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W sobotni wieczór, 10 lutego 
br., w Domu Weselnym „Gali-
cja” w Klęczanach, odbył się 
Charytatywny Bal Noworoczny. 
To tradycyjny bal organizowa-
ny od 17 lat przez ks. Jerzego 
Gondka, proboszcza Parafii pw. 
Św. Jadwigi Królowej w Gorli-

cach.
Całkowity dochód z Balu rok-
rocznie przeznaczany jest na 
pomoc na najbardziej potrze-
bujących mieszkańców miasta 
oraz powiatu gorlickiego. W 
tym roku, zebrane środki trafią 
do niepełnosprawnych dzieci 

- podopiecznych Domu Reha-
bilitacyjno-Opiekuńczego Ca-
ritas oraz Kuchni dla Ubogich. 
Wszystkich gości powitali ks. 
proboszcz Jerzy Gondek, ks. 
Andrzej Kluz, kapelan gorlic-
kiego szpitala oraz Pani Danu-
ta Zakrzewska. - Serdecznie 
dziękuje wszystkim za przyję-
cie zaproszenia i udział w na-
szym balu. Cieszę, się że tak 
wiele osób chce w ten sposób 
wesprzeć wielkie dzieło po-
mocy drugiemu człowiekowi - 
mówił podczas otwarcia ks. 
Jerzy Gondek. Ks. Proboszcz 
szczególne podziękowania 
za pomoc w organizacji 
balu złożył Pani Danucie 
Zakrzewskiej oraz Pani Izabeli 

Marondel – Dyrektorce Domu 
Rehabi l i tacyjno-Opiekuń-
czego Caritas w Gorlicach – 
za pracę na rzecz ośrodka. 
W czasie zabawy, tradycyjnie 
odbyła się licytacja przed-
miotów podarowanych przez 
darczyńców. Dochód z aukcji 
przekazany zostanie rów-
nież na rzecz potrzebujących. 
Patronat nad wydarzeniem ob-
jęli w tym roku Poseł na Sejm 
RP Barbara Bartuś, Poseł na 
Sejm RP Elżbieta Zielińska, 
Starosta Gorlicki Karol Górski, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Przewodniczący Rady 
Miasta Gorlice Krzysztof Wroń-
ski oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego Marek Bu-
gno.

XVII Charytatywny Bal Noworoczny

Wielkimi krokami zbliża się 
Małopolski Kiermasz Wielka-
nocny w Gorlicach! Serdecznie 
zapraszamy już 24-25 marca 
na gorlicki Rynek, gdzie będzie 
można skosztować lokalnych 
potraw i poznać regionalne 
produkty. Wśród wielu atrakcji, 
nie zabraknie też występów 
artystów prezentujących twór-
czość regionu. Organizatorem 
wydarzenia jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopol-
skiego, a podobne imprezy 
odbędą się także w Limano-
wej, Miechowie, Proszowicach, 
Słomnikach i Tarnowie.
23 lutego, w siedzibie Lokal-
nej Grupy Działania „Beskid 
Gorlicki”, odbyło się spotkanie 
organizacyjne wydarzenia, w 
ktorym udział wzięli Bronisław 
Dutka - Prezes Małopolskiej 
Spółdzielni Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Stanisław Kaszyk - 

Małopolski Kiermasz Wielkanocny w Gorlicach!
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Prezes LGD „Beskid Gorlicki”, 
Marcin Gugulski - Koordynator 
Biura Informacji i Promocji UM 
Gorlice, Janusz Zięba - Dyrek-
tor Gorlickiego Centrum Kultu-
ry, Magdalena Czech - Dyrek-
tor Biura LGD „Beskid Gorlicki”.



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

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

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

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

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.

NR 2 (290) 2018 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 3

K U R I E R  G O R L I C K Il u t y  2 0 1 8

ZMIANA NA STANOWISKU ZASTĘPCY KOMENDANTA 
GORLICKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1 lutego br. w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach odbyła 
się uroczysta zbiórka z okazji 
zdania stanowiska zastępcy 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Tym samym mł. bryg Bohdan 
Białoń przeszedł na zasłużoną 
emeryturę. Serdeczne podzię-
kowania za długoletnią służbę 
na rzecz społeczności lokalnej, 
a także za wysiłek włożony w 
zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom Gorlic i Ziemi 
Gorlickiej złożyli Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach Krzysztof 
Gładysz, Małopolski Komen-
dant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej Stanisław No-
wak, Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, Starosta Gor-
licki Karol Górski, Burmistrz 
Biecza Mirosław Wędrycho-
wicz, Prezes ZOP ZOSP RP w 
Gorlicach Krzysztof Kosiba. 
Bohdan Białoń w Straży Po-

żarnej służył od 1 sierpnia 
1983 roku. Wtedy to rozpo-
czął swoją służbę w ówcze-
snej komendzie rejonowej na 
stanowisku dowódcy plutonu. 
Od pierwszego lipca 1992 roku 
objął stanowisko dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo - Gaśniczej 
w Gorlicach.  W 2013 roku 
został zastępcą Komendan-
ta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej. Dziś strażacy 
i współpracownicy podzięko-
wali za wieloletnią współpracę. 
Na miejsce Bohdana Białonia, 
decyzją Komendanta Woje-
wódzkiego PSP w Krakowie, 
został powołany Waldemar 
Krok, jako pełniący obowiązki 
Zastępcy Komendanta Powia-
towego. St. kpt. Waldemar 
Krok pełnił dotychczas służbę 
w Komendzie PSP w Tarnowie, 
ponadto jest prezesem OSP 
Grybów-Biała.
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Rozbudowany i zmodernizowa-
ny Szpitalny Oddział Ratunkowy 
w Szpitalu Specjalistycznym w 
Gorlicach - oficjalnie oddany do 
użytku. Stał się bardziej dostęp-
ny i przyjazny dla pacjentów. 
Poprawiły się także warunki 
pracy dla lekarzy i personelu 
medycznego.
1 stycznia br. SOR-owi minę-
ło 15 lat pracy i wymagał już 
gruntownego remontu – mó-
wił dyrektor szpitala Marian 
Świerz podczas spotkania in-
augurującego działalność SOR 
w nowych, zmodernizowanych 
pomieszczeniach. W 2016 roku 
gorlicki SOR, jako jeden z nie-
wielu w Polsce, w pierwszym 
naborze wniosków ogłoszonym 
przez Ministerstwo Zdrowia, 
otrzymał dofinansowanie ze 
środków europejskich. Chodzi-
ło o projekt pn. „Rozbudowa 
i przebudowa wraz z doposa-
żeniem Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpitala Specjali-
stycznego im. H. Klimontowicza 
w Gorlicach z zastosowaniem 
energooszczędnych rozwiązań 
technologicznych”. Kwota ogól-
na tego projektu wynosi 4 mln 

zł, w tym dofinansowanie 3 mln 
394 tys. zł.
Projekt obejmował zarówno mo-
dernizację samych pomieszczeń 
jak i zakup aparatury medycz-
nej. Decydujący jednak udział 
miały prace budowlane, które 
podniosły funkcjonalność SOR 

i zwiększyły jego powierzchnię 
o ponad sto metrów kwadrato-
wych.
W uroczystości otwarcia zmo-
dernizowanego SOR-u (26.03.) 
uczestniczył Burmistrz Rafał Ku-
kla i Przewodniczący Rady Stani-
sław Wroński.

SOR PO MODERNIZACJI!
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Beskid Niski i Gorlice oczami dziennikarzy
PROMOCJA ZIEMI GORLICKIEJ

W lutym, na zaproszenie Sta-
rostwa Gorlickiego, Miasta 
Gorlice, Gminy Sękowa i Gmi-
ny Uście Gorlickie - gościliśmy 
dziennikarzy i redaktorów, 
w ramach wizyty studyjnej. 
Przedstawiciele Dziennika Za-
chodniego, Gazety Wyborczej, 
Polskiej Agencji Prasowej, 
serwisów Onet podróże, In-
teria-styl.pl i turystyka24.tv, 
podczas swojej wizyty mieli 
okazję zobaczyć nasze miasto, 
a także jego okolice - m.in. wy-

ciąg w Małastowie i Wysową. 
 
Na podstawie swoich obser-
wacji i zebranego materiału 
dziennikarze przygotują teraz 
artykuły prasowe, które nie-
bawem ukażą się w mediach 
ogólnopolskich i regionalnych. 
Już teraz zachęcamy więc do 
szukania artykułów o Beskidzie 
Niskim i Ziemi Gorlickiej, które 
z pewnością ukażą się w naj-
bliższym czasie na wspomnia-
nych portalach!

