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15 sierpnia br. w Parku Miejskim odbył 
się Rodzinny Piknik Biegowy w ramach 
imprezy biegowej Gorlicka Piątka z Re-
gatta. Były biegi dzieci, Bieg Główny na 
5 km i Nordic Walking. To było przed 
południem. Po południu na stadionie 
OSiR odbyła się Eksplozja Kolorów 
i koncert Mateusza Mijala.
Piknik rozpoczął się po godzinie 16-tej. 
Na przybyłych czekało bogate zaplecze 
gastronomiczne – można było zjeść 
potrawy z grilla, przekąsić proziaka, 
spróbować lodów, a nawet zjeść pizzę 
z pieca opalanego drewnem.  Naprze-
ciwko sceny znajdowało się niepozor-

Udało się zebrać pieniądze niezbędne do 
wyremontowania schroniska na Magurze 
Małastowskiej. Akcja crowdfundingowa 
na portalu polakpotrafi.pl zakończyła się 
sukcesem. Trwała do 25 sierpnia br. uda-
ło się zebrać 71 690 zł. Zgodnie z planami 
kwota będzie przeznaczona na gruntowny 
remont pokoi w schronisku oraz wiele 
dodatkowych prac, takich jak: zakup 
nowych materacy, renowacja ścian na 
pierwszym piętrze, instalacja nowych 
gniazdek elektrycznych czy wymiana 
podłóg. Urząd Miejski w Gorlicach 
dziękuje wszystkim za pomoc.

Pokolorowane Gorlice na Pikniku Rodzinnym!

Schronisko na Magurze 
do remontu!

ne stanowisko, w którym można było 
zakupić kolory i przygotować się do 
„kolorowej” części imprezy. Do dobrej 
zabawy zachęcał DJ Dan.
O 17-tej stadion eksplodował kolora-
mi! Wyrzut miał taką moc, że kolorowy 
proszek przez kilka minut unosił się 
w powietrzu. Coś niezwykłego, niepo-
wtarzalnego. Zabawa trwała. 
Druga eksplozja okazała się jeszcze 
bardziej kolorowa i głośniejsza od 
pierwszej. 15 minut przed ostatnim 
wyrzutem zabrakło kolorowego prosz-
ku! Mimo wszystko ostatnia eksplozja 
była równie udana co dwie poprzednie. 

Nagrodę główną w facebookowym kon-
kursie, w którym należało udostępnić 
wydarzenie i napisać komentarz, wy-
losował Marcin Hajduk. Nagroda zo-
stała ufundowana przez Urząd Miejski 
w Gorlicach.
Po 19-tej rozpoczął się koncert Mate-
usza Mijala. Młody wokalista z Jasła 
dał świetny występ, który przyciągnął 
tłumy. Po koncercie rozdawał autogra-
fy i robił sobie zdjęcia z gorlicką pu-
blicznością. Finał Kolorowego Pikniku 
uświetnił zespół Oscar, który dał świet-
ny koncert i zachęcił ludzi do dalszej 
zabawy.

Eksplozja Kolorów została zorganizo-
wana na wniosek młodzieży Powiatu 
Gorlickiego i Małgorzaty Kurcab, która 
zebrała 131 podpisów pod swoim po-
mysłem. Pojawił się on 20 czerwca, 
a władzom miasta udało się go zre-
alizować w niespełna dwa miesiące! 
To świetny przykład, jaki wpływ mają 
mieszkańcy Gorlic na to co dzieje się 
w mieście. Miasto oczekuje kolejnych 
pomysłów. Zachęcamy do przesyła-
nia ich do Urzędu Miejskiego – może 
Twoją inicjatywę również będzie można 
zrealizować!
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urząd miejski w gorlicach
tel. 18 355 12 63 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Burmistrz Rafał Kukla
z-ca Burmistrza Łukasz Bałajewicz
sekretarz Katarzyna Walczy
skarbnik Krystyna Tokarska

sekretariat Burmistrza
tel. 18 355 12 11

wydział organizacyjny
Katarzyna Walczy – Kierownik

wydział księgowości 
finansowo-podatkowej 
Janina Łopata – Kierownik

wydział inwestycji 
i rozwoju
Janusz Fugiel – Kierownik

wydział oświaty, kultury 
i spraw społecznych
Aleksander Augustyn – Kierownik

wydział gospodarki 
komunalnej i mienia
Teresa Wrona - Kierownik 

urząd stanu cywilnego 
i spraw obywatelskich
Danuta Zakrzewska – Kierownik

Biuro informacji i promocji
Marcin Gugulski – Koordynator

Biuro audytu i kontroli

Biuro planowania
i realizacji Budżetu

Biuro kadr i BHp

straż miejska
ul. Słoneczna 11, tel. 18 354 07 23 
Wojciech Pietrusza – Komendant

godziny przyjęć stron 
Burmistrz: 
poniedziałek – 13.00 – 16.00

z-ca Burmistrza: 
środa – 14.00 – 15.00

Bezpośrednie numery do pracowników poszcze-
gólnych Wydziałów i Biur znajdują się na stronie 
internetowej www.gorlice.pl w zakładce Wydziały.
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28 lipca br. piękny jubileusz 100-lecia 
urodzin obchodziła mieszkanka Gorlic, 
Pani Zofia Niziołek.
Urodziła się 28 lipca 1916 r. w Ołpi-
nach. Dzieciństwo i młode lata spę-
dziła z rodzicami, którzy byli rolnikami 
i zajmowali się uprawą ziemi. W 1939 
r. wyszła za mąż za Jana Niziołka za-
mieszkałego również w Ołpinach. Gdy 
wybuchła II wojna światowa, mąż Jan 
został wysłany na front. Po kilku mie-
siącach wojny szczęśliwie udało mu się 
wrócić do domu. W 1947 r. przepro-
wadzili się do Małastowa, gdzie objęli 
gospodarstwo rolne. Pani Zofia zaj-

Dwieście lat 
dla Pani Zofii!

mowała się domem, dziećmi i gospo-
darstwem rolnym. W 1964 r. przepro-
wadziła się z rodziną do Dominikowic. 
Wspólnie z mężem przeżyła 61 lat (Jan 
Niziołek zmarł w 2000 r.). Z czasem, ze 
względu na podeszły wiek, wraz z naj-
młodszym synem i jego rodziną prze-
prowadzili się do Gorlic, gdzie miesz-
kają do dziś. Pani Zofia doczekała się 
4 dzieci, 7 wnuków, 13 prawnuków i 2 
praprawnuków.
Z okazji jubileuszu w domu Jubilatki 
odbyła się miła uroczystość w gro-
nie rodziny, najbliższych oraz władz 
miasta. Życzenia pomyślności, wielu 

lat życia w dobrym zdrowiu i radości 
Dostojnej Jubilatce złożyli: burmistrz 
Rafał Kukla, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Danuta Zakrzewska oraz 
dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS 
w Krakowie ds. świadczeń zagranicz-
nych Zygmunt Fryczek.
Były życzenia, kwiaty, urodzinowy tort 
i oczywiście gromkie 200 lat. Burmistrz 
Rafał Kukla odczytał podczas uroczy-
stości listy skierowane do Jubilatki 
przez Prezesa Rady Ministrów Beatę 
Szydło i Wojewodę Małopolskiego Jó-
zefa Pilcha.

Dwieście lat, Pani Zofio!

1 sierpnia br. Gorlice odwiedzili 
uczestnicy XVIII Raciborskiego Rajdu 
Rowerowego Dookoła Polski  im. Jana 
Pawła II. Grupa 20 kolarzy to absty-
nenci z różnych klubów, którzy podję-

Raciborski Rajd Rowerowy w Gorlicach

li się ambitnego wyzwania w postaci 
pokonania trasy o długości 3022 km. 
Docierają do wielu miast, aby swoją 
postawą propagować trzeźwy styl życia. 
Komandor Rajdu Leszek Mazurek, już 

po raz osiemnasty poprowadził swoich 
zapaleńców, którzy pokazują, że czło-
wiek jest w stanie przezwyciężać swoje 
słabości, jeśli ma określony cel.
Na gorlickim rynku kolarze zostali po-
witani przez burmistrza Rafała Kuklę 
oraz członków Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
– Jerzego Knota i Piotra Gajdę. Po 
krótkim odpoczynku i wspólnej foto-
grafii kolarze udali się na posiłek. Na-
stępnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 
odbył się wspólny mityng uczestników 
rajdu i członków Gorlickiego Klubu 
Abstynenta „EGIDA”, w którym wzięło 
udział 40 osób.
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19 sierpnia br. odbyły się w Gorli-
cach uroczystości upamiętniające 74. 
rocznicę likwidacji getta żydowskiego. 
Gorliczanie spotkali się wokół pomnika 
przy ul. Strażackiej, upamiętniającego 
zagładę gorlickich Żydów. Podczas 
uroczystości oddano hołd ofiarom Ho-
locaustu: złożono wieńce, zapalono 
znicze i wspólnie odmówiono modlitwę 
za ofiary niemieckiej zbrodni. Zagłada 
gorlickich Żydów trwała kilka miesięcy 
– od kwietnia do sierpnia 1942 roku. 
17 sierpnia 1942 roku rozpoczęto osta-
teczną akcję likwidacyjną – wielu Żydów 
zostało zamordowanych na ulicy lub 
przewiezionych i rozstrzelanych na te-
renie „Buciarni”, przy dzisiejszej ul. Ja-
nusza Korczaka.. 19 sierpnia 1942 roku 

1 września br. o godz. 12-tej pod Po-
mnikiem Bohaterów Ziemi Gorlickiej 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 
77.rocznicę tragicznego Września ’39 – 
agresji III Rzeszy na Polskę, która stała 
się początkiem II wojny  światowej. 
W uroczystościach wzięli udział kom-
batanci, posłanka na Sejm RP Elżbieta 
Borowska, poczty sztandarowe, mło-
dzież gorlickich szkół, harcerze oraz 
samorządowcy na czele z władzami 
miasta i powiatu. W okolicznościowym 
przemówieniu z-ca burmistrza Łukasz 
Bałajewicz przypomniał zgromadzo-
nym wydarzenia sprzed 77 lat – wojnę 

74. rocznica 

77. rocznica 

likwidacji getta żydowskiego

wybuchu II Wojny Światowej

60 wagonów pełnych ostatnich ok. 2000 
gorlickich Żydów wyruszyło do obozu 
zagłady w Bełżcu. Przez lata Żydzi sta-
nowili około 50% ludności miasta, po-
siadając swoją gminę - kahał, synagogi, 
szkoły i organizacje. Angażowali się tak-
że w życie społeczne i polityczne Gorlic 
przez lata zasiadając w Radzie Miejskiej.
W uroczystości wzięli udział między 
innymi starosta Karol Górski, z-ca 
burmistrza Łukasz Bałajewicz, kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Aleksander Augustyn. Po 
uroczystościach pod pomnikiem zebra-
ni odwiedzili cmentarz żydowski - kirkut 
przy ul. Stróżowskiej.
Organizatorem wydarzenia był Sądecki 
Sztetl.

