasta zadanie to nie 
zostało ujęte do realizacji w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej.
W przypadku powstania oszczęd-
ności w trakcie roku ponownie 
przeanalizuję przedmiotowe za-
danie pod kątem wygospodaro-
wania środków na przygotowanie 
dokumentacyjne przedmiotowe-
go rozdziału i uporządkowaniu 
gospodarki wodnościekowej na 
Osiedlu.
W sprawie budowy odcinka chod-
nika przy przejście dla pieszych 
w dniu 11.12.2018 roku skiero-

wałem pismo do Powiatowego 
Zarządu Drogowego z prośbą o 
załatwienie wniosku zgodnie z 
posiadanymi kompetencjami.
Interpelowała też w sprawie 
przeglądu osiedla Dębina i 
zaplanowania kolejności i 
zakresu remontów
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta w 
dniu 20 grudnia 2018 roku w 
sprawie przeglądu osiedla Dę-
bina i zaplanowania kolejności i 
zakresu remontów, budowy dróg 
oraz oświetlenia ulicznego infor-
muję, że coroczny przegląd dróg 
odbędzie się w okresie wiosenny, 
na przełomie marca i kwietnia. 
Po przeglądzie zostaną podję-

te decyzje co do zakresu zadań 
remontowych w ramach środ-
ków przeznaczonych na ten cel. 
Zostaną także wykonanie cięcia 
sanitarne drzew przy ul. Dmow-
skiego (w obrębie wąwozu). 
Jednocześnie informuję, że w 
budżecie miasta na 2019 rok, z 
uwagi na ograniczone środki fi-
nansowe nie ujęto zadań związa-
nych z budową dróg i oświetlenia 
na osiedlu Dębina.
W przypadku powstania oszczęd-
ności finansowych na przyjętych 
do realizacji zadaniach inwesty-
cyjnych, rozważę możliwość wy-
konania jednego z wnioskowa-
nych zadań na osiedlu Dębina.
Wszystkie zgłoszone wnioski 

•Przedstawienie pt. ,,Dziewczyn-
ka z zapałkami” na zaproszenie 
Niepublicznego Przedszkola Sióstr 
Felicjanek w Gorlicach (Ł. Bałaje-
wicz)
22 grudnia 2018 roku
•IV Gorlicki Jarmark Bożonarodze-
niowy zorganizowany na gorlickim 
Rynku, podczas którego swoją 
ofertę zaprezentowało ponad 
czterdziestu wystawców. (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
•Turniej ,,Kulinarny Gorlicki Mistrz 
Smaku” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
•Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
poświeconej inżynierowi Józefowi 
Barutowi budowniczemu, który do 
Gorlic przybył w 1918 r., a kolej-
ne lata życia poświęcił odbudowie 
miasta ze zniszczeń I wojny świa-
towej (R. Kukla, Ł.Bałajewicz)
23 grudnia 2018 roku
•Msza św. na oddziale Geriatrii 
Szpitala Specjalistycznego im. 
Henryka Klimontowicza w Gorli-
cach w intencji podopiecznych (R. 
Kukla)
•Spotkanie Opłatkowe na zapro-
szenie Gorlickiego Klubu Absty-
nenta ,,Egida” w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz)
•VII Gorlicka Wigilia dla osób po-
trzebujących, samotnych i wszyst-
kich Gorliczan zorganizowana na 
gorlickim Rynku z inicjatywy Pani 
Iwony Budziak restauratorki przy 
współudziale Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach, Starostwa Powiatowe-
go oraz instytucji i stowarzyszeń z 
rejonu Gorlic i Powiatu Gorlickiego 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
28 grudnia 2018 roku
•Spotkanie z Panem Wacławem 
Furmankiem Prezesem Zarządu 
Uzdrowisko Wysowa S.A. na te-
mat działalności firmy i współpra-
cy z Miastem Gorlice 
(R. Kukla).
31 stycznia 2018 roku
•XXVIII Gorlicki Bieg Sylwestrowy 

(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
3 stycznia 2019 roku
•Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o.o. w Gor-
licach (R. Kukla)
•Spotkanie Sztabu WOŚP (GCK, Ł. 
Bałajewicz)
4 stycznia 2019 roku
•Spotkanie z Panem Romanem 
Augustynem, gorlickim przedsię-
biorcą, w sprawie działki przy ul. 
Garncarskiej (R. Kukla)
•Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego 
przy Sądzie Rejonowym w Gorli-
cach w budynku po dawnym Urzę-
dzie Skarbowym przy ul. Bieckiej 
9B (R. Kukla)
5 stycznia 2019 roku
•Spotkanie Opłatkowe z koloni-
stami i organizatorami kolonii ze 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
w Domu Katechetycznym przy Pa-
rafii Narodzenia NMP w Gorlicach 
(R. Kukla)
7 stycznia 2019 roku
•Spotkanie konsultacyjne projektu 
Krajowej Strategii Rozwoju Regio-
nalnego 2030 na zaproszenie Mar-
szałka Województwa Małopolskie-
go (Tarnów, R. Kukla)
•Spotkanie Noworoczne Samorzą-
dów Powiatu Gorlickiego i Miasta 
Gorlice (GCK, R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz)
8 stycznia 2019 roku
•Spotkanie w sprawie remontu 
krytej pływalni w związku z pozy-
skaniem środków z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
•Premiera spektaklu teatralnego 
„Pastorałka” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Otwarte Drzwi, RZT i 
Kapeli "Pogórzanie" z gościnnym 
udziałem dzieci (GCK, 
R. Kukla)
9 stycznia 2019 roku
•Wręczenie nagród w konkursie na 
najpiękniejsze ozdobione drzewko 