Kolejny raz w promocji miasta 
pomaga nam Anita Demia-
nowicz, gorliczanka, autorka 
i podróżniczka, której artykuł 
o zagadkowym tytule „Kraina 
osobliwości” ukazał się w naj-
nowszym numerze magazy-
nu „Rowertour”! Gorlice już po 
raz drugi wyróżnione zostały 
na łamach tego czasopisma, 
tym razem jako miejsce war-
te odwiedzenia „na weekend”. 
Tekst opisuje wyprawę rowe-
rową podróżniczki po naszym 
pięknym mieście i stanowi wspa-

niałą reklamę turystyczną dla 
Gorlic! Autorka, opisując urocze 
zakamarki miasta, które poko-
nuje rowerem, nie zapomina 
także o naftowym dziedzictwie 
gorlickiej ziemi, przybliżając 
czytelnikowi historię regionu. 
(…) Rower okazuje się więc 
idealnym środkiem transportu 
do odwiedzenia najciekawszych 
miejsc. Jest ich kilka, również 
poza samym miastem. Tury-
styczne atrakcje łączy przede 
wszystkim nafta. Gorlice są 
bowiem swego rodzaju kolebką 

nafciarstwa. Dlatego po posto-
ju przy kapliczce – w miejscu, 
w którym zapłonęła osławiona 
uliczna lampa naftowa, ruszam 
do skansenu „Magdalena”. Nie 
jadę jednak główną drogą, ale 
skręcam w stronę wału, któ-
ry biegnie wzdłuż rzeki Ropy. 
Kilka lat temu poprowadzono 
po nim ścieżkę rowerową. Jest 
ciszej i spokojniej. Tu już moż-
na zaobserwować atrakcyjne 
położenie Gorlic – w dolinie 
rzeki, na północnej granicy 
Beskidu Niskiego. – fragment 
tekstu „Kraina osobliwości”, A. 
Demianowicz. Anita Demiano-
wicz - podróżniczka, reporterka 
i fotografka, a prywatnie 
córka Alicji Nowak - Radnej 
Miasta Gorlice. Na co dzień 
współpracuje z magazynami 
podróżniczymi „Poznaj Świat”, 
„Podróże”, „Rowertour”. Pro-
wadzi swoją stronę www.bani-
ta.travel.pl. Zwykle przez sześć 

miesięcy w roku jest w drodze. 
Podróżuje przede wszystkim 
sama, często na rowerze, naj-
chętniej do Ameryki Środkowej. 
Organizuje unikalny festiwal 
podróżniczy TRAMPki, Spotka-
nia Podróżujących Kobiet w 
Gdańsku. 19 września 2016 r. 
ukazała się jej pierwsza książ-
ka „Końca świata nie było”, w 
której pisze o szukaniu swojej 
drogi w życiu podczas trwa-
jącej pięć miesięcy podróży 
przez kraje Ameryki Środkowej. 
Serdecznie dziękujemy Pani 
Anicie za tak wspaniałą pro-
mocję Gorlic i Ziemi Gorlickiej 
wśród wielbicieli podróży na 
całym świecie. Zachęcamy 
do śledzenia bloga podróż-
niczego Pani Anity www.ba-
nita.travel.pl. Serdecznie za-
praszamy do lektury!  
 
Grafika: Rowertour

Gorlickie krainą osobliwości!
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Spływają do nas informacje o 
kolejnych efektach promocji 
Gorlic. Tym razem o naszym 
mieście, w swoim serwisie pi-
sze Dziennik Zachodni, jedna 
z gazet należąca do grupy Pol-
ska Press. Promocyjny artykuł, 
ma ukazać się także w papie-
rowej wersji wydania, której 
średni nakład to ponad 45 tys. 
egzemplarzy!
Dziennik Zachodni to regio-
nalna gazeta codzienna oraz 
popularny portal obejmujący 
swoim zasięgiem wojewódz-
twa śląskie i opolskie. Zajmuje 

się szeroką tematyką - przed-
stawia wydarzenia ze świata, 
kraju i regionu.
Artykuł zatytułowany „Gorlice: 
miasto światła, czyli nafta i 
historia” przybliża czytelnikom 
najważniejsze fakty historycz-
ne oraz postacie związane z 
miastem oraz regionem. Za-
chęca również do odwiedzenia 
Gorlic i przedstawia je jako in-
teresujące i warte odwiedzenia 
miejsce. Jak wynika z informa-
cji, które posiadamy, artykuł 
znajdzie się także w wersji pa-
pierowej dziennika

Do Miasta Światła zaprasza Dziennik Zachodni
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Charakterystyczne znaki, zwane 
witaczami, stanowią wizytówki 
miast, miasteczek, regionów 
czy państw, które odwiedzamy. 
Piękne i charakterystyczne gor-
lickie witacze, nieremontowane 
przez ponad 20 lat (!), były już 
naprawdę mocno nadszarpnięte 
zębem czasu. Dlatego, tym bar-
dziej, miło jest nam poinformo-
wać, że tablice te zostały odno-
wione i odzyskały dawny blask! 

Wyremontowane tablice witają 
i żegnają podróżnych przy ulicy 
Węgierskiej, Stróżowskiej, Du-
kielskiej i Bieckiej. W ramach ich 
renowacji odnowiono i odmalo-
wano figury żołnierzy, wykona-
no nowe tło na wzór starego, 
a z drugiej strony zainstalo-
wano zupełnie nowy element 
jakim jest grafika z Ignacym 
Łukasiewiczem i hasłem, które 
aktualnie promuje nasze mia-

sto – Gorlice – Miasto Światła. 
Gorlickie witacze są zarówno 
wizytówką, jak i reklamą 
naszego miasta. Tablice te, 
przypominają o wydarzeniach, 
jakie miały miejsce podczas 
I wojny światowej, a 
zainstalowane zostały na 80. 
rocznicę obchodów bitwy 
pod Gorlicami, a więc w 
1995 roku. Od tego czasu nie 
były remontowane! – mówi 

WITAJĄ I ŻEGNAJĄ PODRÓŻNYCH
GORLICKIE WITACZE WYREMONTOWANE I ODNOWIONE

Mamy kolejne duże pieniądze  
będzie remont Kromera i Sokoła!

Z radością informujemy, że 
już niebawem wypięknieją 
dwa historyczne budynki Gor-
lic – budynek I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marcina 
Kromera oraz Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół! W ze-
szłym roku informowaliśmy, że 
Miasto Gorlice wraz ze Staro-
stwem Powiatowym złożyło 
wniosek na ich moderniza-
cję.  21 lutego br. zostały ogło-
szone wyniki i wiemy już, że 
Urząd Marszałkowski przezna-
czy na ich remont, aż 10 584 
103,19 zł! W ramach projektu 
zostanie też wyremontowana 
ulica Kromera, a ze środków 
własnych Miasta Gorlice uli-
ce Niepodległości i Jagiełły! 
Szacunkowa wartość partner-
skiego projektu wynosi 16 446 
896,85 zł, a dofinansowanie 

stanowi 75 % kosztów kwa-
lifikowanych. Wniosek został 
złożony w ramach ogłoszone-
go przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego, naboru o 
dofinansowanie projektów na 
potrzeby 11. Osi Prioryteto-
wej Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej, Działanie 11.1 
Rewitalizacja miast, Pod-
działanie 11.1.2 Rewitaliza-
cja miast średnich i małych. 
To już kolejny projekt, któ-
ry uzyskał pozytywną ocenę 
i będzie realizowany w tym 
roku. Przypominamy, że w 
2018 wypięknieje gorlicki park 
oraz rozpoczną się takie za-
dania jak np.  kompleksowa 
modernizacja 39 obiektów na 
terenie powiatu gorlickiego (w 
ramach zadania wyremonto-
wany zostanie budynek Ratu-

sza!), modernizacja wyciągu 
narciarskiego w Małastowie, 
rozbudowa i modernizacja tras 
pieszo rowerowych, rozbudo-
wa ekologicznego transportu 
(m.in. zakup 11 sztuk nisko-
emisyjnego taboru!) i prze-
budowa  ul. Wróblewskiego. 
Warto zwrócić szczególną 
uwagę na fakt, że przywrócimy 
dawną, historyczną  funkcję 

budynkowi Sokoła – po grun-
townym remoncie, który zakła-
da stworzenie m.in. wielofunk-
cyjnej sali sportowej, siłowni, 
szatni czy też sali konferen-
cyjnej, budynek będzie skupiał 
wszystkie stowarzyszenia spor-
towe działające w Gorlicach! 
– powiedział Burmistrz, doda-
jąc – jestem dumny, że udało 
mi się rozwiązać ten problem. 

Burmistrz Rafał Kukla. Sukce-
sywnie poprawiam estetykę 
naszego miasta. Niezmiernie 
cieszę się, że tablice wreszcie 
odzyskały dawny blask. Po-
dobno najważniejsze jest 
pierwsze wrażenie! – dodaje. 
Działanie zostało zrealizowane 
przy wsparciu finansowym Wo-
jewództwa Małopolskiego.
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Zrobimy nowoczesne boisko przy „Szóstce”!
Nowoczesne, bezpieczne, 
funkcjonalne i piękne - to 
określenia jakimi z powodze-
niem będzie można nazwać 
boisko przy Miejskim Zespo-
le Szkół nr 6 w Gorlicach. A 
to za sprawą efektywnego 
poszukiwania pieniędzy ze-
wnętrznych, służących popra-
wie komfortu i poziomu życia 
w mieście. Kolejne pieniądze 
trafią do Gorlic na remont i 
modernizację boiska służące-
go dzieciom i społeczności z 
Osiedla Korczak.

Uzyskana przez Miasto dota-
cja pochodzi z projektu „Ma-
łopolskie boiska” i wyniesie 
194 542 zł – jest to najwyższa 
przyznana kwota!
W ciągu kilku miesięcy boisko 
przy MZS nr 6 zmieni się nie 
do poznania, będzie nowocze-
sne, a co najważniejsze będzie 
bezpieczne dla wszystkich 
osób z niego korzystającyca-
zh. Stawiamy na poprawę sta-
nu infrastruktury sportowej w 
naszym mieście, bo wiemy, że 
sport to zdrowie! W tym roku 

zrealizujemy też wiele projek-
tów, które mają aktywizować 
uczniów gorlickich szkół, jak 
chociażby projekt „Jeżdzę z 
głową”, „Gorlickie pływanie” 

czy zajęcia sportowe reazali-
zowane w ramach Szkolnego 
Klubu Sportowego  - mówi 
Burmistrz Rafał Kukla.
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Publikujemy aktualną in-
formację dotyczącą liczby 
miejsc grzebalnych na gorlic-
kim cmentarzu komunalnym. 
Ostatnia informacja w 
tym temacie publikowa-
na była przez nas we 
wrześniu ubiegłego roku.  
Obecnie (19.02) do wykorzy-
stania, jest 464 miejsca grze-
balne, czyli o 11 mniej niż po-
dawaliśmy we wrześniu 2017 r. 
(475 miejsca). 