obronną, czas okupacji, walkę zbroj-
ną, Podziemnego Państwa, represje 
i zbrodnie okupanta – również w Gor-
licach i powiecie gorlickim. Modlitwę 
za ofiary wojny, okupacji, poległych 
w walce poprowadził ks. Stanisław 
Ruszel – proboszcz parafii Narodzenia 
NMP w Gorlicach, z ks. wikarym An-
drzejem Tokarzem. We wzruszającym 
Apelu Poległych wzięła udział młodzież 
MZS Nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlic-
kiej. Uroczystości zakończyły się zło-
żeniem wiązanek kwiatów – wyrazem 
hołdu, czci i pamięci dla Bohaterów 
Ziemi Gorlickiej.
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W sierpniu rozpoczął  się remont po-
mnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
Odsłonięty został 50 lat temu – w 1966 
roku z okazji 1000-lecia Państwa Pol-
skiego. Po okresie półwiecza, monu-
ment przy ul. Wróblewskiego w 1050 
rocznicę Chrztu Polski doczekał się 
rewaloryzacji i gruntownego remontu 
konserwatorskiego.
Pomnik autorstwa Mariana Koniecz-
nego i Włodzimierz Kunza przedstawia 
postaci Ignacego Łukasiewicza, Marci-
na Kromera – dwóch wielkich Polaków 
związanych z Ziemią Gorlicką, symbo-
liczną postać matki z dzieckiem oraz 
wiertacza – symbolu kolebki przemysłu 
naftowego. Monument jest podziękowa-
niem dla Matki Ziemi i hołdem dla ludzi 
pracy. Mimo swojej historii, pomnik 

1 września br. rozpoczęła działalność 
opiekuńczo-wychowawczą nowa insty-
tucja – Żłobek Miejski przy Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach przy ulicy 
Jagiełły. Decyzja o powołaniu placówki 
podjęta została na początku lutego br. 
Od pewnego czasu władze naszego 
miasta obserwowały rosnące zainte-
resowanie mieszkańców – zwłaszcza 
młodych rodziców, miejscami opieki 
nad dziećmi do lat 3, czyli potocznie 
żłobkami. Miasto Gorlice nie oferowa-
ło możliwości opieki nad swoimi naj-
mniejszymi mieszkańcami. Funkcjono-
wała tylko jedna placówka realizująca 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 
–prywatny żłobek prowadzony przez 
osobę fizyczną oferujący możliwość 
opieki nad 19 dziećmi. Widząc potrzebę 
utworzenia tego rodzaju jednostki, Mia-
sto Gorlice szybko odpowiedziało na 
ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Resortowy 
program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 
– edycja 2016 i złożyło w dniu 1 lutego 
br. ofertę konkursową dotyczącą utwo-
rzenia w Gorlicach Miejskiego Żłobka.

Remont pomnika

Ruszył żłobek w Gorlicach!

Tysiąclecia Państwa Polskiego

ma jak najbardziej pozytywny wydźwięk 
upamiętniając tysiąc lat polskiej historii, 
które dziś już bez obaw możemy połą-
czyć z uroczystością chrztu Mieszka I.
Prace obejmą zarówno odnowę sa-
mego pomnika jak i jego najbliższego 
otoczenia - odświeżona zostanie po-
wierzchnia placu, schody oraz mur-
ki. Rewitalizacja pomnika zostanie 
wykonana przez Eryka Tohla zgodnie 
z zasadami konserwacji dzieł sztuki 
i zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Krakowie, nato-
miast otoczenie pomnika wykona Miej-
ski Zakład Usług Komunalnych. Prace 
renowacyjne obejmą m.in. oczyszcze-
nie pomnika, naprawę wszelakich ubyt-
ków i uszkodzeń oraz zabezpieczenie 
farbami antykorozyjnymi.

Celem Programu „Maluch” jest realiza-
cja polityki rodzinnej rządu odnoszącej 
się do wspierania rodziny w działaniach 
opiekuńczych nad małymi dziećmi 
poprzez – między innymi: wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu instytucji opiekuńczo-edu-
kacyjnych dla małych dzieci.
Ostatecznie Miasto Gorlice otrzymało 
dofinansowanie w kwocie blisko 460 
tys. zł., co przy zaangażowaniu środ-
ków własnych stanowiących 20% po-
zwoliło na uruchomienie spełniającego 
wszelkie standardy i wymogi Miejskie-
go Żłobka na bazie części pomieszczeń 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 dla 24 
dzieci i zapewnienie jego funkcjono-
wania do końca bieżącego roku. Prace 
adaptacyjne trwały – po przygotowaniu 
dokumentacji projektowej – od wio-
sny br. Na majowej sesji Rady Miasta 
podjęto uchwałę w sprawie utworze-
nia Żłobka Miejskiego przy Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 w formie gminnej jed-
nostki budżetowej, nadając Żłobkowi 
Miejskiemu statut i określając rozpo-
częcie działalności z dniem 1 września 
br. 4 lipca ogłoszony został konkurs na 

Dyrektora Żłobka, zakończony 22 lip-
ca wyborem Pani Doroty Makowskiej. 
Pani Dyrektor posiada odpowiednie 
kwalifikacje oraz długoletnie doświad-
czenie w pracy z dziećmi. Podczas 
rozmowy wykazała się wiedzą i kompe-
tencją z zakresu zadań wymaganych na 
tym stanowisku. Przedstawiona kon-
cepcja funkcjonowania Żłobka Miej-
skiego została pozytywnie oceniona. 
Od 17 do 30 sierpnia br. trwał nabór 
do żłobka zakończony przyjęciem 24 
dzieci, które będą objęte opieką od 12 
września br. Cieszy fakt, że analiza, co 
do ilości miejsc w żłobku, pokryła się 

praktycznie w stu procentach.
W obecnych, ciężkich dla wielu gorlic-
kich rodzin czasach kryzysu finansowe-
go, uruchomienie przez samorząd opieki 
żłobkowej to wyjście naprzeciw oczeki-
waniom młodych rodziców – możliwość 
skorzystania z publicznego żłobka to 
szansa na dobrą opiekę dla dziecka za 
rozsądne pieniądze, na które rodzinę 
stać. To także możliwość powrotu do 
pracy młodych matek po urlopie macie-
rzyńskim, a co za tym idzie - poczucie 
bezpieczeństwa o utrzymanie rodziny, 
jak również zmniejszenie bezrobocia.
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9 sierpnia br., na posiedzeniu Zarządu 
Województwa Małopolskiego podjęto 
decyzję o remoncie ul. Skrzyńskich. 
Wspólne starania o ujęcie tego za-
dania w inwestycjach Zarządu Dróg 
Wojewódzkich na 2016 rok burmistrz 
Rafał Kukla wraz ze starostą Karolem 
Górskim prowadzili od  lipca 2015 
roku, gdy do ZDW trafiło pierwsze pi-
smo z prośbą o wykonanie nowej na-
wierzchni. Kolejne pismo wysłane do 
marszałka Województwa Małopolskie-
go Jacka Krupy spotkało się z aprobatą 
oraz zapewnieniem, że w przypadku 
uzyskania oszczędności z ogłaszanych 
przetargów znajdujących się na liście 
podstawowych zadań modernizacyj-
nych, będzie możliwa realizacja wnio-
skowanego remontu. Po posiedzeniu 
Zarządu Województwa Małopolskiego 
możemy poinformować, że udało się 
uzyskać środki niezbędne do naprawy 
zaniedbanej ul. Skrzyńskich.

11 sierpnia br. w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie odbyło się 
spotkanie w sprawie przygotowywanej 
koncepcji zachodniego obejścia Gorlic.
Z wnioskiem do ZDW o zorganizowanie 
takiego spotkania wystąpił burmistrz 
Rafał Kukla, chcąc rozwiać wszelkie 
wątpliwości i obawy związane z tą in-
westycją oraz uświadomić oponentom 
jak bardzo planowana inwestycja jest 
niezbędna naszemu miastu. W spotka-
niu obok burmistrza Gorlic uczestni-
czyli z-ca dyrektora ZDW ds. Inwestycji 
Robert Górecki, przedstawiciele Ekkom 
- projektanta koncepcji, grupa miesz-
kańców oraz radnych Rady Miasta.

Spotkanie w sprawie
zachodniego obejścia Gorlic

Remont obejmie odcinek około 650 
m jezdni drogi wojewódzkiej 979 – od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do 
granicy miasta przy ul. Kombatantów 
z pominięciem wyremontowanego już 
torowiska.
Równolegle do prowadzonych prac 
modernizacyjnych wykonany zostanie 
tzw. „kanał ulgi”, który umożliwi od-
prowadzanie wód opadowych przy ul. 
Skrzyńskich, w trakcie ulewnych opa-
dów.
Burmistrz Miasta Gorlice i Starosta 
Gorlicki pragną serdecznie podzięko-
wać za kolejne przychylne rozmowy 
i konsultacje, Wicemarszałkowi Wo-
jewództwa Małopolskiego Leszkowi 
Zegzdzie, Marcie Maj i Grażynie Krok 
z Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 
wszystkim członkom Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego, bez których 
remont drogi nie byłby możliwy.

W trakcie rozmów mieszkańcy przed-
stawili swoje spostrzeżenia na temat 
budowy drogi oraz usłyszeli wy-
czerpujące odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania od głównego inwestora 
i osoby projektującej koncepcję prze-
biegu trasy. Projektant zapewnił, że 
wszystkie wnioski przekazywane przez 
mieszkańców za pośrednictwem bur-
mistrza Rafała Kukli są szczegółowo 
analizowane, a wiele z nich już zostało 
uwzględnionych w projektowanej kon-
cepcji. Wynika z tego jednoznacznie, że 
stawiane zarzuty jakoby burmistrz nie 
słuchał mieszkańców i nie reagował 
na ich uwagi i wnioski są jedynie ko-

lejnym nieuzasadnionym atakiem ma-
jącym na celu zdyskredytowanie osoby 
burmistrza.
Jak zapewnił z-ca dyrektora ds. Inwe-
stycji Robert Górecki projektowana 
droga swoimi parametrami nie będzie 
odbiegać od innych dróg zlokalizowa-
nych na terenie miasta. Droga będzie 
miała 7 metrów szerokości, a dodat-
kowo – na wniosek Władz Miasta 
– wzdłuż całej jej trasy wybudowana 
zostanie ścieżka pieszo-rowerowa.
Projektant przedstawił wyniki ba-
dań, przeprowadzonych w 2012 roku, 
z których wynika, że dzienne obciążenie 
ulicy Kościuszki to 8 tysięcy samocho-
dów, a nowa trasa szacunkowo przej-
mie ok. 3 tysiące samochodów dzien-
nie. Budowa nowej drogi spowoduje 
więc odciążenie ul. Kościuszki o blisko 
40%.
Sfinansowanie tej inwestycji planowa-

ne jest ze środków unijnych, a poziom 
jej dofinansowanie będzie wynosił 
85%. Pozostałe 15% rozłoży się na 
ZDW, które pokryje połowę tej części, 
a reszte kwoty sfinansują równomier-
nie Miasto Gorlice i Powiat Gorlicki. 
Jak szacują projektanci realizacja tak 
potężnej inwestycji będzie kosztowała 
Miasto Gorlice jedynie około 2 mln 
złotych.
Przedstawiciele Zarządu Dróg Woje-
wódzkich zastrzegli, że liczne protesty 
i brak konstruktywnych uwag mogą 
spowodować zablokowanie inwestycji 
i wykluczyć możliwość starania się o jej 
dofinansowanie.
Mamy nadzieję, że to spotkanie uspo-
koi emocje towarzyszące przygoto-
wywanej koncepcji, a wszelkie obawy 
zainteresowanych mieszkańców oraz 
niedomówienia związane z procedowa-
ną inwestycją zostały rozwiane.