na gorlickim Rynku (R. Kukla)
10 stycznia 2019 roku.
•Spotkanie w sprawie marki lo-
kalnej budowanej na poziomie 
Powiatu Gorlickiego z inicjatywy 
LGD Beskid Gorlicki (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
W spotkaniu udział wzięli Pani 
Olga Gałek, przedstawiciel Funda-
cji Mila w Krakowie, Pan Jan Przy-
bylski, Wójt Gminy Gorlice, Pani 
Magdalena Czech, Zastępca Wójta 
Gminy Gorlice. (R. Kukla)
•Spotkanie robocze partnerów 
projektu pn. ,,Rozbudowa syste-
mu ekologicznego transportu spo-
sobem na mniejsze zanieczysz-
czenie powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze funkcjo-
nalnym miasta Gorlice" (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
•Spotkanie Sztabu WOŚP (GCK, Ł. 
Bałajewicz)
11 stycznia 2019 roku
•Konferencja pt. ,,Fundusze Eu-
ropejskie dla Małopolskich Samo-
rządów" na zaproszenie Marszałka 
Województwa Małopolskiego (Kra-
ków, R. Kukla)
•Spotkanie z Panią Magdaleną 
Traczyk-Matusik Starszym Inspek-
torem Wydziału Infrastruktury 
Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie w sprawie pozwolenia na roz-
budowę ciepłociągu w Gorlicach 
(Kraków, R. Kukla)
•Spotkanie w sprawie organizacji 
obchodów 74 rocznicy wyzwo-
lenia Gorlic oraz rocznicy śmierci 
ks. Bronisława Świeykowskiego z 
udziałem przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Policji w Gorlicach i 
pracowników wydziałów OKS, BIP, 
SM, OR Urzędu Miejskiego w Gor-
licach (Ł. Bałajewicz)
•Spotkanie Noworoczne Środowi-
ska Piłkarskiego na zaproszenie 
Podokręgu Piłki Nożnej Gorlice (Ł. 
Bałajewicz)
•XXXV Wystawa Dorobku Twór-
czego Gorlickiego Środowiska 

Plastycznego - Salon Gorlicki po-
łączona z wręczeniem dorocznej 
Nagrody Burmistrza Gorlic im. Al-
freda Długosza (R. Kukla)
Doroczną artystyczną nagro-
dę Burmistrza Gorlic im. Alfreda 
Długosza otrzymała za zestaw 
fotografii Barbara Zasowska. 
Natomiast wyróżnienia zostały 
przyznane: Marzenie Pigoń za 
mozaikę, Barbarze Rudzińskiej za 
zestaw prac, Bogdanowi Kareł za 
zestaw prac, Irenie Kocur za ze-
staw prac oraz Bartłomiejowi Kieł-
tyce za zestaw fotografii.
12 stycznia 2019 roku
•Spotkanie Noworoczne na zapro-
szenie Wójta Gminy Ropa (Ł. Ba-
łajewicz)
•Uroczyste Spotkanie połączone z 
polowaniem i Biesiada Myśliwska 
na zaproszenie Koła Łowieckiego 
Magura (R. Kukla)
13 stycznia 2019 roku
•Udział w imprezach towarzyszą-
cych Wielkiej Orkiestrze Świątecz-
nej Pomocy, które miały miejsce 
na terenie miasta Gorlice (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz).
14 stycznia 2019 roku
• Spotkanie z Panem Janem Przy-
bylskim, Wójtem Gminy Gorlice 
oraz Panem Mieczysławem Skow-
ronem Przewodniczącym Rady 
Gminy Gorlice na temat współpra-
cy między Miastem Gorlice i Gminą 
Gorlice (R. Kukla)
•Spotkanie z Panią Marią Guba-
łą, Starostą Powiatu Gorlickiego i 
Panem Stanisław Kaszykiem Wi-
cestarostą Powiatu Gorlickiego w 
sprawie współpracy między Mia-
stem Gorlice i Powiatem Gorlickim 
(R. Kukla)
15 stycznia 2018 roku
• Spotkanie - warsztaty na temat 
współpracy w zakresie realizacji 
polityki senioralnej w Mieście Gor-
lice, Powiecie Gorlickim na zapro-
szenie Gorlickiej Rady Seniorów 
(Ł. Bałajewicz)
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będą analizowane na etapie 
przygotowania propozycji budże-
towych 
na 2020 rok.