Pierwsze obrady Rady Seniorów w nowym roku
Rada Seniorów działa pręż-
nie! Powołana przez Burmistrz 
Miasta Gorlice w zeszłym 
roku, 13 lutego br. spotkała 
się po raz pierwszy w 2018, 
by omówić bieżące sprawy. 
Pragniemy zaktywizować star-
sze osoby do włączenia się w 
życie Miasta – stąd zeszłorocz-
na decyzja o reaktywowaniu 
Rady Seniorów. Seniorzy są 
znaczącą grupą w Gorlicach i 
pragniemy wysłuchać ich zda-

nia, potrzeb, pomysłów i opinii. 
Myślę, że obrady i spotkania 
Rady seniorów niosą obopólną 
korzyść - tak dla samorządu 
jak i dla mieszkańców! Bierze-
my pod uwagę zdanie wszyst-
kich gorliczan i każda opinia 
jest dla nas niezwykle ważna 
– mówi Burmistrz Rafał Kukla. 
Spotkanie otworzył przewod-
niczący GRS Tadeusz Nowak. 
Następnie Rada szczegółowo 
zapoznała się z uchwalonym sta-

Niosą pomoc przez całą dobę
Środowiskowe domy 
samopomocy,zwane ośrodkami 
wsparcia, służą budowaniu 
sieci oparcia społecznego 
i przygotowują do życia 
w społeczeństwie oraz 
funkcjonowania w środowisku. 
13 lutego br. w gorlickiej filii Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Bieczu zostały oficjalnie 
oddane do użytku nowe miejsca 
całodobowego pobytu dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 
Przypominamy, że powstanie 

Środowiskowego Domu Samo-
pomocy było możliwe dzięki 
wspólnej inicjatywie Starosty 
Gorlickiego, Burmistrza Gorlic, 
Burmistrza Biecza oraz przy-
chylności Wojewody Małopol-
skiego. Środki finansowe na 
realizacje opieki całodobowej 
w wysokości 152 000 zł. zosta-
ły przekazane przez Wojewodę 
Małopolskiego. Całodobowy 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy działa już od 1 grudnia 
2017 r – 13 lutego br.odby-

fo
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ło się uroczyste otwarcie. 
W ŚDS Uruchomione zosta-
ły 4 miejsca całodobowego 
pobytu, co oznacza że każda 
spośród 34 osób korzystają-
cych z placówki w przypadku 
pojawienia się trudnej lub lo-
sowej sytuacji będzie mogła 
skorzystać z noclegu. W tym 
celu w pomieszczeniach utwo-
rzone zostały 2 pokoje 2 oso-
bowe oraz aneks kuchenny 
z pomieszczeniem dziennym. 
Dziś z kadrą i podopieczny-

mi ŚDS spotkali się m.in. Wi-
cewojewoda Małopolski Józef 
Gawron, Poseł Barbara Bar-
tuś, Dyrektor Wojewódzkie-
go PFRON Marta Mordarska, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Burmistrz Biecza Mi-
rosław Wędrychowicz, Radni 
Powiatu i Miasta oraz zaanga-
żowani w niesienie pomocy. 
Gości powitała Jadwiga Bia-
łoń Dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bieczu z 
filią w Gorlicach.

tutem i ustaliła harmonogram 
dyżurów. Omówione zostało 
także uzupełnienie składu Rady. 
Przypominamy, że do katalogu 
zadań Rady Seniorów należy 
m.in. inicjowanie przedsięwzięć 
zmierzających do integracji 
społecznej seniorów, wzmac-
niania ich aktywności obywa-

telskiej oraz służących ochronie 
praw i poszanowaniu godności 
osób w wieku senioralnym; 
podejmowanie działań zmierza-
jących do wykorzystania poten-
cjału i czasu seniorów na rzecz 
inicjatyw środowiskowych, w 
tym w zakresie kultury, sportu, 
rekreacji, edukacji;
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8 lutego br. oficjalnie otwarto 
nowe biuro Oddziału Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Gorli-
cach, które mieści się przy ul. 
Bieckiej 9B, w budynku daw-
nego Urzędu Skarbowego. 
Uroczystość otworzył Prezes 
gorlickiego Oddziału Rejono-
wego Polskiego Czerwonego 
Krzyża, dr Marian Sikora. Nowe 
biuro poświęcił ks. Marcin Krę-
pa z Ciężkowic, kapelan klubu 
HDK w Grybowie. Na otwarciu 
obecni byli również między 
innymi Wicestarosta Gorlicki 
Jerzy Nalepka, Wiceburmistrz 
Gorlic Łukasz Bałajewicz, Prze-
wodniczący Rejonowej Rady 
Krwiodawstwa PCK w Gorli-
cach Jan Bugno, Kierownik 
Regionalnego Centrum Krwio-
lecznictwa i Krwiodawstwa 
Oddział Terenowy w Gorlicach 
Renata Załęska oraz animato-

rzy i Honorowi Dawcy Krwi. 
W czasie spotkania głos zabrał 
Wiceburmistrz Łukasz Bałaje-
wicz, który złożył wszystkim 
zaangażowanym w to piękne 
dzieło serdeczne podziękowa-
nia i szczere wyrazy uznania. 
Przypominamy, że w wyniku 
zamiany ze Starostwem Po-
wiatowym w Gorlicach, obec-
nie siedziba dawnej „Skar-
bówki” jest własnością Urzędu 
Miejskiego i służy głównie or-
ganizacjom pożytku publicz-
nego oraz stowarzyszeniom. 
Pozwoliło to rozwiązać pro-
blemy lokalowe w mieście. 
Polski Czerwony Krzyż jest 
najstarszą polską organiza-
cją humanitarną, wchodzącą 
w skład Międzynarodowego 
Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca. 
Na co dzień działalność PCK 

obejmuje pomoc socjalną, 
propagowanie idei honoro-
wego krwiodawstwa, naukę 
udzielania pierwszej pomocy, 
prowadzenie zabezpieczeń 
medycznych na imprezach 
masowych, a także udziela-
nie pomocy humanitarnej w 
czasie klęsk i wojen oraz roz-
powszechnianie wiedzy o mię-

dzynarodowych prawach doty-
czących konfliktów zbrojnych. 
Dołączamy się do wyrazów 
uznania, składanych wszyst-
kim działaczom Polskiego 
Czerwonego Krzyża w naszym 
mieście. Zapraszamy także do 
udziału w akcjach organizo-
wanych przez gorlickie PCK. 
Foto. PCK Gorlice

3 lutego br. ruszył I etap pro-
jektu „Małopolskie Talenty”, 
realizowany przez Stowarzy-
szenie Kulturalno – Oświatowe 
Wsi Dominikowice, w part-
nerstwie z Miastem Gorlice. 
Pierwsze spotkanie otwierające 
projekt, odbyło się w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, 
gdzie przez kolejne tygodnie 
swoje umiejętności i talenty roz-
wijać będą uczestnicy projektu.  
„Małopolskie Talenty” to pro-
jekt edukacyjny, którego celem 
jest wydobycie potencjału, roz-
wój uzdolnień i wspieranie suk-
cesów życiowych dzieci i mło-
dzieży z małopolskich szkół. 
Uczniowie uczestnicząc w inspi-
rujących zajęciach oraz wyda-
rzeniach mogą rozwinąć swoje 
kompetencje z zakresu języka 
angielskiego, matematyki, dzie-

dzin naukowo-technicznych, 
informatyki, a także rozwinąć 
umiejętność uczenia się, kom-
petencje społeczne i obywatel-
skie, inicjatywność i przedsię-
biorczość. Ponadto, uczniowie 
mają możliwość skorzystania z 
profesjonalnej diagnozy uzdol-
nień, zajęć realizowanych w 
Centrach Wspierania Uczniów 
Zdolnych, Letniej Szkole Mło-
dych Talentów, Forum Mło-
dych Talentów oraz wielu 
konkursów edukacyjnych. 
W inicjatywie udział biorą 
uzdolnieni uczniowie z miasta 
i powiatu, wyłonieni na pod-
stawie nominacji rodzicielsko 
– nauczycielskich, a  następnie 
testów uzdolnień, przygotowa-
nych przez autorów projektu. 
W czasie testu sprawdzona 
została wiedza młodzieży z za-

kresu uzdolnień językowych, 
matematycznych, z zakresu 
technologii Informacyjno - ko-
munikacyjnych oraz uzdolnień 
przedsiębiorczych. Ponad-
to, projekt obejmuje również 
szkolenia dla nauczycieli.
Zdolności, na rozwój których 
stawia projekt, są najważniej-

szymi w dzisiejszych czasach 
umiejętnościami, cenionymi 
na rynku pracy. 
Trzymamy kciuki za naszą 
zdolną, gorlicką młodzież! 
Więcej informacji o projekcie  
na stronie internetowej www.
malopolskietalenty.pl

Ruszył projekt Małopolskie Talenty

Miło nam poinformować, że 
Gorlice uzyskały wysoką oce-
nę pre-ratingową w badaniach 
oceniających kondycję budże-
tów polskich jednostek samo-
rządu terytorialnego! Tylko 
11% samorządów może po-
chwalić się tak wysoką ocenę, 
a wśród nich są także Gorlice. 
Osiągnięty wynik, mieszczący 
się na poziomie inwestycyj-
nym w przedziale pomiędzy 
AAA a BBB+, najprościej mó-

wiąc, świadczy o bardzo dobrej 
kondycji miejskich finansów, co 
daje duże możliwości inwesty-
cyjne i rozwojowe.
Jak wynika z pisma, które wpły-
nęło w ubiegłym tygodniu do 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach, 
na 2792 jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce, zaled-
wie 319 posiada ocenę równą 
lub wyższą od uzyskanej przez 
Gorlice.
Jest to dowód, iż w sposób 

odpowiedzialny i racjonalny 
zarządzacie Państwo środkami 
publicznym, w pełni wypełnia-
jąc mandat zaufania uzyskany 
od wyborców w wyborach sa-
morządowych - podkreśla w 
piśmie Prezes Zarządu Fundacji 
Rozwoju Rynku Kapitałowego 

dr hab. Paweł Śliwiński.
Badania przeprowadzone zo-
stały na zlecenie Fundacji 
Rozwoju Rynku Kapitałowego, 
wykonała agencja ratingowa 
INC Rating Sp. z o.o. z Pozna-
nia.
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Nowe biuro PCK Gorlice

Gorlice z bardzo dobrą
oceną pre-ratingową!
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8 lutego br. w Domu Ludo-
wym w Stróżówce, odby-
ła się zabawa karnawałowa 
dla najmłodszych mieszkań-
ców Osiedla Łysogórskiego. 
Organizatorem wydarzenia 
był Zarząd Osiedla nr 11, na 
czele z Przewodniczącym Ja-
nem Kukiem. Uczestnicy za-
prosili do wspólnego spędze-
nia ostatnich dni karnawału 

również Burmistrza Rafała 
Kuklę, który pojawił się na 
imprezie, życząc wszystkim 
wspaniałego wieczoru. Sam, 
też wziął udział w zabawie. 
W czasie wspólnej zabawy 
salę wypełniły okrzyki radości, 
roześmiane twarze wesołych 
przebierańców i oczywiście 
odgłosy szaleństwa na par-
kiecie! Ależ to była zabawa! 