Będzie remont ul. Skrzyńskich
Wspólne starania Burmistrza i Starosty przynoszą kolejne efekty!
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Rozpoczęły się prace związane z kom-
pleksową przebudową ul. Korczaka i ul. 
Konopnickiej. Najważniejsza miejska 
inwestycja 2016 roku będzie dopełnie-
niem zadania wykonanego w roku 2015 
- „Uspokojenia ruchu w mieście Gorlice 
poprzez budowę północnego obejścia 
Gorlic wraz z dostępem do gorlickiej 
strefy aktywności gospodarczej”.
Zakres prac obejmuje kompleksową 
rozbudowę ul. Korczaka wraz z odwod-
nieniem oraz budową chodnika. Na 
Osiedlu Młodych zostanie zrealizowana 
przebudowa istniejącego wodocią-
gu oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w ul. Konopnickiej wraz 
z odwodnieniem przyległych terenów 
i nieruchomości. Zakres obejmie rów-
nież wykonanie odbudowy konstrukcji 
jezdni w granicach pasa drogowego 
wraz z remontem chodników i parkingu.
Wykonawcą prac, wyłonionym w przetargu 
jest Konsorcjum gorlickich firm Przedsię-
biorstwo Drogowo – Mostowe GODROM 
Sp. z o.o. i Zakład Usługowo Produkcyjno 
Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.
Zakończenie zadania planowane jest w li-
stopadzie bieżącego roku. 

Zmiana organizacji ruchu 
na ulicy Korczaka
Urząd Miejski w Gorlicach informuje, 
że 5 września br. została wprowadzona 
zmiana organizacji ruchu na ulicy Ja-
nusza Korczaka w Gorlicach, na czas 
prowadzenia robót związanych z prze-
budową tej ulicy. Dotyczyć ona będzie 
odcinka o długości około 400 m, po-

Na gorlickim cmentarzu komunalnym 
przy ul. Karwacjanów robi się coraz 
piękniej. Wszystko dzięki nowemu 
zarządcy terenu, którym - decyzją bur-
mistrza Rafała Kukli, został Miejski Za-
kład Usług Komunalnych. Ma on teraz 
za zadanie poprawić estetykę cmentarza 
oraz zadbać o odpowiednie zagospoda-
rowanie terenu.
Już dziś możemy zauważyć przycięte 
drzewka i krzewy, wyczyszczone chod-
niki oraz szereg innych prac, które 
zostały wykonane. Zmiany zaczynają 
być na tyle widoczne, że odwiedzający 
chętnie komentują prace, które widzą. 
Tu chyba jeszcze nigdy nie było tak 
czysto - usłyszeliśmy od jednej z pań, 
która odwiedzała cmentarz - widać, że 
ktoś się porządnie wziął za prace. Naj-
wyższa pora.
Prócz prac porządkowych i poprawy 
wizualnej strony cmentarza, MZUK od-
powiedzialny jest także za poszerzenie 
niezagospodarowanego miejsca. Po-
zwoli to stworzyć nowe miejsca grze-
balne, oraz poprawi ogólną estetykę. 
Według statystyk obecnie na cmentarzu 
komunalnym jest chowanych ok. 130 
zmarłych rocznie, w tym część w ist-
niejących już grobowcach. Nowe zago-
spodarowanie pozwoli zwiększyć liczbę 
miejsc pochówku o 522 miejsca. Nie 
ma więc żadnych obaw, że gorliczanie 
będą zmuszeni chować swoich bliskich 
na innych cmentarzach. 
Jednocześnie z pracami na obecnym 
cmentarzu komunalnym intensywnie 
prowadzone są prace projektowe nowej 
nekropolii przy ul. Dukielskiej. 
Temat cmentarza przy ul. Dukielskiej 
znany był już poprzednim władzom, 
które pozyskały nieodpłatnie grunty 
pod tą inwestycję oraz rozstrzygnęły 
konkurs na realizatora projektu cmen-
tarza, podpisując umowę 29.07.2014 
roku na opracowanie dokumentacji 
projektowej, z terminem realizacji do 
30.08.2015 roku. 
Burmistrz Rafał Kukla już na początku 
swojej kadencji spotkał się z sytuacją, 
gdzie temat projektu nowego cmenta-

Ruszyła najważniejsza

Co z Cmentarzami Komunalnymi?

miejska inwestycja

cząwszy od skrzyżowania (rondo) z uli-
cą Sikorskiego. Z uwagi na charakter 
prac zachodzi konieczność zamknięcia 
tego odcinka ulicy dla ruchu kołowego. 
Wyznaczony zostanie objazd poprowa-
dzony drogami powiatowymi: ulicą 11 
Listopada, Wyszyńskiego i Sikorskie-
go. Dla mieszkańców modernizowa-
nego odcinka udostępniony zostanie 
dojazd do posesji. Za spowodowane 
utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zmiana organizacji ruchu 
na ulicy Konopnickiej
Urząd Miejski w Gorlicach informuje 
również, że od 6 września br. zosta-
ła wprowadzona zmiana organizacji 
ruchu na ulicy Marii Konopnickiej 
w Gorlicach, na czas prowadzenia ro-
bót związanych z budową kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, przebudowy 
sieci wodociągów oraz odbudowy kon-
strukcji jezdni w granicach pasa drogi.
Ulica Konopnicka podczas prac pozo-
stanie przejezdna dla mieszkańców bu-
dynków położonych bezpośrednio przy 
terenie budowy. Wszystkich pozosta-
łych mieszkańców Gorlic w tym miesz-
kańców ulic Tuwima, Okrzei i dalsze-
go odcinka Konopnickiej, prosimy 
o korzystanie z objazdu: do ul. Tuwima, 
przez ul. Biecką i ul. Okrzei.
Wraz z postępem prac zostanie czę-
ściowo zamknięta dla ruchu kołowe-
go ul. Asnyka. Ponadto przy tej ulicy 
zostanie na jakiś czas zlikwidowany 
parking umożliwiając ruch dwukierun-
kowy. Za utrudnienia przepraszamy.

rza stał w miejscu, gdyż wybrany wyko-
nawca - mimo licznych rozmów i pism 
ponaglających - nie wywiązywał się ze 
swojej umowy odwlekając kolejne ter-
miny.
Biorąc powyższe pod uwagę, burmistrz 
Rafał Kukla w grudniu 2015 roku podjął 
decyzję o zerwaniu współpracy z pro-
jektantem i nałożeniu na niego kar wy-
nikających z podpisanych umów. 
Decyzja ta nie była łatwa, gdyż nowy 
architekt zaczynałby pracę od początku, 
co wiązałoby się z przesunięciem ter-
minu realizacji inwestycji.
Dziś możemy stwierdzić, że decyzja 
ta była słuszna, gdyż nowy projek-
tant wywiązuje się rzetelnie ze swoich 
obowiązków. W kwietniu 2016 roku 
podpisana została umowa z wykonaw-
cą, który zobowiązał się zrealizować 
zadanie w czasie znacznie krótszym niż 
jego poprzednik – do 30.11.2016. Pro-
jektant już po 14 dniach od podpisania 
umowy przedstawił koncepcję zago-
spodarowania terenu pod cmentarz i do 
tej pory wywiązuje się ze wszystkich 
terminów.
Wykonawca zobowiązał się do opraco-
wania dokumentacji projektowej, która 
zawierać będzie:
• projekt budowlany zagospodarowania 
terenu wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną obejmujący układ alejek, 
grobów i zieleni;
• projekt budowlany budowy prawo-
stronnego chodnika w ciągu ulicy Du-
kielskiej;
• projekt budowlany budowy skrzyżo-
wania ulicy Dukielskiej z drogą gminną 
prowadzącą do głównej bramy cmenta-
rza wraz z parkingiem;
• projekt budowlany budowy budynku 
kostnicy wraz z niezbędna infrastruktu-
rą drogową.
Rozwiewając wszelkie obawy gorliczan 
oraz zapytania Radnych co do przyszłości 
inwestycji, możemy śmiało stwierdzić, że 
nie ma obaw związanych z jej realizacją, 
a miasto planuje w 2017 roku przystąpić 
do I etapu budowy nowego cmentarza ko-
munalnego przy ul. Dukielskiej.
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W lipcu i sierpniu br. w Gorlickim 
Centrum Kultury organizowanych było 
szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. 
W każdy wtorek i czwartek prowadzone 
były przez Dominikę i Tomasza Taja-
ków warsztaty plastyczne pt. „Letni 
Ogród Sztuki”. Zajęcia odbywały się 
w Pracowni Plastycznej GCK i cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Uczest-
nicy warsztatów, poznając różne tech-
niki plastyczne, mieli okazję stworzyć 
m.in.: „Drzewo Marzeń’’ zbudowane z  
własnoręcznie skonstruowanych wia-
traków, książkę artystyczną, obrazek 
w technice mozaiki, rzeźby z gliny, ob-
raz na płótnie, patchwork z elementów 
zdobionych pastelami do tkanin, figurki 
z plasteliny. W każdą środę pod czuj-
nym okiem Katarzyny Święs - instruk-
tora tańca GCK odbywały się zajęcia 
taneczne dla dzieci 4-6 letnich oraz 7+ 
pt. „Wakacyjna podróż z tańcem”. Pod-
czas spotkań dzieci, zaznajamiały się 
z różnymi technikami tańca, radośnie 

Organizatorzy Festiwalu im. Zygmunta 
Haupta mają przyjemność poinformo-
wać, że już niebawem miłośnicy lite-
ratury będą mogli się spotkać podczas 
drugiej edycji wydarzenia poświęconego 
twórczości jednego z najwybitniejszych, 
choć często pomijanych, autorów w hi-
storii literatury polskiej XX wieku.
W dniach od 23 do 26 września 2016 
roku zapraszamy do Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Gorlicach i Gorlickiego 
Centrum Kultury na spotkania autorskie 
z pisarzami i poetami, których zaprosi-
liśmy do uczestnictwa w Festiwalu. W 
programie tegorocznej edycji nie za-
braknie także paneli tematycznych po-
święconych Zygmuntowi Hauptowi.
Organizatorami Festiwalu są Akademic-
kie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART, 

Lato z GCK
WSPOMNIENIE

podskakiwały, podrygiwały, bawiły się 
naśladując znane im zwierzątka i od-
głosy przez nie wydawane, kreatywnie 
spędzały czas w gronie rówieśników.
Odbyły się również „Muzyczne spotka-
nia” zajęcia dla dzieci, w czasie których  
na drodze  gier i zabaw zapoznawały się 
z podstawowymi terminami muzyczny-
mi, budową i działaniem instrumen-
tów oraz spotkanie pt. „DO RE MI FA” 
podczas którego uczestnicy tworzyli 
ilustracje dźwiękowo-ruchowe do wy-
branych wierszy dla dzieci, odkrywali 
swoje talenty muzyczne. Zajęcia mu-
zyczne poprowadził Bogusław Urzę-
dowski - instruktor ds. muzyki w GCK.
Dodatkową atrakcją było kino plene-
rowe zorganizowane na dziedzińcu 
ratusza przed wejściem do Domu 
Polsko-Słowackiego, gdzie odbyły się 
projekcje filmów Woody’ego Allena 
„Blue Jasmine” oraz „Magia w blasku 
księżyca”.