Mariola Mi-
gdar złożyła-
interpelację 
w sprawie 
możliwości 
w ł ą c z e n i a 
się Miasta 
Gorlice w 

projekt polegający na podłą-
czaniu budynków wieloloka-
lowych do instalacji central-
nej ciepłej wody.
 W odpowiedzi na Pani interpe-
lację złożoną w dniu 20.12.2018 
r. w sprawie możliwości włącze-
nia się Miasta Gorlice w projekt 
polegający na podłączaniu bu-
dynków wielolokalowych do in-
stalacji centralnej ciepłej wody, 
uprzejmie informuję, że w stycz-
niu 2019 r. planuję zorganizo-
wać spotkanie w tej sprawie, na 
które zostaną zaproszeni przed-
stawiciele gorlickich spółdzielni 
mieszkaniowych oraz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Sp. Z o.o. w Gorlicach 
i Elektrociepłowni Gorlice Sp. Z 
o.o. w Gorlicach. Celem spotka-
nia będzie wstępne omówienie 
uwarunkowań technicznych i 
organizacyjnych możliwości re-
alizacji organizowanego przed-
sięwzięcia.

Alicja No-
wak interpe-
lowała w 
sprawie re-
kompenso-
wania na-
uczycielom 
k o s z t ó w 

związanych z dojazdem do 
uczniów nauczanych indywi-
dualnie w ich domach ro-
dzinnych
W odpowiedzi na Pani interpela-
cję w sprawie rekompensowania 
nauczycielom kosztów związa-
nych z dojazdem do uczniów 
nauczanych indywidualnie w ich 
domach rodzinnych uprzejmie 
wyjaśniam :
Stosownie do art. 127 ust. 16 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 ze zm.) dyrek-
tor szkoły, której uczeń posiada 
orzeczenie o potrzebie indywi-
dualnego nauczania, organizuje 
takie nauczanie w porozumieniu 
z organem prowadzącym. 
Przepisy ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 
ze zm.) nie przewidują zwrotu 
kosztów dojazdu nauczyciela do 
domów uczniów nauczanych in-
dywidualnie lub dodatkowego 
wynagrodzenia dla nauczyciela 
rekompensującego ww. koszty. 

Natomiast nauczycielowi prowa-
dzącemu indywidualne naucza-
nie dziecka zakwalifikowanego 
do kształcenia specjalnego przy-
sługuje z tego tytułu dodatek za 
warunki pracy (§ 8 pkt 8 Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od 
pracy – (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
416 ze zm.). 
Pragnę podkreślić, iż kwestie 
związane z dofinansowaniem 
kosztów dojazdów do uczniów 
nauczanych indywidualnie po-
winny być rozpatrywane w kon-
tekście nawiązanej przez nauczy-
ciela umowy o pracę (lub aktu 
mianowania) oraz określonych 
przez pracodawcę zadań i obo-
wiązków nauczyciela. 
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pra-
cy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 
ze zm.) umowa o pracę powinna 
określać m.in. miejsce świadcze-
nia pracy przez pracownika. Po-
dobnie akt mianowania określa, 
stosownie do art. 14 ustawy Kar-
ta Nauczyciela, stanowisko 
i miejsce pracy nauczyciela. 
Również umowa o pracę lub akt 
mianowania zawarty z nauczy-
cielem realizującym wyłącznie 
nauczanie indywidualne powi-
nien określać miejsce pracy tego 
nauczyciela. 
W zależności od określonego 
w umowie o pracę (akcie mia-
nowania) miejsca świadczenia 
pracy przez nauczyciela prowa-
dzącego indywidualne nauczanie 
będą wynikać wszelkie dodatko-
we obowiązki pracodawcy, o ile 
nauczyciel ponosi jakiekolwiek 
koszty związane z tym naucza-
niem. 
Pragnę zaznaczyć, iż przepisy 
oświatowe nie przewidują szcze-
gólnych unormowań 
w zakresie podróży służbowych 
odbywanych przez nauczycie-
li. Stosownie natomiast do po-
stanowień art. 91c ust. 1 Karty 
Nauczyciela sprawy nieuregulo-
wane w ustawie Karta Nauczy-
ciela określają przepisy Kodeksu 
pracy. 
W świetle art. 775 Kodeksu pracy 
podróżą służbową jest wykony-
wanie na polecenie pracodawcy 
zadania określonego przez pra-
codawcę poza miejscowością, 
w której znajduje się siedziba 
zakładu pracy lub stałe miejsce 
pracy pracownika, w terminie i 
miejscu określonym 
w poleceniu wyjazdu służbowe-
go. Koniecznym warunkiem wy-