 

Dziecięcy Karnawał na Osiedlu Łysogórskim

10 lutego br. w Zespole Szkół 
Zawodowych w Gorlicach od-
była się X Integracyjna Absty-
nencka Zabawa Karnawałowa. 
Organizatorami zabawy byli 
Klub Abstynenta „Egida”, Bur-
mistrz Miasta Gorlice i Miejska 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gorlicach. 
Uczestniczyły w niej zaprzyjaź-
nione kluby „Horyzont” z Biecza 
i „Stara Plebania” z Grybowa 
oraz abstynenci z Gorlic, Tarno-
wa, Brzozowa, Nowego Sącza, 

Limanowej i Jasła. Zaproszo-
nych gości przywitał Prezes Klu-
bu Jan Taboł. Głos zabrał tak-
że Zastępca Burmistrza Gorlic 
Łukasz Bałajewicz przekazując 
wszystkim uczestnikom życze-
nia radosnej i udanej zabawy. 
Do tańca przygrywał zespół 
muzyczny „Casablanka”, a na 
parkiecie tańczyło 90 osób. 
Czas karnawału i zabawy abs-
tynenci wykorzystali na integra-
cję w tańcu. Taniec jednoczy, 
wyzwala pozytywne emocje, 

„tańcząc na trzeźwo” poznaje-
my siebie i poznajemy drugiego 
człowieka. Takiej integracji w 
powrocie do zdrowia potrzeba 
nam wszystkim. Dziękujemy za 

wspieranie naszej działalności 
wszystkim ludziom rozumie-
jącym potrzebę promowania 
trzeźwego życia. Podziękowa-
nia dla współorganizatorów i 
zaproszonych gości składa Pre-
zes Klubu Abstynenta „EGIDA”. 
 Tekst i zdjęcia: Jan Taboł

Abstynencka Zabawa Karnawałowa 2018

13 lutego br. w sali bankie-
towej Starego Dworca, od-
był się integracyjny bal kar-
nawałowy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Gor-
licach z filią w Bobowej. 
W spotkaniu, w imieniu Burmi-
strza Gorlic udział wziął jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz, 
który przywitał zgromadzonych 
gości, dziękował za współpra-
cę oraz życzył dobrej zabawy. 
Na ręce Zastępcy Burmistrza 
Miasta Gorlice, podziękowania 
za pomoc płynącą z Urzędu 
Miejskiego, złożyła  dyrektor 
DOW – ŚDS w Gorlicach z Filią 
w Bobowej Małgorzata Mróz. 

Dzienny Ośrodek Wsparcia 
w Gorlicach powstał w paź-
dzierniku 2003 roku. Jest jed-
nostką organizacyjną pomocy 
społecznej pobytu dziennego 
o zasięgu lokalnym. Obejmuje 
on swoją działalnością teren 
Powiatu Gorlickiego. Prowa-
dzony jest przez niepubliczny 
podmiot, jakim jest Stowa-
rzyszenie na Rzecz Pomocy 
Rodzinie Nadzieja w Bieczu. 
Dzienny Ośrodek Wsparcia 
Filia w Bobowej rozpoczął 
swoją działalność 20 grudnia 
2004 r. Placówka przeznaczo-
na jest dla 20 osób, które w 
przeszłości przeszły kryzys 

psychiczny oraz osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie. 
Głównym celem Ośrodka jest 
zapewnienie osobom potrze-
bującym pomocy w życiu co-
dziennym, aby mogli sprawniej 
i bardziej samodzielnie funkcjo-
nować w swoich środowiskach. 

Działalność Ośrodka opiera się 
na tworzeniu indywidualnych 
planów postępowania wspiera-
jąco - aktywizującego dostoso-
wanych do potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczestników 
zajęć.

Integracyjny Bal Karnawałowy ŚDS w Gorlicach z filią w Bobowej

3 lutego br., w Hotelu Margot 
odbyła się Zabawa Karnawa-
łowa dla mieszkańców Osiedla 
nr 6. Organizatorem imprezy 
był Zarząd Osiedla nr 6, na 
czele z Przewodniczącą Gra-
żyną Mocarską. Na spotkaniu, 
w imieniu Burmistrza Rafała 
Kukli obecny był Zastępca 
Burmistrza Łukasz Bałajewicz 
oraz  Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Mariola Migdar. 
Wszyscy uczestnicy zabawy 
spędzili miłe chwile w gronie 
znajomych i sąsiadów. Głos 
zabrał Wiceburmistrz Łukasz 
Bałajewicz, życząc zgroma-
dzonym nie tylko wspaniałej 
zabawy, ale również składając  
serdeczne życzenia noworocz-
ne. Imprezę zaliczyć można 
do udanych, czego najlepszym 

dowodem był parkiet wy-
pełniony do późnych godzin 

nocnych. Oprawę muzyczną 
zapewnił zaproszony DJ.

Zabawa karnawałowa na Osiedlu „Zawodzie”

                 Karnawału wsp
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Tłusty czwartek, zwany także 
zapustami, jest z pewnością 
ulubionym świętem amatorów 
słodkości. Od lat obchodzo-
ny jest w polskiej kulturze, w 
ostatni czwartek przed Wielkim 
Postem, jako dzień rozpoczyna-
jący ostatni tydzień karnawału. 
W tym roku, przedszkolaki z 
Miejskiego Przedszkola nr 4 
obchodziły ten słodki dzień, 

pod hasłem „Czwartek tłusty 
- to zapusty”. Do wspólnego 
świętowania zaprosiły rów-
nież Burmistrza Gorlic Rafała 
Kuklę, ks. Proboszcza Jerzego 
Gondka, Radną Rady Miasta 
Gorlice Marię Ludwin, Dyrek-
tora Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 1 Waldemara Pyznara, Ks. 
Marcina Jaracza, Kierownika 
Wydziału Oświaty, Kultury i 

Spraw Społecznych Aleksan-
dra Augustyna oraz Przed-
stawicieli Rady Rodziców. 
Na tę okazję, dzieci pod kie-
rownictwem pań nauczycielek 
przygotowały program arty-
styczny, ubarwiony kolorowy-
mi strojami karnawałowymi. 
Nie zabrakło także wesołych 
zabaw, tańców, konkursów, 
śmiechu i oczywiście przepysz-

Czwartek tłusty - to zapusty
nych, tradycyjnych pączków 
i faworków, które dopełni-
ły wesoły bal karnawałowy! 
Uśmiechnięte buzie dzie-
ci były najlepszym dowodem 
na to, że zabawa była udana! 
A my przypominamy, że zgod-
nie z tradycją, kto w ten dzień 
nie zje ani jednego pączka, 
nie będzie miał szczęścia w 
życiu! 

Babski Comber Uniwersytetu Złotego Wieku
8 lutego br. Klubie Jubi-
lat odbyło się karnawałowe 
spotkanie słuchaczek Uni-
wersytetu Złotego Wieku w 
Gorlicach „Babski Comber”. 
Panie z Uniwersytetu Złotego 
Wieku same postanowiły zor-
ganizować sobie karnawałowe 
„ostatki” i sięgnąć do ludo-
wych, regionalnych tradycji, 
przywracając nieco zapomnia-
ny już zwyczaj. Comber jest to 
wywodząca się ze średniowie-
cza ludowa zabawa zapustna, 
w czasie której kobiety urzą-
dzały tańce i zabawy na ryn-
kach polskich miast w wielu 
regionach. Tańce odbywały 
się zazwyczaj w tłusty czwar-
tek, jako dzień rozpoczynają-
cy ostatni tydzień karnawału. 
Organizatorem imprezy był 

Uniwersytet Złotego Wieku, 
na czele z Rektorem Roma-
nem Dziubiną, który otworzył 
imprezę. Na spotkaniu obecny 
był także Burmistrz Rafał Kukla, 
który złożył wszystkim zgroma-
dzonym Paniom życzenia do-
brej zabawy. 
Słuchaczy UZW powitała 
także Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Mariola Migdar. 
W czasie zabawy nie zabrakło 
karnawałowego szaleństwa na 
parkiecie, głośnych śmiechów 
i oczywiście tradycyjnych, za-
pustnych pączków i faworków! 
Comber trwał do późnych go-
dzin wieczornych, a atmosfera 
wypełniająca salę klubu była 
niesamowicie pozytywna.