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna im. Sta-
nisława Gabryela w Gorlicach, Miasto 
Gorlice oraz Wydawnictwo Czarne.
II edycja Festiwalu im. Z. Haupta nie mo-
głaby się odbyć bez pozytywnego podej-
ścia i poparcia władz miasta - burmistrza 
Rafała Kukli oraz radnych Rady Miasta, 
którzy podczas XXII sesji RM przegłoso-
wali projekt uchwały o dofinansowanie 
Festiwalu. Wydarzenie nie mogłoby się 
też odbyć bez wsparcia partnerów, któ-
rymi w tym roku są: Instytut Goethego w 
Krakowie, Instytut Słowacki w Warszawie, 
Wydawnictwo Książkowe Klimaty oraz 
Gorlickie Centrum Kultury.
W najbliższych dniach na stronie inter-
netowej Festiwalu zostanie opublikowa-
ny pełny program. Zachęcamy również 
do śledzenia profilu festiwalowego na 
FACEBOOKU i INSTAGRAMIE.
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Zapraszamy na zajęcia w zespołach 
i kołach zainteresowań działających 
w Gorlickim Centrum Kultury. Zapisy 
oraz szczegółowe informacje uzyskają 
Państwo w sekretariacie oraz pod nr. 
tel. 18) 353 56 95.

ZAPISY
DO ZESPOŁÓW 
I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

w GCK

2. FESTIWAL
ZaPOWiEDź

IM. ZYGMUNTA HAUPTA 
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Lato z GCK
LATA I WAKACJI

Gorlickie Centrum Kultury w ramach 
akcji „Gorlickie Lato 2016” zorganizo-
wało również szereg atrakcji dla swo-
ich podopiecznych uczęszczających na 
zajęcia do świetlic osiedlowych GCK. 
Program wydarzeń obejmował: bez-
płatne wycieczki, warsztaty,  turnieje 
sportowo-rekreacyjne, konkursy z na-
grodami i zabawami dla dzieci i mło-
dzieży. Instruktorzy GCK bardzo sta-
rannie zaplanowali każdy dzień tak, aby 
wszyscy uczestnicy mieli możliwość 
ciekawego i twórczego wykorzystania 
czasu wolnego. Imprezy odbywały się 
w GCK, w świetlicach osiedlowych 
GCK oraz w obiektach sportowych zlo-
kalizowanych na terenie miasta.
Bardzo dużym zainteresowaniem dzie-
ci i młodzieży cieszyły się wszelkiego 
rodzaju wyjazdy zorganizowane przez 
świetlice GCK. W tym roku było ich wię-
cej niż w latach ubiegłych. Uczestnicy 
mogli na przykład: zwiedzić Europejskie 
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 
w Pacanowie, skorzystać z kąpieli wod-
nych i zabaw na basenie w Wapiennym, 

W dniach 14-21 sierpnia br. odbyła się 
kolonia zorganizowana przez Miejski 
Ośrodek Pomoc Społecznej w Gorli-
cach, przy współpracy burmistrza Ra-
fała Kukli z miastem partnerskim Papa 
na Węgrzech.
W kolonii wzięły udział dzieci i młodzież 
z rodzin objętych wsparciem MOPS 
w Gorlicach. Miejscem wypoczynku 
była malowniczo położona miejsco-
wość nad jeziorem Balaton Kővágóörs 
– Pálköve. Uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzenia tamtejszych kurortów wy-
poczynkowych, zapoznali się z języ-
kiem węgierskim, kulturą oraz potra-
wami regionalnymi. Wypoczynek miał 

Kolonia w Papie

sprawdzić swoje umiejętności sprawno-
ściowe w Parku Linowym w Siarach na 
specjalnie zaprojektowanych i rozbudo-
wanych trasach linowych znajdujących 
się na różnych wysokościach, obejrzeć 
filmy w kinie 3D w Nowym Sączu, a mi-
łośnicy pieszych wędrówek i aktywnego 
wypoczynku mogli wypróbować się na 
szlakach Folusza i Magurskiego Parku 
Narodowego.
Dużym powodzeniem cieszyły się tur-
nieje sportowe odbywające się na obiek-
tach sportowych w Gorlicach i Siarach. 
Nie zabrakło też amatorów pieczonej 
kiełbaski i chlebka podczas ogniska 
zorganizowanego w Siarach. Zaintere-
sowaniem cieszyły się również zajęcia  
prowadzone przez instruktorów GCK 
w świetlicach osiedlowych. Z tych naj-
ciekawszych należy wymienić: tworze-
nie papierowych ozdób, rzeźby z masy 
solnej, zajęcia plastyczne na powietrzu, 
zabawy i konkursy z nagrodami, turnieje 
w tenisa stołowego i piłkarzyki, kalam-
bury czy też konkurs karaoke.

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

również na celu wdrożenie profilaktyki 
z zakresu bezpiecznego organizowania 
wolnego czasu, higieny i zdrowego try-
bu życia. Oprócz zajęć edukacyjno-wy-
chowawczych uczestnicy integrowali 
się w grupach – młodzież brała udział 
w wycieczkach pieszych, wypoczywała 
na plaży nad jeziorem. Rozegrano także 
turniej międzynarodowy w piłkę ręcz-
ną. Największą atrakcją okazał się rejs 
statkiem po Balatonie do miejscowości 
Balatonboglár.
Kolonie odwiedziła również lokalna te-
lewizja, a na zakończenie pobytu wszy-
scy otrzymali drobne souveniry.

Źródło: MOPS Gorlice
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Objaśnienia  zmian budżetu Mia-
sta Gorlice na 2016 rok.

Dochody budżetu 
Zmniejsza się dochody budżetu 
o 2.380.114 zł w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące
o 47.950 zł, z tytułu:
• większych wpływów uzyskanych z egze-
kucji zaległości z najmu lokali mieszkal-
nych (plan: 34.170 zł, wykonanie: 
141.112 zł) – 6.950 zł,
• zwiększenia części oświatowej subwencji 
ogólnej na dofinansowanie doposażenia 
szkół w zakresie pomocy dydaktycznych 
- 10.000 zł,
• planowanych do uzyskania wpływów 
w związku z uruchomieniem od 1 września 
Miejskiego Żłobka w Gorlicach - 31.000 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 
7.500 zł w dziale 756,  rozdziale 75618 
– „Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek”. Dochody pochodzić 
będą z dodatkowych opłat wniesionych 
w 2016 roku za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wpłaco-
nych za nieterminowe wpłaty rat oraz opłat 
za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
dla nowo otwartych  (dodatkowych) punk-
tów gastronomicznych  na terenie Gorlic.
3. Zmniejsza się dochody majątkowe 
o 2.435.564 zł, ponieważ złożony wniosek 
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
nie został zakwalifikowany i zadanie nie 
będzie realizowane w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019.

Wydatki budżetu 
Zmniejsza się wydatki budżetu 
o 2.380.114 zł, z tego wydatki bieżące 
zwiększa się o 44.600 zł a majątkowe 
zmniejsza się o 2.432.214 zł. 
1. Zmiany w wydatkach bieżących:
• W dziale  600 rozdz. 60004 zwiększa się 
wydatki o 1.100 zł, które zostaną wydatko-
wane na pomoc finansową dla Wojewódz-
twa Małopolskiego na dofinansowanie 
funkcjonowania linii kolejowej Gorlice 
– Jasło w okresie od 2 października do 9 
grudnia  br. 
• W dziale  801 rozdz. 80101 zwiększa się 
wydatki o 10.000 zł, które zostaną skiero-
wane na zadania oświatowe.
• Przesunięcia w rozdziale 80104 i 85305 
są wynikiem zmian organizacyjnych, które 
nastąpią od 1 września 2016 w związku 
z uruchomieniem Miejskiego Żłobka przy 
Miejskim Przedszkolu Nr 1.

• W rozdziale 85395 zwiększa się plan wy-
datków bieżących o 2.500 zł na udzielenie 
pomocy finansowej dla Gminy Gorlice. 
Pomoc finansowa dotyczy dofinansowa-
nia zakupu wyposażenia dla Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Dominikowicach 
w związku ze zmianą siedziby jednostki od 
września 2016 roku.
• Zwiększa się wydatki bieżące o 7.500 zł 
w dziale 851, rozdział 85154 „Przeciw-
działanie Alkoholizmowi”. Środki zostaną 
wydatkowane na realizację zdania zapisa-
nego w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych dla Miasta Gorlice na 2016 rok. Za-
danie to ujęte jest pod nazwą: „Udzielanie 
rodzinom w których występują problemy 
alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą  w rodzinie”. Ww. środki 
przekazane zostaną w formie dotacji dla 
Miasta Nowy Sącz na podstawie zawar-
tego porozumienia w celu objęcia opieką 
lekarską, psychologiczną i terapeutyczną 
osób nietrzeźwych przywiezionych z terenu 
Miasta Gorlice przez specjalistów z Są-
deckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Dotacja sfinansuje limit dla 30 miejsc. 
Koszt jednostkowy zapewnienia miejsca 
wynosi 250 zł.