płaty należności z tytułu podróży 
służbowej jest zatem wydanie 
pracownikowi przez pracodawcę 
polecenia wyjazdu w celu wy-
konania określonego zadania 
służbowego. Należy mieć przy 
tym na uwadze, iż w świetle 
orzecznictwa Sądu Najwyższego 
nie jest podróżą służbową stałe 
wykonywanie zadań w różnych 
miejscowościach 
i terminach w ramach uzgodnio-
nego rodzaju pracy (wyrok SN z 
11 kwietnia 2001 r. KPIN 350/00, 
OSNP 2003, nr 2, poz. 36). Czas 
dojazdu do pracy pracownika wy-
konującego pracę w innej miej-
scowości niż miejsce swojego 
zamieszkania lub siedziba praco-
dawcy powinien być uwzględnio-
ny w ramach ustalonej dobowej 
i tygodniowej normy czasu pracy 
pracownika. 
W sytuacji gdy pracownik wyko-
nywał zadania w ramach podróży 
służbowej, uprawniony jest do 
określonych świadczeń wypłaca-
nych na podstawie rozporządze-
nia wydanego na mocy ww. prze-
pisów przez ministra właściwego 
do spraw pracy. 
Pragnę podkreślić, że na grun-
cie tak skonstruowanych prze-
pisów Burmistrz Miasta nie ma 
kompetencji do ustalania zasad 
ani wskazywania wytycznych w 
zakresie rozliczania podróży służ-
bowych, są one bowiem regulo-
wane przepisami rozporządzenia 
wydanego na podstawie Kodek-
su pracy i dotyczą wszystkich 
pracowników zatrudnionych w 
państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej. 
Przedstawiając powyższe wyja-
śnienia, uprzejmie proszę Panią 
Radną aby w sprawie zwrotu 
kosztów dojazdu do domu ucznia 
nauczanego indywidualnie zwró-
ciła się Pani do dyrektora 
szkoły, który zgodnie z prawem 
pełni obowiązki pracodawcy w 
stosunku do zatrudnionych 
w szkole nauczycieli oraz odpo-
wiedzialny jest za organizację na-
uczanych indywidualnie uczniów 
w ich domach rodzinnych. 
Interpelowała też w sprawie 
obowiązującego „Programu 
opieki nad zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta 
Gorlice w roku 2018  
W odpowiedzi na Pani interpe-
lację zgłoszoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu  6 grud-
nia 2018r. w sprawie obowią-
zującego „Programu opieki nad 
zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Gorlice w roku 2018” in-
formuję, że opiekę nad bezdom-
nymi zwierzętami w schronisku  
zgodnie z obowiązującą umową 
w br. sprawuje Schronisko „PLA-

MA” – Jan Michalski z siedzibą w 
Racławicach 91, 32-222 Racławi-
ce. W 2018r. Miasto na realizację 
umowy w budżecie przeznaczyło 
kwotę 30 000 zł. W projekcie bu-
dżetu na ten cel              w 2019r. 
zaplanowana została kwota 32 
000 zł.
Zgodnie z zapisem zawartym w 
umowie schronisko dla zwierząt 
w Racławicach wykonuje obli-
gatoryjną sterylizację i kastra-
cję zwierząt przyjętych z terenu 
Gorlic, dodatkowo każde zwierzę 
znakowane jest czipem.
Do monitorowania losów zwie-
rząt bezdomnych przekazanych 
do schroniska Miasto przykłada 
szczególną uwagę.  Już na etapie 
wyboru schroniska w latach ubie-
głych prowadzone były rozmowy 
z innymi miastami (gminami) o 
jakości usług świadczonych przez 
schronisko, z którym została za-
warta umowa - opinie o schroni-
sku wypadły pozytywnie.
W przypadku zwierząt przekaza-
nych do schroniska Wykonawca 
umowy (schronisko) jest zobo-
wiązane między innymi do: 
-prowadzenia rejestru zwierząt 
doprowadzanych do schroniska 
oraz wydanych ze schroniska 
nowym właścicielom jak również 
przeprowadzonych zabiegów we-
terynaryjnych (leczenia, przeglą-
dy),
-dostarczenia do Urzędu kopii 
zaświadczeń wydania zwierząt 
osobom zainteresowanym do 
adopcji, potwierdzenia te mają 
zawierać dane takie jak: seria 
i nr dowodu osobistego, imię                       
i nazwisko, adres zamieszkania, 
adres e – mail,
-dostarczenia kopii protokołów 
w przypadku padnięć i eutanazji 
zwierząt z dokładnym opisem do-
tyczącym zgonu zwierzyny, pro-
tokoły te powinny być podpisane 
przez Lekarza Weterynarii,
-każdemu psu przyjętemu do 
schroniska zakładana jest „kar-
ta”, w  której znajduje się foto-
grafia zwierzęcia, nr chipu, data 
kwarantanny, opis zwierzęcia 
(wiek zwierzęcia, uwagi do sta-
nu zwierzęcia w dniu przyjęcia), 
obowiązkiem schroniska jest 
przekazanie kopii w/w karty do 
Urzędu,
-przesyłania comiesięcznej infor-
macji o stanie zwierząt w schro-
nisku, oddanych przez Miasto 
uwzględniając adopcje, zgony, 
eutanazje.
Odławianiem bezdomnych zwie-
rząt zgodnie z obowiązującą 
umową w br. zajmuje się lek. 
wet. Daniel Cieśla, prowadzący 
Lecznicę Weterynaryjną z siedzi-
bą przy ul. Kościuszki 44A  w Gor-
licach, który sprawuje opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami do cza-
su przekazania ich do schroniska. 
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W 2018r. Miasto na realizację 
umowy w budżecie przeznaczyło 
kwotę 38 000 zł.            Na reali-
zację zadania w projekcie budże-
tu w 2019r. zaplanowana została 
kwota 41.000 zł, z czego 2 000 zł 
zostanie przeznaczone na steryli-
zację kotów bezdomnych.
Poszukiwaniem nowych wła-
ścicieli dla bezdomnych zwie-
rząt (adopcją) zajmują się 
między innymi lek. wet. Da-
niel Cieśla – ul. Kościuszki 44A 
oraz schronisko dla zwierząt                                          
w Racławicach – Racławice 91. 
Zdecydowana większość bez-
domnych zwierząt wyłapanych 
na terenie Miasta Gorlice trafia 
do swoich pierwotnych właści-
cieli. Informacje o wyłapanych 
zwierzętach dostępne są na stro-
nie internetowej pod linkiem: 
http://www.gorlice.pl/pl/321/0/
calodobowa-opieka-dla-zwierzat.
html lub bezpośrednio w Lecznicy 
Zwierząt. Wskazana w w/w Pro-
gramie czynność weterynaryjna 
związana z usypianiem ślepych 
miotów z uwagi na brak potrzeb 
(wniosków) nie była realizowana 
przez Lecznicę w bieżącym roku.
Całodobową opiekę weterynaryj-
ną nad zwierzętami, które uległy 
wypadkowi drogowemu świad-
czy Lecznica Zwierząt przy ul. 
Kościuszki 44A w Gorlicach. Od 
godz. 8°° do 15³° w dni robocze 
zgłoszenia należy składać w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej i 
Mienia pod numerem tel.:  18/35-
51-247, natomiast od godziny 
15³° do 18°° zgłoszenia należy 
kierować pod numer 18/35-51-
210. W sytuacjach nagłych w 
przypadku zwierząt, które uległy 
wypadkowi drogowemu,  po go-
dzinie 18°° oraz w dni wolne od 
pracy zgłoszenia należy kierować 