Karnawałowe szaleństwo 
w Chatce Misia Uszatka

W piękny, zimowy, śnieżny pora-
nek, 5 lutego br, w przedszkolu 
„Chatka Misia Uszatka” odbył 
się bal przebierańców, na który 
nasze „misiaczki” czekały już 
od jesieni. Bajkowe przebra-
nia rozweselały kolorami naszą 
salę, która również wyglądała 
olśniewająco. Było mnóstwo 
balonów wiszących pod sufi-
tem, serpentyn i własnoręcz-
nie przygotowanych ozdób. 
Przedszkolaki czynnie brały 
udział w zabawach, tańcach i 

konkursach przygotowanych 
przez animatorki dobrej zaba-
wy „Klauniki”. Nauczyliśmy się 
nowych kroków do ulubionych 
piosenek. Konkursy, jak np. 
przeciąganie liny czy wyścig 
w workach, sprawiły dzieciom 
wiele radości. Nie obyło się też 
bez malowania twarzy, zabawy z 
balonikami oraz pysznej gościny 
z ulubionymi przez dzieci sma-
kołykami przygotowanymi przez 
rodziców. 
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23 lutego br. odbyła się XLV zwy-
czajna sesja Rady Miasta. Radni 
przyjęli informację o sporządzeniu 
protokołów z XLIII i XLIV sesji RM, 
zapoznali się z Informacją Burmi-
strza Miasta za okres międzyse-
syjny od 16.01. do 15.02.2018 r. 
i odpowiedziami na interpelacje 
zgłoszone na XLIV sesji RM oraz 
rozpatrzyli i przyjęli 11 projektów 
uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
długoterminowej pożyczki prefe-
rencyjnej z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie na 
dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Chopina 13 w 
Gorlicach”. Głównym celem plano-
wanego do realizacji zadania jest 
poprawa estetyki tego wielorodzin-
nego budynku, poprawienie stanu 
technicznego oraz wyeliminowanie 

znaczących strat ciepła, konse-
kwencją czego będzie zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię ciepl-
ną – uzyskując pozytywne efekty 
finansowe i ekologiczne. Radni wy-
razili zgodę na zaciągnięcie w 2018 
roku tej długoterminowej pożyczki 
preferencyjnej do kwoty 485 211 
zł. Spłata pożyczki wraz z odsetka-
mi nastąpi z dochodów własnych 
budżetu miasta w latach 2019-
2026. W drugiej uchwale wyrażono 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy – z przeznaczeniem na 
usytuowanie garażu oraz – z prze-
znaczeniem na cele rolne (uprawa 
warzyw). Trzy uchwały dotyczyły 
przystąpienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice” 
z przeznaczeniem ich na tereny 
usług; tereny zabudowy mieszka-
niowej; tereny obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów. Szóstą 

uchwałą przyjęto „Program ochro-
ny środowiska dla Miasta Gorlice 
na lata 2017-2020 z perspektywą 
do roku 2024”. Następna uchwała 
dotyczyła zmiany Budżetu Miasta 
Gorlice oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta Gorlice na 2018 rok. Zwięk-
szono dochody budżetu o kwotę 
686 784 zł,  w tym dochody bieżące 
o 411 784 zł i dochody majątkowe 
o 275 000 zł. Zwiększono też wy-
datki budżetu o kwotę 4 349 784 
zł,  w tym wydatki bieżące o 
519 435 zł, a wydatki majątkowe o 
3 830 349 zł. Z wydatków majątko-
wych realizowana będzie: Przebu-
dowa ul. Blich (1 500 000 zł) i ul. 
Łokietka (680 000 zł – kontynuacja 
robót); Zagospodarowanie i rewi-
talizacja części działki w Gorlicach 
przy ulicy Łukasiewicza 2 poprzez 
wyodrębnienie stref odpoczynku 
dla dorosłych, części do zabaw 
dzieci z piaskownicą oraz wyodręb-
nionego placu na potrzeby altany 
śmietnikowej (27 000 zł); Budo-
wa placu zabaw z mini boiskiem 
przy ul. Słowackiego (20 000 zł); 
Budowa placu zabaw z miejscem 
rekreacyjno-sportowym przy ul. 
Azaliowej (27 000 zł); Przebudowa 
budynku Ratusza (200 000 zł); Głę-
boka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej 
na terenie Ziemi Gorlickiej (opinia 
ornitologiczna i chiropterologiczna 
dla 9 obiektów w mieście – 3 600 
zł; Wpłaty jednostek na państwowy 
fundusz celowy na finansowanie i 
dofinansowanie zadań inwesty-
cyjnych – Komendy Powiatowej 

Policji (zakup pojazdu typu furgon 
(8 000 zł); Przebudowa boiska przy 
MZS nr 6 przy ul. Hallera (438 500 
zł); Budowa parkingu przy MZS Nr 
6 (70 000 zł); Budowa kanalizacji 
deszczowej ulicy Kochanowskiego 
(600 000 zł); Budowa kolektora 
kanalizacji deszczowej  z wylotem 
do cieku bez nazwy z ul. Łokietka 
(15 000 zł); Budowa odwodnienia 
terenu wokół budynku przy ul. Koł-
łątaja 4 (80 000 zł); Ograniczenie 
niskiej emisji na terenie Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wy-
korzystanie urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe oraz odnawialnych 
Źródeł Energii (prowadzenie biura 
projektu – 11 247,39 zł dla obu 
zadań); Dotacja przedmiotowa dla 
MBP w Gorlicach; Budowa dwóch 
Otwartych Stref Aktywności (OSA) 
na terenie Miasta Gorlice (przy ulicy 
Batorego oraz przy boisku ze sztucz-
ną trawą na terenie OSiR – 150 000 
zł). W trzech ostatnich uchwałach 
przyjęto Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Miasta Gorlice; powołano 
Zespół do przygotowania wyborów 
uzupełniających ławników do Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu na 
kadencję 2016-2019 (Maria Lu-
dwin, Małgorzata Miękisz-Müller , 
Adam Piechowicz, Maria Piecuch, 
Maria Kaszczak); uchwalono plany 
pracy komisji Rady Miasta Gorlice 
na rok 2018; rozpatrzono skargę na 
działania Kierownika i pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy spo-
łecznej w Gorlicach (uznaje skargę 
za niezasadną).
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 stycznia 2018 roku do 15 lutego 2018 roku

17 stycznia 2018 roku
- Uroczystości upamiętniające 73-
cią rocznicę wyzwolenia Gorlic (Ł. 
Bałajewicz)
18 stycznia 2018 roku
- Uroczysta gala podsumowują-
ca VII edycję Szlachetnej Paczki 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz, D. Ja-
neczek)
- Spotkanie w sprawie formy dal-
szego funkcjonowania strzelnicy na 
ternie Miasta Gorlice (Ł. Bałajewicz, 
 D. Janeczek)
21 stycznia 2018 roku
- Koncert finałowy projektu 
pn.  „Wspólne kolędowanie” (GCK, 
R. Kukla)
22 stycznia 2018 roku
- Spotkanie z przedstawicielem 
„Elbud-2” S.C. Firma Handlowo-
-Usługowo-Wielobranżowa - Pa-
nem Rafałem Bugno ws. Realizacji 
inwestycji (Ł. Bałajewicz)

- Wręczenie nagród w konkursie  
„Najpiękniej przystrojone drzewko 
świąteczne” dla Miejskiego Zespo-
łu Szkół nr 1 oraz Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 6 (R. Kukla)
23 stycznia 2018 roku
- Spotkanie z projektantem w spra-
wie zabudowy poddasza na miesz-
kania komunalne zaplanowane w 
budynku przy ul. 3 maja 18 (R. 
Kukla)
- Spotkanie z przedstawicielem SE-
VERT POLSKA Sp. z o. o.  panem 
Piotrem Boguta (R. Kukla)
24 stycznia 2018 roku
- Przegląd gwarancyjny robót 
związanych z rewitalizacją Starów-
ki Miasta Gorlice (Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie dotyczące organizacji 
Dni Gorlic 2018 (R. Kukla)
25 stycznia 2018 roku
- Spotkanie z Ordynariuszem Die-

cezji Przemysko-Gorlickiej - bisku-
pem Paisjuszem (R. Kukla)
- Promocja książki Andrzeja Ćmie-
cha pt.: „Ziemia gorlicka i jej dzie-
je” (MBP, Ł. Bałajewicz)
26 stycznia 2018 roku
- Obchody upamiętniające 62-ą 
rocznicę śmierci ks. Bronisława 
Świeykowskiego, złożenie wiąza-
nek kwiatów przy grobie i pamiąt-
kowej tablicy poświęconej pamięci 
bohaterskiego Burmistrza Gorlic 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
- Prelekcja pana Zygmunta Berdy-
chowskiego „O Zdobyciu Korony 
Ziemi” na Uniwersytecie Złotego 
Wieku w Domu Polsko – Słowac-
kim (R. Kukla)
- Spotkanie Seniorów z Zarządu 
Osiedla Nr 9 „Górne” z okazji Dnia 
Babci i Dziadka w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 3 w Gorlicach (R. Kukla)
26-28 stycznia 2018 roku