2. Zmiany w wydatkach majątkowych:
• Zmniejszenie wydatków majątkowych 
o 2.435.564 zł dotyczy zadania pn. „Roz-
budowa, przebudowa, remont funkcjonal-
nego ciągu komunikacyjnego dróg gmin-
nych klasy L: nr K270305 – ul. Korczaka 
w km lokalnym  0+040,00-0+420,00 (km 
drogi 0+902,47-km 1+282,47) o długości 
380,00 mb – rozbudowa, w km 0+590,00-
km 0+902,47 o dł. 312,47mb – remont, 
nr K270303- ul. Konopnickiej w km 
0+000,00-km 0+214,00 o dł. 214,00 mb 
– przebudowa”. Przedmiotowe zadanie 
planowane było do realizacji ze  środków 
finansowych pozyskanych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 
przy dofinansowaniu 50 % kosztu zadania. 
W związku z niezakwalifikowaniem się 
zadania do dofinansowania,  wydatek za-
rezerwowany w budżecie miasta na przed-
miotowe zadanie ulegnie pomniejszeniu 
o kwotę planowanego dochodu. Zadanie 
realizowane będzie w ramach środków 
własnych. W lipcu został rozstrzygnięty 
przetarg i podpisana umowa z wykonawcą 
na realizację tego zadania.
• Zwiększanie wydatków majątkowych 
o 3.350 zł dotyczy udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Gorlice na dofina-

sowanie zakupu i montażu  wiaty przystan-
kowej przy drodze wojewódzkiej Nr 977 
w Stróżówce.
Zwiększono plan dotacji udzielanych z bu-
dżetu miasta w związku z wprowadzeniem 
do budżetu  dotacji celowych na pomoc 
finansową dla Gminy Gorlice i Wojewódz-
twa Małopolskiego
Zwiększono o 7.500 zł plan dotacji udzie-
lanych z budżetu miasta w związku z wpro-
wadzeniem do budżetu dotacji celowej 
przekazanej dla Miasta Nowy Sącz  na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień. Po dokonanej zmianie dotacje 
z budżetu ulegają zwiększeniu o 14.500 zł.

Dwoma uchwałami radni uchwalili zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice”. Uchwa-
łami wyrażono zgodę ma udzielenie ulg 
w spłatach należności; zgodę na zawarcie 
umowy najmu na okres powyżej 3 lat; 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy; zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
najmu; zmiany uchwały w sprawie zasad 
pobierania oraz zwrotu kaucji zabezpiecza-
jącej pokrycie należności z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych, wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 
Gorlice i administrowanych przez Miejski 
Zarząd Budynków w Gorlicach; zmiany 
uchwały Rady Miasta w sprawie ustale-
nia stref płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach oraz 
wysokości opłaty dodatkowej i określenia 
sposobu pobierania tych opłat; nabycia na 
rzecz Miasta Gorlice nieruchomości grun-
towych przy ulicy Wesołej, ulicy Wspólnej, 
ulicy Konopnickiej. Trzy uchwały dotyczy-
ły udzielenia pomocy finansowej – szerzej 
omawiamy je poniżej.
WSPARCIE DLA WARSZTATÓW 
TERAPII ZAJĘCIOWEJ
POMOC DLA GMINY GORLICE
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominiko-
wicach zwróciły się do Burmistrza Miasta 
Gorlice z prośbą o zakup zmywarki do 
naczyń w związku z wyeksploatowaniem 
starej oraz zmianą siedziby jednostki 
(z Dominikowic do Bielanki), a także fak-
tem, że do warsztatów uczęszcza 6 osób 
z terenu miasta Gorlice. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Dominikowicach zostały po-
wołane Uchwałą Rady Gminy Gorlice NR 
XXIX/234/2001 jako jednostka organiza-
cyjna Gminy Gorlice. Na podstawie art. 10 
ustawy o samorządzie gminnym wykony-
wanie zadań publicznych może być reali-
zowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego, 

m.in. poprzez udzielania pomocy finan-
sowej. Ponadto zgodnie z art. 220 ustawy 
o finansach publicznych z budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego może być 
udzielona innym jednostkom samorządu 
terytorialnego pomoc finansowa w for-
mie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, 
a podstawą udzielenia pomocy jest umo-
wa. Biorąc pod uwagę względy społeczne 
i aspekty prawne postanowiono udzielić 
pomoc finansową Gminie Gorlice na zakup 
zmywarki dla WTZ Dominikowice. 
SZYNOBUS NA TRASIE 
RZESZÓW-JASŁO-GORLICE
POMOC FINANSOWA DLA 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego w Krakowie poinformował 
o podjęciu decyzji o ponownym urucho-
mieniu pociągów relacji Rzeszów/Jasło 
– Gorlice w terminie od 2 października do 
9 grudnia zwracając się do samorządów 
lokalnych (Miasta Gorlice, Gminy Biecz 
i Powiatu Gorlickiego) o partycypowanie 
w kosztach funkcjonowania tej linii w łącz-
nej kwocie 3 300 zł. Szacowany całkowity 
koszt uruchomienia linii wynosi 10 960,51 
zł, natomiast wyliczona kwota dofinanso-
wania przez wymienione samorządy lokal-
ne wynosiłaby po 1 100 zł. Władze miasta 
uznały zasadność funkcjonowania połą-
czeń kolejowych dla lokalnej społeczności 
i konieczność wsparcia tego przedsię-
wzięcia z budżetu Miasta Gorlice, w czę-
ści odpowiadającej 1/3 proponowanego 
łącznego udziału samorządów gminnych 
i powiatowego. Rada Miasta przedłożoną 
uchwałę poparła, udzielając pomoc finan-
sową dla Województwa Małopolskiego na 
dofinansowanie przewozów kolejowych 
kwotą 1 100 zł.
POMOC FINANSOWA 
DLA GMINY GORLICE
Wójt Gminy Gorlice zwrócił się z prośbą 
o dofinansowanie przez Miasto Gorlice 
zadania związanego z zakupem i monta-
żem nowej wiaty przystankowej (w miejsce 
wiaty zużytej) przy drodze wojewódzkiej nr 
977, w okolicy nowego ronda. Przystanek 
znajduje się na terenie administracyjnym 
przynależnym do wsi Stróżówka, dlatego 
wykonanie wiaty należy do zadań Gminy 
Gorlice. Jednakże z wymienionego przy-
stanku korzystają zarówno mieszkańcy 
Gminy Gorlice, jak i mieszkańcy ulicy 
Stróżowskiej w Gorlicach. Dlatego zasad-
ne jest podjęcie uchwały o dofinanso-
waniu wymiany wiaty we wspomnianym 
miejscu w kwocie 3 350 zł, co stanowi 
50% szacowanej wartości zadania. 

XXV SESJA RADY MIASTA GORLICE
25 sierpnia br. odbyła się XXV zwyczajna Sesja Rady Miasta. W przyjętym porządku obrad była Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny 
od 16.06 do 16.08.2016 r.; odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXII zwyczajnej Sesji Rady Miasta; złożenie interpelacji, wniosków i zapytań 
Radnych. Na sesji przyjęto 17 uchwał. Pierwsza dotyczyła zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2016 rok.
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16 czerwca
- Spotkanie z Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Marią Kurowską ws. 
połączeń kolejowych Gorlice-Rzeszów 
(Rzeszów, R. Kukla)
- Uroczyste otwarcie nowej siedziby Gmi-
ny Wyznaniowej Żydowskiej (Kraków, Ł. 
Bałajewicz)
17 czerwca 
- Spotkanie z władzami miasta Svidnik 
(Svidnik, R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
Tematem rozmów była współpraca w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicz-
nej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 - 2.1 Oś priorytetowa 1. Ochrona 
i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego obszaru pogranicza - wspólny 
wniosek złożony w sierpniu 2016 roku.
- Dni Miasta Vranov n/Topl’ou (Vranov 
nad Topľou, R. Kukla, Ł. Bałajewicz,) 
Spotkanie z władzami Miasta Vranov n/
Topl’ou w temacie współpracy miast w ra-
mach projektów transgranicznych. 
17 czerwca - 19 czerwca 
- Dni Miasta Partnerskiego Papa (Papa, Ł. 
Bałajewicz)
Spotkanie z władzami Miasta Papa w tema-
cie współpracy miast partnerskich, ustale-
nie szczegółów wymiany młodzieży. 
19 czerwca 
- XVIII Festyn Parafialny w Parafii pw. św. 
Jadwigi Królowej w Gorlicach (R. Kukla) 
20 czerwca
- Spotkanie z finalistami i laureatami kon-
kursów przedmiotowych gorlickich zespo-
łów szkół (R. Kukla)
21 czerwca
- Walne zebranie członków Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski (Kraków, R. 
Kukla)
- Uroczystość zakończenia nauki w szkole 
absolwentów Gimnazjum Nr 5 (R. Kukla)
22 czerwca 
- IV Małopolski Przegląd Piosenki Po-
etyckiej i Retro Osób Niepełnosprawnych 
(GCK, Ł. Bałajewicz)
- Miejskie zakończenie roku szkolnego 

2015/2016 (MZS Nr 6, R. Kukla)
- 10-cio lecie Uniwersytetu Złotego Wieku 
w Gorlicach (BWA, R. Kukla)
- Happening młodzieży w ramach akcji No 
promil - No problem (Ł. Bałajewicz)
23 czerwca
- Uroczystość zakończenia nauki w szkole 
absolwentów Gimnazjum Nr 4 (Ł. Bałajewicz) 
24 - 26 czerwca
- III Wyścig Górski Magura Małastowska 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
24 czerwca
- Uruchomienie linii autobusowej Gorlice 
- Krynica-Zdrój - Kołobrzeg (Ł. Bałajewicz) 
25 czerwca
- VII Ogólnopolski Zlot Pojazdów „Moto 
legendy PRL” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)  
- Gala Finałowa Oceny Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego w 2015 r (Stary 
Sącz, Ł. Bałajewicz)
Miasto Gorlice zajęło 3 miejsce w katego-
rii „Efekty polityki społecznej” w rankingu 
„Ocena Aktywności Gmin Subregionu Są-
deckiego 2015 r.”
28 czerwca 
- Sesja Absolutoryjna Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej (Wapienne, R. Kukla)
30 czerwca
- Audyt konkursu „Grunt na medal” (Ł. 
Bałajewicz)
Zaprezentowane przez Miasto Gorlice 
grunty położone w Strefie Aktywności Go-
spodarczej otrzymały pozytywną rekomen-
dację komisji oraz przeszły do drugiego 
etapu konkursu.
- Konferencja „Ślady pamięci, ślady toż-
samości” w ramach Festiwalu Kultury 
Żydowskiej (Kraków, R.Kukla) 
- Spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódz-
kich w Krakowe w sprawie przygotowywa-
nej koncepcji Zachodniego Obejścia Gor-
lic oraz inwestycji ZDW na terenie Miasta 
(Kraków, R. Kukla)
2 lipca  
- XXI Gorlicki Turniej Piłki Nożnej Małego 
Pola o Puchar Burmistrza Gorlic (R. Kukla) 
5 lipca 