pod numer dyżurnego Policji 997.
Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku                 
w gminach (tekst jednolity: Dz. 
U z 2016 r., poz. 250), obowiązki 
utrzymania czystości i porządku 
na drogach publicznych należą 
do zarządcy drogi. W myśl art. 
2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.                   
o drogach publicznych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze 
zm.), drogi ze względu na funkcje 
w sieci drogowej, dzielą się na 
krajowe, wojewódzkie, powiato-
we i gminne, zatem obowiązek 
usunięcia padłego zwierzęcia z 
pasa drogowego spoczywa bez-
pośrednio na zarządcy drogi. In-
formacje o padłych zwierzętach 
znajdujących się w obrębie dróg 
na terenie Miasta, mieszkańcy 
najczęściej zgłaszają do Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach, za ich 
uprzątnięcie z dróg miejskich 
odpowiada tutejszy Urząd, któ-
ry zleca tą usługę firmie „DAN-
KON”, posiadającej zezwolenie 
na prowadzenie działalności w 
tym zakresie. W przypadku pozo-
stałych dróg Urząd Miejski prze-
kazuje informacje o konieczności 
uprzątnięcia padłego zwierzęcia 
właściwemu zarządcy drogi. W 
bieżącym roku na ten cel została 
przeznaczona w budżecie kwota 
5 000 zł, również w projekcie bu-
dżetu w 2019r. zaplanowano na 
to zadanie kwotę 5 000 zł.
Zgodnie z przyjętym „Programem 
opieki nad zwierzętami oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Gorlice”, zwie-
rzęta gospodarskie mają zapew-
nione miejsce                       w 
gospodarstwie rolnym w Sęko-
wej 316 k. Gorlic, prowadzonym 
przez Pana Konrada Krupczaka.