- VII zjazd Burmistrzów, Burmi-
strzyń, Prezydentek i Prezydentów 
Miast Progresywnych w Świdnicy  
(Ł. Bałajewicz)
26 stycznia 2018 roku
- Spotkanie organizacyjne w spra-
wie obchodów 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę  
z udziałem przedstawicieli Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, GCK, Domu 
Polsko-Słowackiego (R. Kukla,  
Ł. Bałajewicz)
29 stycznia 2018 roku
- Zarząd Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej (Ł. Bałajewicz)
- VI Bal u Królowej Zimy w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 3 (Ł. Bała-
jewicz)
- Koncert Noworoczny Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straży Granicz-
nej (Kraków, R. Kukla)
30 stycznia 2018 roku
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlic-
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kiej (R. Kukla)
- Spotkanie w sprawie Szlaku Naf-
towego z panem Zdzisławem Toh-
lem - Dyrektorem Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w Gor-
licach i panem Józefem Abramem 
– Dyrektorem Gorlickiego Stowa-
rzyszenia Wspierania Przedsiębior-
czości (R. Kukla)
31 stycznia 2018 roku
- Spotkanie z panem Romanem 
Warchołem – pełnomocnikiem 
TAURON Sp. z o. o. (R. Kukla)
1 lutego 2018 roku
- I Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy Województwa Mało-
polskiego im. Haliny Wędrychowicz 
p.n.  „Na Zimową Nutę” w klaszto-
rze Ojców Franciszkanów w Bieczu  
(Ł. Bałajewicz)
- Uroczysta zbiórka z okazji zdania 
stanowiska zastępcy Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej – mł. bryg Bohdana Bia-
łonia (R. Kukla)
-Spotkanie Opłatkowe Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w 
Domu Katechetycznym przy Para-
fii Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Gorlicach (Ł.Bałajewicz)
2 luty 2018 roku
- Wystawa zdjęć pana Rafała Ła-
zura o Paragwaju (Pawilon Historii 
Miasta, R. Kukla)
3 luty 2018 roku
- Noworoczna Konferencja Nauko-
wa Centrum Kultury i Wychowania 

OHP (Tarnów, R. Kukla)
- Zabawa Karnawałowa na zapro-
szenie Zarządu Osiedla Nr 6 „Za-
wodzie” (Ł. Bałajewicz)
 4 luty 2018 roku
- Spotkanie Noworoczne (Nowy 
Sącz, R. Kukla)
5 luty 2018 roku
- Spotkanie z Panem Tomaszem 
Mierzwińskim – wiceprezesem  
Kuźni Glinik (R. Kukla)
- Spotkanie w sprawie budowy 
Otwartych Stref Aktywności (Ł. 
Bałajewicz)
- Spotkanie w temacie składowa-
nia odpadów na terenie byłej Rafi-
nerii Nafty Glimar w Gorlicach (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
W spotkaniu udział wzięli m.in. 
Małopolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska Paweł Cieć-
ko, Zastępca Małopolskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska Ryszard Listwan, Sta-
rosta Gorlicki Karol Górski, Proku-
rator Sławomir Korbelak,  Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
nadkom. Dorota Tokarz, Komen-
dant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Gorlicach bryg. mgr 
inż. Krzysztof Gładysz i Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Gorlicach Jadwiga Wójtowicz oraz 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego.
- Uroczyste Gala - spotkanie z dzia-
łaczami kultury i kultury fizycznej 
w Dworze Karwacjanów (R. Kukla, 
 Ł. Bałajewicz)

6 luty 2018 roku
- Rada Społeczna Szpitala (Ł. Ba-
łajewicz)
7 lut 2018 roku
- Spotkanie w Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad w 
sprawie uzgodnień lokalizacji re-
pliki szybu naftowego i reprintu 
fotografii archiwalnej w ramach 
projektu „Pejzaż nad Ropą - Ma-
łopolski Szlak Naftowy” na działce 
przy drodze krajowej (Kraków, R. 
Kukla)
- Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Małopolski (Kraków, 
R. Kukla)
- Spotkanie w sprawie Termomo-
dernizacji (R. Kukla)
8 luty 2018 roku
- Spotkanie „Czwartek tłusty – to 
zapusty” w Miejskim Zespole Szkół 
Nr 4 w Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
- Karnawałowe spotkanie słucha-
czek Uniwersytetu Złotego Wieku 
w Gorlicach „Babski Comber” (R. 
Kukla)
- Zabawa karnawałowa dla naj-
młodszych mieszkańców Osiedla 
Łysogórskiego (R. Kukla)
- Oficjalne otwarcie nowego biura 
Oddziału Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
10 luty 2018 roku
- Spotkanie noworoczne miesz-
kańców Osiedla nr 5 „Młodych”(Ł. 
Bałajewicz)
- Noworoczne spotkanie członków 
Stowarzyszenia „Pokolenia” (R. 

Kukla)
- X Integracyjna Abstynencka Za-
bawa Karnawałowa organizowa-
na przez Klub Abstynenta „Egida”  
(Ł. Bałajewicz)
- XVII Charytatywny Bal Noworocz-
ny organizowany od 17 lat przez 
ks. Jerzego Gondka, proboszcza 
Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w 
Gorlicach (R. Kukla)
12 luty 2018 roku
- Spotkanie w sprawie dostępności 
telefonu dla taksówkarzy (R. Kukla)
13 luty 2018 roku
- Integracyjny bal karnawałowy 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Gorlicach z filią w Bobowej  
(Ł. Bałajewicz)
- Otwarcie nowych miejsc cało-
dobowego pobytu dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi w gorlickiej 
filii Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Bieczu (R. Kukla)
-  Spotkanie w sprawie składo-
wania odpadów na terenie byłej 
Rafinerii Nafty Glimar w Gorlicach 
organizowane przez panią Barbarę 
Bartuś – posła na sejm, z udzia-
łem m. in. Podsekretarza Stanu 
 w Ministerstwie Środowiska, Wo-
jewody Małopolskiego, Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska (Starostwo Powiatowe, R. 
Kukla)
Ponadto odbyły się liczne spo-
tkania inwestycyjne oraz od-
biory zakończonych zadań in-
westycyjnych.

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

Joanna Bubak 
złożyła interpe-
lację w sprawie 
upamiętnienia 
przemysłu naf-
towego i ma-
szynowego.
(Odp.: W od-

powiedzi na interpelację złożoną 
na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 25 stycznia br. w sprawie 
włączenia się do inicjatywy upa-
miętnienia przemysłu naftowego 
i maszynowego w Gorlicach oraz 
uporządkowanie skweru naprze-
ciw sklepu „Majster”, wyremon-
towanie żurawia udarowego i 
uzupełnienie skweru o nowe ele-
menty symboliczne informuję, że 
odbyło się wspólne posiedzenie 
komisji rady miasta i powiatu 
na którym Burmistrz poinformo-
wał, że prowadzi w tym temacie 
uzgodnienia z GDDKIA i innymi 
gestorami w celu uwidocznienia 
i oswietlenia tej maszyny oraz 
instalacji kilku innych obiektów 
zwiazanych z przemysłem nafto-
wym na terenie miasta).
W drugiej interpelacji prosiła o 
udzielenie informacji w zakresie 

planów tworzenia w Gorlicach 
Klubów Seniora. (Odp.: W odpo-
wiedzi na Pani interpelację złożo-
ną na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 25 stycznia br.  w sprawie 
udzielenia informacji w zakresie 
planów tworzenia w Gorlicach 
Klubów Seniora – uprzejmie in-
formuję, że Miasto Gorlice widząc 
potrzebę utworzenia tego typu 
obiektów czyni starania związa-
ne z pozyskaniem funduszy ze-
wnętrznych na ten cel. W chwili 
obecnej, jesteśmy na etapie zło-
żonego wniosku do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego 2014 – 
2020 na zadanie pt.: „Rozbudowa 
budynku kawiarni parkowej do 
funkcji dziennego ośrodka wspar-
cia osób starszych wraz ze świad-
czeniem usług wsparcia na rzecz 
społeczności lokalnej”. Celem 
głównym projektu jest zwiększe-
nie dostępności oraz jakości usług 
kierowanych do osób niesamo-
dzielnych oraz ich opiekunów, a 
także zapewnienie specjalistycz-
nego wsparcia dla tych osób. Pro-
gram zakłada wsparcie 30 użyt-
kowników korzystających z opieki 

dziennej oraz 70 osób, które sko-
rzystają z usług opiekuńczych w 
ramach opieki w miejscu zamiesz-
kania. Z usług poradnictwa indy-
widualnego skorzysta około 30 
osób (opiekunów nieformalnych), 
z usług szkoleniowych skorzysta 
około 50 osób (opiekunów niefor-
malnych). Równolegle planujemy 
utworzenie Klubu Seniora. Nie-
mniej jednak realizacja tego za-
dania uwarunkowana jest od po-
zyskania na ten cel odpowiedniej 
nieruchomości, np. zlokalizowa-
nej przy  ul. Kościuszki oraz po-
zyskaniu zewnętrznych środków 
w ramach programu „Senior+”).

Ryszard Lu-
dwin interpelo-
wał w sprawie 
budowy chod-
nika w pasie 
drogowym ul. 
Pod Lodownią. 
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację złożoną w 
czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 25.01.br. w spra-
wie budowy chodnika w pasie 
drogowym ul. Pod Lodownią in-

formuję, że zadanie nie jest ujęte 
w budżecie na 2018 rok. Z uwagi 
na ograniczone środki finansowe 
nie widzę możliwości wprowadze-
nia nowego zadania do budżetu w 
bieżącym roku. Pana wniosek 
może być analizowany i oceniany 
w przypadku pojawienia się do-
datkowych środków bądź przy 
konstruowaniu budżetu na na-
stępny rok).

Mariola Mi-
gdar w swojej 
interpelacji pod-
jęła temat re-
montu zjazdów 
do budynków 
41 i 43 przy DK 
28 ul. Bieckiej. 

(Odp.: W odpowiedzi na interpe-
lację złożoną w czasie obrad sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 25.01. 
br. w sprawie remontu zjazdów do 
budynków 41 i 43 przy DK 28 ul. 
Bieckiej w Gorlicach informuję, że 
kwestie utrzymania zjazdów regu-
luje Ustawa o drogach publicz-
nych z dnia 21 marca 1985 roku ( 
tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 
2222). Artykuł 30 w/w Ustawy 
jednoznacznie określa, iż utrzy-
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manie zjazdów, łącznie ze znajdu-
jącymi się pod nim przepustami, 
należy do właścicieli lub użytkow-
ników gruntów przyległych do 
drogi. Z ustawowej definicji zjazdu 
wynika, że zjazd nie jest częścią 
drogi publicznej, a jedynie miej-
scem dostępu do takiej drogi (wy-
rok Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z 1 marca 2006 r., II OW 
95/05). Niemniej jednak Pani in-
terpelacja zostanie przekazana do 
zarządcy drogi, tj. GDDKiA celem 
ustosunkowania się).