- Zarząd Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
ws. programu termomodernizacji budyn-
ków (R. Kukla)
6 lipca
- Spotkanie z Nadleśniczym Józefem Le-
gutko w sprawie zagospodarowania tere-
nów rekreacyjnych w Gorlicach - spotka-
nie współinicjowane przez Radną Halinę 
Marszałek (R. Kukla)
- Spotkanie Związku Gmin Dorzecza Wi-
słoki w sprawie projektu transgranicznego 
(R. Kukla)
7 lipca
- Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w sprawie koncep-
cji połączenia drogowego Kielce - Tarnów 
- Gorlice - Biecz - Jasło - Krosno - Miejsce 
Piastowe (Warszawa, R. Kukla)
8 lipca
- Spotkanie z przedstawicielami samorzą-
dów Subregionu Sądeckiego w sprawie 
omówienia planów samorządów w zakre-
sie ogłoszonego przez Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego naboru kart projektów 
w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny 
transport miejski (Nowy Sącz, R. Kukla)  
14 lipca 
- Spotkanie z okazji Święta Narodowego 
Francji (Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie oraz projektantami Za-
chodniego Obejścia Gorlic (Kraków, R. 
Kukla)
15 lipca 
- Spotkanie z marszałkami Województwa 
Podkarpackiego ws. połączeń kolejowych 
Gorlice-Rzeszów (Biecz, R. Kukla)
18 lipca
- Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Mi-
nisterstwie Skarbu Państwa Panem Fili-
pem Grzegorczykiem w sprawie Rafinerii 
Nafty Glimar (R. Kukla)
- Obchody Święta Policji (Ł. Bałajewicz)
19 lipca
- Wernisaż prac grupy plastycznej „Rela-
cje” z Sosnowca (Dom Polsko-Słowacki, 
Ł. Bałajewicz) 

21 lipca
- Spotkanie z młodzieżą przybyłą do Gorlic 
z okazji Światowych Dni Młodzieży (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
22 lipca
- Spotkanie podsumowujące półkolonię 
letnią 2016 organizowaną przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci w Gorlicach (R. 
Kukla)
23 lipca
- Uroczyste otwarcie XXXIV Łemkowskiej 
Watry w Zdyni (R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
27 lipca
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. 
Kukla) 
28 lipca
- 100-lecie urodzin pani Zofii Niziołek (R. 
Kukla)
29 lipca 
- spotkanie z Panem Januszem Kahl Kon-
sulem Honorowym Szwecji, Danii i Fin-
landii ws. współpracy Gorlic w zakresie 
projektów skandynawsko - polskich (R. 
Kukla) 
30 lipca 
- obchody 95-lecia Klubu GKS - Glinik 
Gorlice (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
10 sierpnia 
- spotkanie z panią Martą Mordarską Dy-
rektor PFRON w Krakowie (R. Kukla) 
15 sierpnia
- Rodzinny Piknik Biegowy (R. Kukla)
- Festiwal kolorów (R. Kukla)
Ponadto w miesiącach czerwiec - sierpień 
2016 odbyły się liczne rady budowy doty-
czące inwestycji związanej z przebudową 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Gorlicach 
na potrzeby Miejskiego Żłobka w ramach 
programu „Maluch” oraz przebudowy ulicy 
Michalusa. Ponadto złożono wnioski o dofi-
nansowanie zadań związanych z restauracją 
Parku Miejskiego, Programuem Współpra-
cy Transgranicznej Interreg V-A Polska-
-Słowacja 2014-2020 - 2.1 Oś priorytetowa 
1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego obszaru pogranicza 
oraz transportu niskoemisyjnego. 

informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 czerwca 2016 roku do 15 sierpnia 2016 roku
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Startuje kolejna edycja Budżetu Obywa-
telskiego dla Miasta Gorlice. Podobnie 
jak rok temu, głosować będziemy na 
projekty ogólnomiejskie i zadania osie-
dlowe. Taka  forma podziału spotkała się 
z dużym uznaniem gorliczan stąd władze 
miasta postanowiły zwiększyć w tym 
roku kwotę na zadanie osiedlowe o 10 
tys. zł na każde osiedle.

Propozycje zadań do realizacji w ramach 
BO 2017, można składać do 23 września 
br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach. Swój pomysł 
może zgłosić każdy kto skończył 16 lat.
W tym roku łączna pula środków do roz-
dysponowania wyniesie aż 900 tysięcy 
złotych! 300 tysięcy zł to kwota przezna-
czona na realizację zadań ogólnomiej-

skich, a 600 tysięcy złotych to kwota 
na realizację zadań osiedlowych. Każde 
gorlickie osiedle będzie mogło więc roz-
dysponować kwotą 50 tysięcy złotych.
Zapraszamy do składania swoich pro-
pozycji w Urzędzie Miejskim i zachęca-
my do wzięcia udziału w późniejszym 
głosowaniu w BO2017! To od nas 
wszystkich zależą efekty Budżetu Oby-

watelskiego.
Głosowanie na dopuszczone przez ko-
misje zadania odbywać się będzie od 8 
do 21 października 2016 roku. Zgodnie 
z sugestiami gorliczan oraz dla ułatwie-
nia całej procedury w tym roku Urząd 
Miejski uruchomi możliwość głoso-
wania drogą elektroniczną na wybrane 
projekty.

Rusza Budżet
Obywatelski 2017 w Gorlicach
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joanna BuBak interpelowała 
w sprawie wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej w zasobach komunal-
nych. (Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację w sprawie wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej informuję, że 
w budżecie miasta są zabezpieczone 
środki finansowe na wymianę stolar-
ki. W II półroczu br. przeprowadzone 
zostanie postępowanie o zamówie-
nie publiczne na zakup i montaż 
stolarki okiennej i drzwiowej w za-
sobie komunalnym Miasta Gorlice. 
Wymiana zużytej stolarki nastąpi 
u najemców lokali, którzy dotychczas 
złożyli wnioski – dotyczy to również 
wniosków złożonych do ówczesne-
go Miejskiego Zarządu Budynków 
w Gorlicach. Zadanie kontynuowane 
będzie w kolejnych latach).
Druga interpelacja dotyczyła wykona-
nia dojścia do cmentarza z II wojny 
światowej w Gliniku oraz monitorin-
gu tej nekropolii. (Odp.: Uprzejmie 
informuję, iż zadanie to nie jest ujęte 
w planie budżetu miasta na rok 2016. 
W związku z tym nie będzie realizowa-
ne w roku bieżącym. W chwili obec-
nej rozważane są dwie możliwości 
wykonania komunikacji do cmentarza 
od ulicy W. Pola. Pierwsza zakłada 
wykonanie wyłącznie szlaku piesze-
go, natomiast druga wykonanie ciągu 
komunikacyjnego umożliwiającego 
dojazd. Po ocenie kosztów wykona-
nia dojścia lub dojazdu do cmentarza 
podejmę decyzję co do możliwości 
i sposobu skomunikowania cmenta-
rza z ulicy W. Pola. Natomiast w kwe-
stii dotyczącej monitoringu informu-
ję, że w tym rejonie brak jest sieci, 
aby wykonać przyłącz do rejestratora 
znajdującego się w studiu monito-
ringu w Urzędzie Miejskim. Nie ma 
również możliwości zamontowania 
tam urządzeń do przesyłu radiowego 
ze względu na brak bezpośredniego 
widoku optycznego pomiędzy ante-
nami. Alternatywnym rozwiązaniem 
byłoby zainstalowanie zestawu moni-
torującego z całorocznym zasilaniem 
słonecznym. Minusem rozwiązania 
jest fakt, iż w momencie kradzieży ka-
mery nie ma możliwości odtworzenia 
obrazu i ustalenia sprawcy zdarzenia. 
Rozważę możliwość zainstalowa-
nia takiego urządzenia w sytuacji, 

gdy będzie wykonywane dojście do 
cmentarza).
W trzeciej interpelacji pytała o możli-
wość wykonania projektu i realizacji 
chodnika na rowie odwadniającym 
przy ul. W. Pola. (Odp.: W sprawie 
realizacji zadania pn. „Budowa pół-
nocnego obejścia Gorlic wraz z do-
stępem do Strefy aktywności Gospo-
darczej w Gorlicach” informuję, że 
wybudowany rów odwadniający przy 
ul. W. Pola został sfinansowany ze 
środków unijnych w ramach działa-
nia 4.1A MRPO. Na dzień dzisiejszy 
możliwość zamknięcia rowu i nad-
budowania na nim chodnika wymaga 
zgody Instytucji Zarządzającej, za po-
średnictwem Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach – partnera wiodącego 
w zrealizowanym projekcie partner-
skim. Nadmieniam, iż będę rozważał 
możliwości zarówno formalno-praw-
ne jak i finansowe przebudowy tego 
fragmentu z lokowaniem ścieżki pie-
szo-rowerowej w obrębie pasa dro-
gowego o szerokości wystarczającej 
na jej usytuowanie).
W ostatniej interpelacji prosiła o włą-
czenie dzieci niepełnosprawnych do 
zajęć kulturalnych i sportowo-re-
kreacyjnych organizowanych przez 
miejskie jednostki. (Odp.: W sprawie 
włączenia dzieci niepełnosprawnych 
do zajęć organizowanych na terenie 
naszego miasta uprzejmie informu-
ję, że wszystkie imprezy oraz zajęcia 
kulturalne i sportowo-rekreacyjne 
organizowane przez nasze jednostki 
w ciągu całego roku mają charakter 
ogólnodostępny. Ponadto organi-
zacje społeczne nie zgłaszały uwag 
dotyczących konieczności organiza-
cji imprez dodatkowych. Przykładem 
uczestnictwa osób niepełnospraw-
nych w w/w imprezach jest m.in.: 
udział osób głuchoniemych w Gor-
lickim Wieloboju Sportowym, czy też 
udział w konkurencjach sportowo-re-
kreacyjnych podczas pikników. Infor-
macja o organizowanych imprezach 
znajduje się w Miejskim Kalendarzu 
Imprez na dany rok, na stronie inter-
netowej miasta i podległych mu jed-
nostek oraz w Gorlicach portalach, 
jak również w formie drukowanych 
plakatów).

augustyn mrÓz w swojej inter-
pelacji wnioskował o połączenie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
z Gorlickim Centrum Kultury. (Odp.: 
W odpowiedzi na interpelację w spra-
wie połączenia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z Gorlickim Centrum Kul-
tury – uprzejmie dziękuję za sugestię 
związaną z nowymi rozwiązaniami 
organizacyjnymi w sferze funkcjo-
nowania instytucji kultury w naszym 
mieście. Propozycja zostanie przez 
nas rozpatrzona i rozważone zostaną 
korzyści jak i wady proponowanego 
rozwiązania).
W drugiej interpelacji złożył wnio-
sek o zmianę kolorystki i treści ta-
blicy na Pawilonie Historii Miasta. 
(Odp.: W sprawie zmiany tablicy na 
Pawilonie Historii Miasta informuję, 
że w miesiącu lipcu tablica została 
zmieniona na nową. W związku z fak-
tem że czerwona tablica stosowana 
jest – na podstawie ustawy z dnia 31 
stycznia 1980 r., o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej oraz pie-
częciach państwowych (Art. 3 ust 1 a, 
1 b) – wyłącznie w urzędach, wyko-
nano szarą tablicę z białym napisem, 
wpisującą się w kolorystykę Rynku. 
Zgodnie z Pana sugestią na obecnej 
tablicy widnieje napis „Pawilon Hi-
storii Miasta Gorlice”.