W ramach opieki nad kotami 
wolno żyjącymi w ubiegłym 
roku Urząd Miejski w Gorlicach 
zakupił kilka sztuk ocieplanych 
domków dającym kotom schro-
nienie i pomagającym przetrwać 
niskie temperatury, które zosta-
ły rozstawione między innymi w 
rejonie Ogrodów Działkowych,               
w okresie zimowym zwierzęta te 
będą dokarmiane.
Dodatkowo zwrócę się z apelem 
do Spółdzielni Mieszkaniowych 
o ewentualne umożliwienie ko-
tom wolno żyjącym dostępu do 
pomieszczeń piwnicznych lub in-
nych na okres zimowy, w których 
zwierzęta będą mogły tymcza-
sowo przebywać i będą dokar-
miane. Wyjaśniam, że z uwagi 
na prowadzone bieżące czynno-
ści dotyczące realizacji zakresu 
umowy przez lecznicę i schro-
nisko, przedstawienie szczegó-
łowej statystyki z podziałem na 
poszczególne zadania wskazane 
w interpelacji będzie możliwe w 
styczniu 2019r., tj. po otrzymaniu 
rocznych sprawozdań.  
Informuję, że szczegółowy po-
dział środków na poszczególne 
rodzaje działań z zakresu opieki 
nad zwierzętami zostanie osta-
tecznie ustalony w „Programie 
opieki nad zwierzętami oraz za-
pobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta Gorlice 
na rok 2019”, który zatwierdzać 
będzie Rada Miasta Gorlice w 
formie uchwały.  

Henryk Plato 
złożył inter-
pelację w 
s p r a w i e 
utworzenia 
p u n k t u 
pocztowego 
na Osiedlu 

„Magdalena”.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną przez Pana w dniu 17 
grudnia 2018 roku, dotyczą-
cej podjęcia działań utworzenia 
punktu pocztowego na Osiedlu 
Magdalena informuję, że wystą-
piłem z przedmiotowym wnio-
skiem do Pana Ireneusza Bracha 
– Naczelnika Urzędu pocztowego 
w Gorlicach.
Jednocześnie, z uwagi na brak 
dysponowania przez miasto Gor-
lice lokalem na ww. Osiedlu, któ-
ry mógłby zostać przeznaczony 
pod działalność placówki pocz-
towej, zwróciłem się z prośbą 
do Pani Marioli Migdar – Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ma-
łopolska” o rozważenie podjęcia 
działań we współpracy z Pocz-
tą Polską S.A, mających na celu 
ułatwienie dostępności do usług 
pocztowych mieszkańców Osie-
dla „Magdalena”.
Poruszana przez Pana kwestia 
była już przedmiotem interpela-
cji w lutym 2018 r. Z uzyskanych 
wówczas informacji wynika, że 
Poczta Polska S.A. jest zaintere-
sowana utworzeniem na Osiedlu 
Magdalena placówki pocztowej w 
formie Agencji Pocztowej i podej-
muje w tym zakresie działania. W 
przypadku pozytywnych ustaleń 
co do lokalizacji punktu poczto-
wego pomiędzy Pocztą Polską 
S.A., a Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Małopolska”, Urząd Miejski w 
Gorlicach wesprze działania ryn-
kowe podjemowane przez Pocztę 
Polską w pozyskaniu podmiotu 
zainteresowanego podjęciem 
współpracy w tym zakresie.

Trwa okres składania rocznych 
zeznań podatkowych (PIT). 
Do 30 kwietnia 2019 r., wy-
pełniając PIT, mają Państwo 
możliwość przekazania 1% po-
datku dochodowego na rzecz 
wybranej organizacji pożytku 
publicznego. Zachęcamy Gor-
liczan do odpisu 1% podatku 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego działających na 
terenie Gorlic i Ziemi Gorlic-
kiej. 
Możliwość przekazania 1% 
odpisu podatku dochodowego 
organizacjom pożytku publicz-
nego to wyjątkowa szansa 
wsparcia organizacji działają-
cych na rzecz innych. 1% to 
kwota potrącana z podatku, 
który zostanie przekazany do 
Urzędu Skarbowego – nie jest 

zabierany podatnikom.
Kto może przekazać 1% 
podatku organizacjom? 
podatnicy podatku dochodo-
wego od osób fizycznych,
podatnicy opodatkowani ry-
czałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych,
podatnicy prowadzący jedno-
osobową działalność gospo-
darczą i korzystający z linio-
wej, 19-procentowej stawki 
podatku,
podatnicy uzyskujący dochód 
z obrotu papierami wartościo-
wymi,
podatnicy uzyskujący dochód 
z odpłatnego zbycia nierucho-
mości,
1% podatku dochodowego 
mogą przekazać również eme-
ryci – jeżeli samodzielnie złożą 

formularz PIT-37.
Terminy składania PIT-ów w 
2019 roku:
31 stycznia 2019:
- PIT 16A (podatek opłacany w 
formie karty podatkowej)
- PIT 19A (formularz przezna-
czony dla duchownych)
- PIT 28 (firmy rozliczane ry-
czałtowo)
30 kwietnia 2019:
- PIT 36 (za działalność gospo-

Zostaw 1% w Gorlicach!