A u g u s t y n 
Mróz interpelo-
wał w sprawie 
utworzenia fili 
Urzędu Poczto-
wego na Osie-
dlu Magdalena. 
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację złożoną 
podczas sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 25 stycznia br., dotyczącej 
podjęcia działań utworzenia filii 
placówki Poczty Polskiej na Osie-
dlu Magdalena informuję, że wy-
stąpiłem z przedmiotowym wnio-
skiem do Pana Ireneusza Bracha 
- Naczelnika Urzędu Pocztowego 
w Gorlicach. Jednocześnie, z uwa-
gi na brak dysponowania przez 
miasto Gorlice lokalem na ww. 
Osiedlu, który mógłby zostać 
przeznaczony pod działalność pla-
cówki pocztowej, zwróciłem się 
prośbą do Pani Marioli Migdar – 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Małopolska” o rozważenie podję-
cia działań we współpracy z Pocz-
tą Polską S.A, mających na celu 
ułatwienie dostępności do usług 
pocztowych mieszkańców Osiedla 
„Magdalena”).
W drugiej interpelacji prosił o 
uaktualnienie tablicy dotyczącej 
honorowych gorliczan. (Odp.: W 
odpowiedzi na interpelację zło-
żoną podczas sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 25 stycznia br., 
dotyczącą aktualizacji informa-
cji o osobę Pana Władysława 
„Adzika” Sendeckiego w gablocie 
Urzędu Miejskiego poświęconej 
honorowym obywatelom miasta, 
informuję, że został zlecony pro-
jekt wraz z montażem aktualnego 
wykazu Honorowych Obywateli 
Miasta Gorlice. Jednocześnie nad-
mieniam, że informacje o nadaniu 
przez Radę Miasta Gorlice Panu 
Władysławowi Sendeckiemu Ho-
norowego Obywatelstwa Miasta 
Gorlice wraz z notą biograficzną 
były niezwłocznie umieszczone 
na stronie internetowej Miasta w 
zakładce „Honorowi Obywatele 
Gorlic”).
Trzecia interpelacja dotyczyła lo-
kalizacji znaków przy przejściu dla 
pieszych w ciągu ul. Krakowskiej. 
(Odp.: W odpowiedzi na interpe-
lację złożoną w czasie obrad sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 25.01.
br. w sprawie lokalizacji znaków 
przy przejściu dla pieszych w 
ciągu ul. Krakowskiej informuję, 

że wniosek został przekazany do 
zarządcy drogi tj. Powiatowego 
Zarządu Drogowego z prośbą o 
ich przestawienie i udostępnienie 
pasa chodnika dla pieszych).

Alicja Nowak 
w swojej inter-
pelacji poruszy-
ła temat likwi-
dacji strefy 
płatnego parko-
wania (Odp.: W 
odpowiedzi na 

interpelację złożoną w trakcie ob-
rad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 25.01.br. w sprawie likwidacji 
strefy płatnego parkowania przy 
ulicy Armii Krajowej uprzejmie 
wyjaśniam, że: 
przed budową parkingu w 2002 
roku Dyrektor Szpitala Specjali-
stycznego w Gorlicach i Starostwo 
Powiatowe wystąpili do Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach z prośbą 
o rozwiązanie problemu jaki  po-
jawił się na ul. Armii Krajowej tj. 
braku miejsc postojowych dla pa-
cjentów szpitala i przychodni oraz 
rodzin odwiedzających chorych. 
Taka sytuacja przyczyniała się w 
szczególności do występowania 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
kołowego na tej ulicy, między 
innymi ze względu na parkujące 
samochody blokujące jezdnię. Je-
dynym skutecznym rozwiązaniem 
zasygnalizowanego problemu 
była budowa miejsc postojowych. 
Wskazać należy, że początkowo po 
oddaniu parkingu do użytku był on 
bezpłatny. Z uwagi na blokowanie 
miejsc postojowych przez pracow-
ników szpitala, przychodni, aptek 
oraz sporadycznie mieszkańców 
stwierdzono, że koniecznym jest 
wprowadzenie odpłatności celem  
udrożnienia miejsc postojowych. 
Mając na uwadze powyższe, w 
celu realizacji lokalnej polityki 
transportowej, umożliwiającej 
wielu osobom szybkie i łatwe zna-
lezienie wolnego miejsca poprzez 
wywołanie rotacji na stanowi-
skach parkingowych – zwłaszcza 
w odniesieniu do  osób chcących 
załatwić  sprawy w szpitalu, przy-
chodni czy aptece – jak również 
kierując się Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2000 roku (Dz.U Nr 51 poz.608) 
w sprawie szczegółowych zasad 
wprowadzania opłat za parkowa-
nie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych, które stano-
wi, że opłaty mogą być wprowa-
dzone na obszarach charaktery-
zujących się znacznym deficytem 
miejsc postojowych, podjęto de-
cyzję o wprowadzeniu na ul. Armii 
Krajowej strefy płatnego parko-
wania. Zaznaczyć należy, że mając 
na uwadze charakterystykę ruchu 
samochodowego oraz specyfikę 
lokalizacji parkingu, związaną z 
czasem niezbędnym na przepro-
wadzenie badań czy odwiedziny 
w szpitalu lub zakupy w aptekach, 
wprowadzono stosunkowo niskie 

stawki opłat (0,50zł za pół godzi-
ny postoju i 1,50zł za 3 godziny 
postoju i każde trzy kolejne go-
dziny 1,50zł), dające możliwość 
swobodnego załatwienia spraw w 
pobliskich placówkach, bez nara-
żenia się na konieczność ponosze-
nia wygórowanych opłat. 
Jednocześnie dla osób zamie-
rzających notorycznie korzystać 
z miejsc postojowych ustalone 
opłaty stanowią skuteczną zapo-
rę przed ich nadużywaniem ze 
szkodą dla innych użytkowników 
ruchu.  
W ocenie tut. Urzędu likwidacja 
strefy płatnego parkowania na 
ulicy Armii Krajowej nie znajdu-
je uzasadnienia, a jedynie może 
prowadzić do powstania sytuacji, 
w której znalezienie miejsca po-
stojowego w tej newralgicznej 
lokalizacji będzie niemożliwe. 
Zaznaczyć bowiem należy, że za-
potrzebowanie na miejsca parkin-
gowe, w szczególności ze strony 
pracowników Szpitala, jak i pra-
cowników podmiotów prowadzą-
cych działalność w jego otocze-
niu, pozostaje znaczne i wykracza 
poza możliwości, które zapewnia 
zorganizowany przez Miasto par-
king przy ul. Armii Krajowej. W ra-
zie braku rotacji pojazdów na tym 
parkingu należy liczyć się z parko-
waniem samochodów w obrębie 
Szpitala w sposób nieprawidłowy 
i zagrażający bezpieczeństwu ru-
chu zarówno kołowego jak i pie-
szego. Zaznaczam, że już obecnie 
nagminne jest przechodzenie pie-
szych przez ulicę Armii Krajowej 
pomiędzy Szpitalem i parkingiem 
poza miejscami wyznaczonymi. 
Dlatego też dodatkowe parko-
wanie pojazdów poza miejscami 
postojowymi, powodujące nie-
wątpliwe ograniczenie widoczno-
ści, skutkować będzie znacznym 
wzrostem zagrożenia, szczegól-
nie dla pieszych. Równocześnie 
wyznaczenie dodatkowego przej-
ścia do pieszych bezpośrednio 
przy wyjściu ze Szpitala jest nie-
możliwe ze względu na wymogi 
techniczne. W tym stanie rzeczy 
utrzymanie choćby symbolicznych 
opłat na przywołanym parkingu 
ma znaczenie nie tyle w wymiarze 
ekonomicznym, co w celu zapew-
nienia porządku i bezpieczeństwa 
w organizacji ruchu ulicy Armii 
Krajowej. Niezależnie od powyż-
szego, jak już informowaliśmy, 
przy przekroczeniu czasu parko-
wania a następnie dokupieniu bi-
letu za nieopłacony czas postoju 
w przypadku  złożenia reklamacji  
(wg informacji uzyskanych od ob-
sługujących strefy płatnego par-
kowania) rozpatrywane jest prze-
ważnie na korzyść wnioskodawcy, 
co można sprawdzić w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach).   
Druga interpelacja dotyczyła 
sprawy przebudowy gazociągu 
wysokoprężnego przebiegającego 
przez teren Miasta Gorlice. (Odp.: 