jan wojnarski interpelował o wy-
znaczenie przejścia dla pieszych na 
ulicy Dukielskiej obok Delikatesów 
„Centrum”. (Odp.: W odpowiedzi na 
interpelację w sprawie wykonania 
przejścia dla pieszych w ciągu uli-
cy Dukielskiej uprzejmie informuję, 
że wniosek dotyczący wykonania 
w/w przejścia został przekazany do 
Zarządcy drogi wojewódzkiej z proś-
bą o rozpatrzenie zgod nie z kompe-
tencjami).

lucyna jamro interpelowała w spra-
wie remontu poboczy przy drodze 
krajowej nr 28 – ul. Bieckiej. (Odp.: 
W odpowiedzi na interpelację uprzej-
mie informuję, że w związku z otrzy-
manym pismem w sprawie remontu 
poboczy przy drodze krajowej nr 28 
– ul. Bieckiej w miejscowości Gor-
lice, przedmiotowe pobocza zostaną 
zabezpieczone do końca miesiąca 

września br., w sposób pozwalają-
cy na jego bezpieczne użytkowanie. 
Jednocześnie informuję, że wielkość 
oraz sposób tego zabezpieczenia 
będą zależne od wysokości przydzie-
lonych na ten cel środków).
Radna interpelowała również w spra-
wie odwodnienia ulicy Solidarności 
w Gorlicach. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację informuję, że ulica 
Solidarności nie posiada kolektora 
deszczowego. Istniejące dwie kraty 
odwodnienia ulicznego odprowa-
dzają wody opadowe do kanalizacji 
sanitarnej co jest rozwiązaniem nie-
wskazanym i tymczasowym. W ostat-
nim czasie uzgodniono zamienny 
przebieg odwodnienia ul. Michalusa 
oraz zlewni wód obszaru Glinika 
w ramach zadania realizowanego po-
przez Starostwo Powiatowe. Rozwią-
zanie, które jest wdrażane do prac 
projektowych to budowa kolektora 
deszczowego wzdłuż ul. Solidarności 
z odbiornikiem wód do rzeki Ropa. 
Jeśli nie wystąpią nieoczekiwane 
zdarzenia kolektor umożliwiający 
również odwodnienie ul. Solidarno-
ści  zostanie wykonany w bieżącym 
roku w ramach zadania przebudowy 
ul. Michalusa).  

alicja nowak interpelowała o uszcze-
gółowienie odpowiedzi dotyczącej 
drzew na cmentarzu parafialnym oraz 
szczegółowych informacji od konser-
watora zabytków (Odp.: W związku 
z interpelacją dotycząca szczegóło-
wych danych na temat wycinki drzew 
na cmentarzu parafialnym w Gorli-
cach uprzejmie informuję, że prośba 
została przekazana do Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Kra-
kowie – Delegatury w Nowym Sączu. 
Po otrzymaniu informacji w tej spra-
wie niezwłocznie zostanie ona prze-
kazana do wiadomości).

adam piecHowicz zwrócił się z proś-
bą o wykonanie montażu lustra dro-
gowego na skrzyżowaniu Kocha-
nowskiego i ul. Mieszka I. (Odp.: 
W odpowiedzi na złożoną interpelację 
uprzejmie informuję, że lustro drogo-
we zostało już zamontowane przez 
służby miejskie).

Odpowiedzi na interpelacje z XXI sesji Rady Miasta Gorlice
Radni interpelują – Burmistrz odpowiada

Sierpieñ 2016

Nr 8 (272) 2016 r.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach 
otrzymało dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Go-
spodarka wodno-ściekowa w aglome-

MPGK Gorlice z dofinansowaniem
racjach” na realizację przedsięwzięcia 
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ście-
kowej w aglomeracji Gorlice dzięki re-
alizacji inwestycji w mieście Gorlice”.
W ramach powyższego zada-
nia będą realizowane:
1. Rozbudowa i przebudowa OŚ 
(oczyszczalni ścieków) - budowa nowe-
go sitopiaskownika wraz ze zbiornikiem 
tłuszczów, hermetyzacja pompowni 
ścieków surowych, wykonanie funda-
mentu pod biofiltr i montaż biofiltra, 
doposażenie ist. reaktora biologicznego 
R1 w urządzenie kontrolno-pomiarowe, 

Sierpieñ 2016

Nr 8 (272) 2016 r.

wykonanie w reaktorze R2 elementów 
analog. jak w pracującym reaktorze R, 
co pozwoli na włączenie tego reaktora 
w ciąg technologiczny OŚ.
2. Budowa sieci wodociągowej wraz 
z hydrofornią przy ul. Stróżowskiej:
- sieć wykonana: 4,366 km (w tym 3,997 
km sieć zrefundowana z WFOŚIGW)
- sieć planowana do budowy: 1,573 km,
Zmiana średnicy rurociągu sieci wodo-
ciągowej przy ul. Stróżowskiej umożli-
wi zaopatrzenie w wodę mieszkańców 
Gminy Moszczenica.
3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. 

Węgierskiej w Gorlicach:
- sieć wybudowana: 0,766 km
- sieć planowana do budowy: 3,156 km
Budowa wodociągu przy ul. Węgier-
skiej umożliwi dostawę wody poprzez 
Gminę Sękowa do Gminy Lipinki.
4. Zakup specjalistycznego samochodu 
do obsługi kanalizacji.
5. Zasilanie solarne hydroforni wody 
przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach.
Wartość projektu to 12 485 866,84 zł, 
a dofinansowanie z Funduszu Spójno-
ści: 63,75%. Termin realizacji zdania to 
lata 2017-2019.

W miesiącu wrześniu  br. rozpocznie 
się realizacja  „Programu Profilaktyki 
Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludz-
kiego (HPV) dla miasta Gorlice”, finan-
sowanego ze środków  miasta Gorlice. 
Trwać będzie do maja 2017 roku.
W ramach w/w programu prowadzone  
będą działania  edukacyjno – informa-
cyjne dla trzynastoletnich dziewcząt, 
chłopców i ich rodziców lub opiekunów 
prawnych,  oraz - po wcześniejszym  
uzyskaniu pisemnej zgody rodziców 
lub opiekunów prawnych,  szczepienia 

W związku z artykułem opublikowanym 
na portalu Gorlice24.pl, sugerującym 
nepotyzm Zastępcy Burmistrza Łukasza 
Bałajewicza w związku z wyborem przez 
Miasto Gorlice oferty w ramach kon-
kursu ogłoszonego przez Burmistrza 
Miasta Gorlice na realizację „Programu 
Profilaktyki Zakażeń Wirusem Bro-
dawczaka Ludzkiego (HPV) dla Miasta 
Gorlice”, Urząd Miejski w Gorlicach 
uważa za stosowne przekazanie kom-
pleksowej informacji, dotyczącej trybu 
postępowania w tej sprawie, stwierdza-
jąc jednocześnie z ubolewaniem, że po 
raz kolejny działanie portalu Gorlice24.
pl sprowadza się coraz bardziej do wła-
ściwego prasie brukowej poszukiwania 
taniej sensacji, w celu podważenia za-
ufania do aktualnych władz Miasta, bez 
jakiegokolwiek zapoznania się z faktami 
i przedstawienia ich opinii publicznej.
Z inicjatywą przeprowadzenia kampanii 
szczepień profilaktycznych raka szyjki 
macicy (HPV) wystąpił na początku 
kadencji dr n. med. Borys Welz – Or-

Program profilaktyki dla dziewcząt

Burza wokół HPV

dziewcząt przeciwko zakażeniom wiru-
sem HPV.
Realizacja w/w programu pozwoli na ob-
niżenie zachorowalności i umieralności 
z powodu raka szyjki macicy oraz innych 
chorób zakażanych wirusem HPV.
Natomiast akcja informacyjno – edu-
kacyjna ma  za zadanie podniesienie 
świadomości zdrowotnej na temat za-
każeń wirusem HPV.
Szacuje się, że szczepieniem może zo-
stać objętych 118 dziewczynek z terenu 
miasta Gorlice.

dynator Oddziału Ginekologiczno - Po-
łożniczego gorlickiego Szpitala.
Ponadto jeszcze przed ogłoszeniem 
konkursu Burmistrz Rafał Kukla spo-
tkał się ze wszystkimi lekarzami POZ 
z terenu Gorlic, informując o zamiarze 
przeprowadzenia programu profilak-
tycznego.
Ogłoszenie o konkursie na realizację 
Programu zostało podane do publicz-
nej wiadomości w dniu 11 lipca br. po-
przez umieszczenie artykułu na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego, profilu 
Miasta na portalu Facebook, w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim. Informację o konkursie 
zamieścił również z własnej inicjatywy 
jeden z lokalnych portali. Gorlice24.
pl nie widziało potrzeby włączania się 
w promocję konkursu, uznając naj-
widoczniej, że - jak każda inicjatywa 
Miasta w obecnej kadencji, program 
pozostaje dla mieszkańców zbędny.
Termin składania ofert ustalono na 15 

dni od daty zamieszczenia ogłoszenia 
w miejskich serwisach informacyjnych 
oraz na tablicach ogłoszeń, a co za tym 
idzie nie sposób stwierdzić, że termin 
ten uniemożliwiał jakiemukolwiek po-
tencjalnemu zainteresowanemu przy-
stąpienie do konkursu.
Kluczowym w sprawie jest fakt, że poza 
ofertą złożoną przez Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej „BAL-MED” 
w Gorlicach, żaden inny podmiot 
prowadzący działalność leczniczą nie 
złożył oferty na realizację wyżej wymie-
nionego zadania.
W tym stanie rzeczy nie sposób stwier-
dzić w jaki sposób, jakikolwiek pra-
cownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
mógłby mieć wpływ na wybór konkret-
nej oferty i na czym ten wpływ miałby 
polegać.
Nadmienić należy, że NZOZ „BAL-
-MED” w Gorlicach prowadzi swoją 
działalność od 1 listopada 2009 roku 
zapewniając świadczenia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej dla 
mieszkańców Gorlic. Od początku 
swojej działalności zapewnia opiekę 
pielęgniarki szkolnej we wszystkich 
Miejskich Zespołach Szkół oraz szko-
łach ponadgimnazjalnych zlokalizowa-
nych na terenie Miasta, co nigdy nie 
było przedmiotem jakichkolwiek kon-
trowersji bądź zastrzeżeń, dotyczących 
sposobu wykonywania zleconych mu 
zadań.
Wobec powyższego i zarzutów zamiesz-
czonych na portalu Gorlice24.pl nasu-
wa się pytanie: czy ze względu na fakt, 
że jedynym zakładem zgłaszającym 
gotowość i możliwość realizacji wyżej 
wymienionego programu jest zakład 
prowadzony przez osobę spokrewnio-
ną z Zastępcą Burmistrza, mieszkańcy 
powinny zostać pozbawieni szczepień 
ochronnych przeciwko rakowi szyjki 
macicy, na którego rocznie w Polsce 