darczą)
- PIT 36L (za działalność go-
spodarczą rozliczaną liniowo)
- PIT 37 (za dochody uzyska-
ne z tytułu umowy: o pracę, o 
dzieło, zlecenie; a także świad-
czeń socjalnych)
- PIT 38 (za dochody uzyskane 
z giełdy)
- PIT 39 (za dochodu uzyskane 
ze sprzedaży nieruchomości)
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9 stycznia br., w Gorlickim Cen-
trum Kultury odbyła się premie-
ra spektaklu teatralnego „Pa-
storałka” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Otwarte Drzwi, RZT 
i Kapeli «Pogórzanie» z gościn-
nym udziałem dzieci.   
Spektakl w reżyserii Tomasza 
Tajaka, został objęty honoro-
wym patronatem Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli i 

zgromadził pełną salę widzów. 
”Pastorałka” to misterium ludo-
we będące teatralną interpreta-
cją tekstów „Betlejem Polskie” 
Lucjana Rydla i „Pastorałki” 
Leona Schillera. W sposób nie-
zwykle barwny opowiada zna-
ną wszystkim historię przyjścia 
na świat Bożego Syna.  
Wystąpili: Grażyna Adamowicz, 
Anna Grębla, Maria Guzik, Wie-

sław Guzik, Mariola Janowska 
Harkawy, Alojzy Janusz, Gra-
żyna Klim, Leszek Rak, Andrzej 
Staszyński, Andrzej Szufa, 
Aleksander Szufa, Jan Miarecki, 
Ewa Mikos-Liszka, Stanisława 
Zagata, RZT „Pogórzanie”, dzie-
ci: Monika Adamczyk, Lena 
Belniak, Emilia Cisowska, Zosia 

Dziubaczka, Hania Dziubaczka, 
Emilia Stasiowska, Kaja Piór-
kowska, Daria Piórkowska, go-
ścinnie: Julia Kaczmarczyk.  
Reżyseria i scenografia: To-
masz Tajak
Światło: Wojciech Wójcik
Dźwięk: Adam Szczepański
Choreografia: Grzegorz Halko

Premiera spektaklu Pastorałka

Gorlickie Centrum Kultury za-
prasza na wieczór jazzowy z 
dodatkiem bluesa i soulu, który 
odbędzie się 23 lutego 2019, o 
godzinie 19:00 w sali widowi-
skowej Gorlickiego Centrum 
Kultury. Na scenie zaprezen-
tuje się zespół LEVI oraz NEW 
BONE.
Bilety na JAZZ DOBRY GORLI-
CE! w cenie 40 zł dostępne w 
sekretariacie Gorlickiego Cen-
trum Kultury ( w godzinach 
9:00-15:30) oraz na biletyna.pl
Koncert rozpocznie się wystę-
pem zespołu LEVI, którego 
muzyka to efekt połączenia od-
miennych wrażliwości muzycz-
nych artystów którzy go two-

rzą. Najbliższy jest im blues, 
lecz nie boją się eksperymen-
tu, co sprawia że każde spo-
tkanie z nimi jest muzycznym 
zaskoczeniem, bowiem nigdy 
nie wiadomo co wyniknie z ich 
zabawy muzyką.
Jako drugi na scenie pojawi się 
zespół New Bone. Kwintet ja-
zzowy złożony z młodych, uty-
tułowanych muzyków. Czte-
rema płytami (w tym trzema 
autorskimi) utwierdził swoją 
pozycję na polskim rynku ja-
zzowym. 
Serdecznie zapraszamy! To bę-
dzie JAZZ DOBRY GORLICE

JAZZ DOBRY 
GORLICE!
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11 stycznia br. w Dworze Kar-
wacjanów odbyła się kolejna, 
już XXXV, wystawa gorlickie-
go środowiska plastycznego 
– Salon Gorlicki połączona z 
wręczeniem dorocznej Nagro-
dy Burmistrza Gorlic im. Al-
freda Długosza. Jak  co roku, 
każdy tworzący prace malar-
skie, graficzne, rzeźbiarskie 
i fotograficzne, po uprzed-
nim zadeklarowaniu udzia-
łu w konkursie, mógł wziąć 
udział w wystawie.  
Przegląd Twórczości Gorlickie-
go Środowiska Plastycznego 
„Gorlicki Salon” to coroczna 
prezentacja twórczości arty-
stów plastyków z Ziemi Gorlic-
kiej. Wydarzenie to cieszy się 
dużą popularnością i groma-
dzi sporą liczbę uczestników. 
Komisja artystyczna w składzie 
Marek Burdzy, Bogdan Sam-
borski oraz Magdalena Mikruta 
wyłoniła laureata głównej na-

grody oraz osoby wyróżnione. 
Doroczną artystycz-
ną nagrodę burmistrza 
Gorlic im. Alfreda Dłu-
gosza otrzymała za zestaw fo-
tografii Barbara Zasowska.  
Natomiast wyróżnienia zostały 
przyznane: Marzenie Pigoń za 
mozaikę,  Barbarze Rudziń-
skiej za zestaw prac, Bogda-
nowi Kareł za zestaw prac, 
Irenie Kocur za zestaw prac 
oraz Bartłomiejowi Kiełtyce 
za zestaw fotografii.  
O muzyczną oprawę podczas 
wernisażu zadbał chór Canto-
res Carvatiani. Podczas tego-
rocznego „Salonu” odbył się też 
wernisaż wystawy Krzysztofa 
Ligęzy „Axis mundi: kapliczki i 
krzyże przydrożne”.  
Wystawa jest dostępna dla 
zwiedzających w Dworze Kar-
wacjanów w Gorlicach do 13 
lutego.

XXXV GORLICKI SALON
Przegląd Twórczości Gorlickiego Środowiska Plastycznego

STANISŁAWA CELIŃSKA 
ZAŚPIEWA W GCK!

Gorlickie Centrum Kultury 
serdecznie zaprasza na nie-
zwykły koncert w wykonaniu 
Stanisławy Celińskiej, której 
towarzyszył będzie zespół 
pod kierownictwem Macieja 
Muraszko. Występ  odbędzie 
się 17 marca 2019 r. o godz. 
18:00 w sali teatralnej GCK.
Po wielkim sukcesie albumu 
„Atramentowa…” oraz pły-
ty „Świątecznie…” przyszedł 
czas na kolejne wydawnictwo 
Stanisławy Celińskiej zatytu-
łowane „Malinowa…”.
„Malinowa…” to nowa, stu-
dyjna płyta, składa się z 14 

premierowych utworów w 
wykonaniu niepowtarzalnej i 
charyzmatycznej Stanisławy 
Celińskiej, która zabiera w 
podróż po kawiarnianych ja-
zzowych klimatach, pełnych 
zmysłowych dźwięków forte-
pianu, saksofonu, akordeonu 
i kontrabasu (premiera płyty 
miała miejsce 25 maja).
Płyta wyczekiwana przez 
wielbicieli Artystki od sukce-
su „Atramentowej” (status 
podwójnej Platynowej Pły-
ty), zainspirowana spotka-
niami i rozmowami z fanami.
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wanie i wyposażenie żołnie-
rza polskiego w przededniu 
wybuchu 2 Wojny Światowej 
oraz porozmawiać o historii. 
O godz. 9:00 i 11:00 na lo-
dowisku odbyła się or-
kiestrowa ślizgawka.` 
O godz. 10:00 na krytej 
pływalni „Fala” rozpoczę-
ły się zawody pływackie. 
O godz.12:00 na hali OSiR roz-
począł się mecz charytatywny 
siatkówki pomiędzy drużynami 
Omega Ropa – Urząd Miejski w 
Gorlicach, który zakończył się 
zwycięstwem drużyny z Ropy. 
Po meczu na balkonie hali roz-
poczęły się zawody w strze-
laniu z broni pneumatycznej. 
Artystyczną część tegorocznego 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zainauguro-
wały występy grup tanecznych 
Młodzieżowego Domu Kultury 
oraz Pracowni Muzycznej Gorlic-
kiego Centrum Kultury.  
Następnie przed zgroma-
dzoną publicznością wy-
stąpił Arek Zawiliński.  
Tradycyjnie o godz. 20:00 od-
było się światełko do nieba, 
tym razem w naprawdę wy-
jątkowej formie, bo w wyko-

140 371,82 zł  – to kwota jaką 
zebrał gorlicki sztab WOŚP! Padł 
więc kolejny rekord! W tym roku 
Gorlice zagrały z Bobową, Ropi-
cą Polską i Szymbarkiem pod ha-
słem „Pomaganie jest dziecinnie 
proste”.  Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się 
w pomaganie i zapraszamy do 
przeczytania relacji z wydarze-
nia i obejrzenia galerii zdjęć.` 
Tradycyjnie już Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy wystarto-
wała rajdem turystycznym. Od 
godz. 9:00 można było zobaczyć 
Gorlicki Kręciołek - zorganizo-
wany przez miłośników moto-
ryzacji, pokaz odbył się pomię-
dzy lodowiskiem i stadionem.` 
Siedziba Gorlickiego Sztabu 
mieściła się w Miejskim Zespo-
le Szkół nr 5. Na sali gimna-
stycznej „piątki” można było 
wziąć udział w Wielkoorkie-
strowym maratonie fitness. 
Ponadto w budynku szkoły 
można było m.in. zbadać swój 
wzrok, cholesterol, cukier, ci-
śnienie i zasięgnąć bezpłatnych 
konsultacji ortopedycznych. 
O godzinie 12:00 rozpoczęło 
się spotkanie z historią moż-
na było zobaczyć umunduro-

naniu teatru eksperymen-
talnego GCK ERGO.  
W przerwach pomiędzy wyda-
rzeniami i po światełku do nieba 
trwała licytacja WOŚP-owych 
gadżetów oraz podarunków od 
sponsorów.  Wśród nich tra-
fiło się kilka naprawdę nietu-
zinkowych aukcji.       

Wylicytować można było m.in. 
dzień z burmistrzem Rafałem 
Kuklą, który ostatecznie osią-
gnął kwotę 777 zł. Na aukcję 
trafił także album Gorlice Miasto 
Światła (ostateczna cena - 120 
zł). Jak podsumowują orgniza-
torzy - tegoroczna licytacja była 
dla naszego miasta rekordowa! 

27. finał WOŚP w Gorlicach
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