umiera ponad 2 tys. kobiet?
Znamiennym jest, że wywiedziona 
przez autora artykułu ocena jakoby 
skład komisji konkursowej miał świad-
czyć o nieprawidłowościach, albowiem 
Zastępca Burmistrza zasiadał dotych-
czasowo praktycznie we wszystkich 
komisjach konkursowych, stanowi 
kolejne potwierdzenie jego rzetelności 
dziennikarskiej. Z żalem odnotować 
należy, że portal nie zadał sobie trudu 
zapoznania się choćby ze składami ko-
misji przeprowadzających w ostatnim 
czasie konkursów na istotne dla Miasta 
stanowiska Dyrektora MZS nr 1 czy też 
Dyrektora Miejskiego Żłobka.
Wydaje się również, że dopełnienie 
należytej staranności wymagałoby 
także zapoznania się z całością doku-
mentacji konkursowej, zgodnie z którą 
w umowie zawartej z NZOZ „BAL-
-MED” w Gorlicach jednoznacznie 
przewidziano obowiązek złożenia przez 
wykonawcę szczegółowego sprawoz-
dania z realizacji programu, które to 
sprawozdanie dla zapewnienia pełnej 
transparentności podejmowanych 
działań zostanie podane do publicznej 
wiadomości.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić 
należy, że artykuł na portalu Gorlice24.
pl z dnia 30 sierpnia 2016 r. stanowi 
wyłącznie niewybredną insynuację, 
bowiem konkurs na szczepienia HPV 
został przeprowadzony rzetelnie, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami oraz 
mając na względzie wyłącznie interesy 
Miasta i jego mieszkańców, a doko-
nywanie prób oceny działań organów 
z perspektywy własnych, bogatych 
doświadczeń autora materiału, zamiast 
oczekiwanego od dziennikarza obiekty-
wizmu, można złożyć wyłącznie na karb 
jego jednoznacznego zaangażowania 
się w opozycję do obecnych władz 
Miasta.
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Tego lata na ulicach, skwerach, pla-
cach, w parku …Gorlic można było 
zaobserwować postać z aparatem fo-
tograficznym, utrwalającą z zapałem 
obraz naszego miasta. To sosnowi-
czanka, pani Joanna Bratko-Lityńska, 
realizująca zadanie stypendialne mia-
sta Sosnowca w kategorii: stypendium 
twórcze, w dziedzinie: sztuki wizualne 
W ramach stypendium realizowała 
przedsięwzięcie: „Gorlice – wystawa 
fotograficzna”, w celu zaprezentowania 
miasta Gorlice mieszkańcom Sosnow-
ca. Wystawa zostanie jesienią tego roku 
wyeksponowana w Urzędzie Miejskim 
w Sosnowcu, a w późniejszym okresie 
również w placówkach kulturalnych 
Sosnowca i innych miejscowości kraju.
W czerwcu 2014 r. podpisano umowę 

Młodzież z Teatru Eksperymentalnego 
Gorlickiego Centrum Kultury „ERGO” 
w poniedziałkowy wieczór 15 sierpnia 
br. po raz kolejny rozgrzała serca pu-
bliczności fantastycznym pokazem tań-
ca z ogniem. Doskonałe widowisko cie-
szyło uczestników „Dożynek Gminnych 
2016” organizowanych przez Gminę 
Ropa oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Ropie.
Młodzi artyści każdy spektakl wzbo-
gacają nowymi umiejętnościami akro-
batycznymi, elementami baletu i tańca 
nowoczesnego wnoszą do układów 

GORLICE W OBIEKTYWIE

TEATR „ERGO” 

SOSNOWICZANKI

NA DOŻYNKACH W ROPIE

o współpracy kulturalnej między Mu-
zeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
a Muzeum w Sosnowcu. Zaowocowało 
to już dwiema sosnowieckimi wysta-
wami, które prezentowane były w Gor-
licach i Szymbarku (wystawa „Sosno-
wiec wczoraj i dziś” oraz „XXX lat 
muzeum w Sosnowcu”). Teraz z kolei 
mieszkańcy Sosnowca będą mogli za-
poznać się z walorami miasta Gorlice.
Pani Joanna Bratko-Lityńska reprezen-
tuje – jako prezes – Stowarzyszenie 
Miłośników Fotografii, które działa 
przy Miejskim Klubie im. J. Kiepury 
w Sosnowcu. Podjęte przez nią zadanie 
stypendialne przyczyni się niewątpliwie 
do pogłębienia kontaktów w zakresie 
współpracy kulturalnej naszego miasta 
i Sosnowca.

wiele unikalnych koncepcji.
Wciąż rozwijają swoje umiejętności 
i sprawiają, że kolejne pokazy wzbudza-
ją coraz większe zdumienie i zachwyt 
wśród całej publiczności, która nie ża-
łowała gromkich braw dla młodych wy-
konawców prosząc o bis oraz o wspól-
ne zdjęcia. Nie ma wątpliwości, każdy 
z młodych tancerzy zasługuje na podziw.
Wystąpili: Wiktoria Stelmach, Aleksan-
dra Kukla, Jacek Leśniak, Magdalena 
Rąpała, Oliwia Przybyłowicz, Ewelina 
Mucha, Daniel Tulicki, Eryk Zawiślak, 
Mirella Jurkowska, Ewa Brudziewska.
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k u r i e r  g o r l i c k i

Kurier

Gorlicki

12 sierpnia br. w Pawilonie Historii 
Miasta odbył się wernisaż wystawy 
z okazji 110 – lecia I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marcina Kromera. 
Wystawa była dostępna dla zwiedzają-
cych do  31 sierpnia  br. 
Zebranych gości – absolwentów i sym-
patyków Gorlickiego Kromera - powitał 
dyrektor szkoły,  Jan Drożdż, a także prze-
wodnicząca Gorlickiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół I LO, Renata Kochan. Otwarcie 
uświetnili uczniowie i absolwenci liceum, 
krótkim programem artystycznym. Głos 
zabrali również burmistrz Rafał Kukla 
i starosta Karol Górski.
Wernisaż spotkał się ze sporym zain-

21 sierpnia br. w Zagrodzie Maziarskiej 
w Łosiu, placówce terenowej Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach, po raz kolejny odbył się 
festyn pn. „Święto Maziarzy Łosiań-
skich”. Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem 
zarówno społeczności lokalnej jak i tu-
rystów z różnych regionów kraju. 
Tegoroczna edycja poświęcona była 
łosiankom – żonom maziarzy, któ-
re słynęły z zaradności. Na licznie 
ustawionych stoiskach można było 
popróbować sił w drukowaniu tkanin, 

Przebyli prawie 500 kilometrów, aby 
uczestniczyć w plenerze malarskim 
w pięknym Beskidzie Niskim. Złożona 
zarówno z artystów profesjonalnych 
jak i amatorów Grupa Plastyczna Pia-
seczno zapragnęła utrwalić w swoich 
pracach niezwykłość tych okolic, róż-
norodność mieszających się tu kultur 
i charakterystyczne elementy archi-
tektury. 2 sierpnia br. w Domu Pol-
sko-Słowackim odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy, na której każdy z 24 
artystów przedstawił obrazy typowe dla 

„POGÓRZaNiE”

Wspólny wernisaż

NA ŚWIĘCIE MAZIARZY ŁOSIAŃSKICH

Stefana Telepa i Grupy Plastycznej Piaseczno

teresowaniem gorliczan, szczególnie 
absolwentów liceum.
Wystawa prezentowała dzieje szko-
ły – ze szczególnym uwypukleniem 
okresu międzywojennego -  w formie 
fotografii, kronik, najstarszych tableau, 
dawnych sprawozdań szkolnych, rela-
cji prasowych z uroczystości i innych 
pamiątek.
Ponadto eksponowane były tablice (14 
egzemplarzy) wykonane na podstawie 
dawnych widokówek przedstawiających 
budynek szkolny ze zbiorów Andrzeja 
Dziadzio. Ta część ekspozycji nosiła 
nazwę „Kartki z historii Kromera”.

haftowaniu, malowaniu na desce, wiciu 
wianków, przędzeniu na kołowrotku, 
wiejskim praniu i maglowaniu, mie-
leniu w żarnach, a także nabyć napary 
i kremy ziołowe. Dużym powodzeniem 
cieszył się konkurs ubijania masła. 
Imprezie towarzyszył pokaz wypalania 
dziegciu oraz wystawa pt. „Łosianki 
idą”. Entuzjastycznie przyjęty został 
również występ Regionalnego Zespołu 
Tanecznego „Pogórzanie” z Gorlickie-
go Centrum Kultury, który zaprezento-
wał tradycyjne tańce i melodie z regio-
nu Pogórza oraz regionu krakowskiego.

swej twórczości.
2 sierpnia br. odbył się też drugi wer-
nisaż – kolejnej wystawy indywidual-
nej znanego współczesnego malarza 
łemkowskiego Stefana Telepa, artysty 
o bardzo bogatym dorobku. Jego pełne 
nostalgii obrazy przypominają o prze-
szłości przedstawiając tradycyjne wiej-
skie zajęcia, podkreślają piękno rodzi-
mego krajobrazu i urok starych cerkwi. 

Źródło: 
Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach
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17 sierpnia br. w gorlickiej hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorli-
cach odbył się międzynarodowy mecz 
w siatkówce kobiet do lat 20. W tym 
towarzyskim spotkaniu zagrały repre-
zentacje Polski i Białorusi. W druży-
nie Polski zagrały: Barbara Kościelna, 
Julia Nowicka, Adrianna Muszyńska, 
Martyna Świrad, Agata Michalewicz, 
Kinga Różyńska, Maria Stenzel, We-
ronika Sobiszewska, Justyna Łysiak 
oraz Aleksandra Żurawska – pod-

MięDZyNaRODOWy MECZ
POLSKA - BIAŁORUŚ W GORLICACH

opieczne trenera kadry Wiesława Po-
pika. Walka na parkiecie była zacięta. 
Oba zespoły rozegrały 5 setów. Bia-
łorusinki wygrały cztery, Polki jeden. 
Dla Białorusinek krótkie zgrupowanie 
w Gorlicach, rozegranie dwóch me-
czów – w Gorlicach i dzień wcześniej 
w Bobowej (również wygrana kadry 
białoruskiej 3:2) było formą przygo-
towań do walki o Mistrzostwo Europy 
Kobiet U-19, które rozgrywają się na 
przełomie sierpnia/września.
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