W odpowiedzi na interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 21.01.br. w sprawie 
przebudowy gazociągu wysoko-
prężnego przebiegającego przez 
teren Miasta Gorlice uprzejmie in-
formuję, że w piśmie z 4.04.2017 
r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
w Krakowie podano, iż w latach 
2005-2013 przebudowany został 
fragment gazociągu DN 250 re-
lacji Jasło-Nowy Sącz, biegnący 
przez północno wschodnią-część 
Gorlic (do stacji rozdzielczej przy 
ul. Ściegiennego). Natomiast dal-
szy odcinek (Gorlice-Grybów dł. 
25 km) planowany jest do prze-
budowy w latach 2018-2021. Mo-
dernizacja gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Gorlice-Grybów-
-Siołkowa wraz z odgałęzienia-
mi do stacji gazowych widnieje 
również na stronie internetowej 
PSG Sp. z o.o. w Warszawie, jako 
jedna z najistotniejszych inwesty-
cji modernizacyjnych. Mając na 
uwadze powyższe oraz fakt, że 
ww. gazociąg przesyłowy był wy-
konany przed kilkudziesięciu laty, 
co może stwarzać obawy o dalsze 
bezpieczne jego użytkowanie, wy-
stąpiłem ponownie z pismem do 
właściciela urządzenia z prośbą o 
pilne podjęcie prac modernizacyj-
nych, na odcinku przebiegającym 
po silnie zurbanizowanym terenie 
Miasta Gorlice).    
W trzeciej interpelacji poruszyła 
temat obwałowania brzegu rzeki 
Sękówki. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu  25 stycz-
nia br. w sprawie obwałowania 
brzegu rzeki Sękówki wyjaśniam, 
iż powołana w Pani interpelacji 
oraz piśmie Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej uchwała Nr 
203/XVIII/2016 Rady Miasta Gor-
lice z dnia 25.02.2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego nie dotyczyła tematu 
budowy wałów. Wprawdzie zwią-
zana ona  była ze  zmianą mpzp 
„Miasto Gorlice – Plan Nr 2”, ale 
dotyczyła ustaleń szczegółowych 
dla terenów usytuowanych przy 
ul. Kościuszki w symbolu 17.UC 
- terenów usług komercyjnych.  
O zapis dotyczący wskazania, że 
obszar ten znajduje się w tere-
nach szczególnego zagrożenia 
powodzią w trakcie procedury 
zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego wniósł Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie.  Odnosząc się do kwe-
stii inwestycji pn. „Budowa pra-
wostronnego obwałowania w km 
0+600 – 1+590, rzeka Sękówka 
w miejscowości Gorlice” znajdują-
cej się w Planie Zarządzania Ry-
zykiem Powodziowym dla obszaru 
dorzecza Wisły informuję, że wy-
stąpiłem do Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie 
w Rzeszowie z zapytaniem o pla-
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nowany  termin realizacji przed-
miotowego zadania. W piśmie 
tym poprosiłem również o podanie 
dokładnej lokalizacji i parametrów 
planowanego wału przeciwpowo-
dziowego, a także udzielenie wyja-
śnień  na temat skutków realizacji 
inwestycji dla terenów położonych 
na lewym brzegu rzeki Sękówki 
w kontekście zawartej w piśmie 
Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie sugestii o 
możliwości pogorszenia bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego 
tego obszaru).

Adam Piecho-
wicz złożył in-
t e r p e l a c j ę 
w sprawie stanu 
drzew rosną-
cych w obrębie 
Rynku w Gorli-
cach. (Odp.: W 

odpowiedzi na interpelację złożo-
ną na sesji Rady Miasta Gorlice 
dnia 25 stycznia br. w sprawie sta-

nu drzew rosnących w obrębie Ryn-
ku w Gorlicach uprzejmie informu-
ję, że w roku ubiegłym zaplanowano 
usunięcie jednej z lip (pierwsza od 
strony schodów prowadzących 
w kierunku Ratusza), z uwagi na to, 
iż drzewo to nie rokuje szans na 
przeżycie. Ze względu na obecność 
oświetlenia świątecznego na drze-
wach rosnących na płycie Rynku, 
usunięcie lipy zaplanowano po za-
kończeniu okresu Bożenarodzenio-
wego i zaprzestaniu użytkowania 
oświetlenia. 
Niezwłocznie po wycince lipy, w jej 
miejsce zostanie nasadzone nowe 
drzewo tego samego gatunku. Sa-
dzonkę o możliwie największych 
rozmiarach zakupiono już w roku 
ubiegłym. Została ona zakopcowa-
na na bazie MZUK i jest gotowa do 
nasadzenia.  
W przypadku pozostałych drzew za-
planowano przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych (usunięcie po-
suszu, cięcia korygujące), które po-

winny pobudzić rozwój drzew. 
Przeprowadzenie tych prac musi 
zostać poprzedzone zdjęciem 
oświetlenia świątecznego, co zo-
stanie wykonane w najbliższym 
czasie).  

Maria Piecuch 
interpelowała 
sprawie rozpa-
trzenia pisma 
mieszkańca bu-
dynku przy  ul. 
Wróblewskiego 
7. 

(Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację zgłoszoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu  25 stycz-
nia br. w sprawie rozpatrzenia 
pisma mieszkańca budynku przy  
ul. Wróblewskiego 7, dotyczą-
cego złego stanu technicznego 
klatki schodowej oraz nieodpo-
wiedniego zachowania jednego                            
z lokatorów informuję, że dnia 
17 października 2017 r. w Sądzie 
Rejonowym w Gorlicach złożono 

pozew o eksmisję lokatora rażąco 
naruszającego Regulamin porząd-
ku domowego oraz dobrosąsiedz-
kie stosunki. Na rozprawie, która 
odbyła się w dniu 02 lutego 2018 
r. Sąd orzekł                  o natych-
miastowej eksmisji z zajmowane-
go mieszkania, a pozwanemu nie 
przyznał prawa do innego lokalu. 
Tym samym po opuszczeniu loka-
lu problem z dewastacją winien 
ustąpić. 
Ponadto mając na uwadze uza-
sadnione potrzeby remontowe 
klatki schodowej rozważę możli-
wość wymiany instalacji elektrycz-
nej oraz jej malowanie. Wymiana 
lampy nad wejściem oraz zamka 
w drzwiach zostały zlecone do wy-
konania. Dodatkowo wyjaśniam, 
że oddzielnym pismem mieszka-
niec, który interweniował u Pani 
Radnej został poinformowany o 
podjętych i planowanych działa-
niach). 

26 lutego, w Placówce Wsparcia 
Dziennego TPD w Gorlicach odbyło 
się uroczyste podsumowanie działań 
prowadzonych przez dwa tygodnie 
ferii zimowych. Dzieci spędziły ten 
czas bardzo aktywnie!
Na spotkaniu podsumowującym 
wśród gości znaleźli się Burmistrz 

Miasta Gorlice Rafał Kukla, Kierow-
nik Wydziału Oświaty Kultury i Spraw 
Społecznych Aleksander Augustyn, 
Wiceprezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” 
Jan Leśniowski, Członkowie Zarządu 
Oddziału Powiatowego TPD w Gorli-
cach - Wiesława Brudniak,  Danuta 

Wrona oraz  Halina Trybus, Prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla Nr 5 
w Gorlicach Maria Jamro, Katarzyna 
Kotowicz i Justyna Cieśla z Centrum 
Dietetycznego NaturHouse w Gorli-
cach oraz Aneta Honek z Powiatowej 
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 
w Gorlicach.

Podsumowanie ferii zimowych TPD
Ferie zimowe dzieci z placówki TPD 
spędziły bardzo aktywnie - tworzy-
ły rzeźby ze śniegu, brały udział w 
konkursach, odwiedziły miejską bi-
bliotekę i siedzibę straży pożarnej. 
W tym czasie poznawały też zasady 
zdrowego żywienia, dzięki projekto-
wi „Żółty talerzyk” - finansowanemu 
przez Kulczyk Foundation.

Podczas ostatnich dwóch tygodni 
Pawilon Historii Miasta odwiedzili 
dwaj muzycy – Ragnar Ólafsson 
i Daniel Spaleniak. Mimo mroźnej 
pogody ich koncerty przyciągnęły 
wielu gorliczan spragnionych arty-

stycznych wrażeń i muzyki, która 
na co dzień nie gości na pierwszych 
miejscach list przebojów. Serdecz-
nie dziękujemy za tak ciepłe i en-
tuzjastyczne przyjęcie koncertów 
w Alternatywnym Pawilonie.

ALTERNATYWNY PAWILON
KONCERTY W PHM
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Uroczyste spotkanie z działaczami kultury
Dzisiejsza uroczysta Gala, do-
tycząca kultury oraz kultury 
fizycznej w naszym mieście, 
jest doskonałą okazją do pod-
sumowania dotychczasowych 
osiągnięć Gorlic w tych dzie-
dzinach. Śmiało mogę stwier-
dzić, że rok 2017 obfitował w 
inwestycje kulturalne, zarówno 
związane z szeroko pojętym 
propagowaniem sztuki, jak 
i sportu – mówił 5 lutego br. 
Burmistrz Miasta Gorlice Ra-
fał Kukla podczas spotkania 
w Dworze Karwacjanów. W 
czasie Gali, Burmistrz razem z 
przewodniczącym Rady Mia-
sta Krzysztofem Wrońskim 
wręczyli nagrody w dziedzi-
nie kultury i kultury fizycznej. 

W dziedzinie kultury najwyż-
sze odznaczenie - statuetkę - 
odebrał Kwartet „Camerata” – 
jeden z najlepszych polskich 
zespołów kameralnych, który 
występował w renomowanych 
salach koncertowych Europy, 
Ameryki i Azji, jest laureatem 
międzynarodowych konkursów 
muzycznych, wydał ponad 25 
płyt. Od 1992 roku prowadzi 
zimowe kursy dla kwartetów 
smyczkowych w Gorlicach. 
Laureatką grawertonu zosta-
ła Halina Promińska – organi-
zatorka kursów mistrzowskich 
w Gorlicach, promująca kon-
certy wśród mieszkańców na-
szego miasta i Ziemi Gorlickiej. 
Nagrody finansowe otrzymali: 

Andrzej Ćmiech – kolekcjo-
ner, autor wielu książek dot. 
historii Ziemi Gorlickiej; 
Kazimierz Dudek – Prezes 
Stowarzyszenia Przemysłu 
Naftowego przy Skanse-
nie Magdalena, który jest 
jego właścicielem, kusto-
szem i przewodnikiem; Te-
resa Klimek - długoletnia 
instruktorka GCK, prowa-
dząca teatr czterech poko-
leń „Otwarte Drzwi” oraz 
grupę teatralną „Radość 
Tworzenia”; Roman Korbicz 
- muzyk, dyrygent Orkiestry 
Dętej OSP w Dominikowi-
cach i Gminnej Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej w 
Brunarach, założyciel Łem-
kowskiego Zespołu Folko-
wego „Serencza”; Tadeusz 
Łuczejko - plastyk, muzyk, 

dyrektor Międzynarodowych 
Prezentacji „Ambient”; Edy-
ta Sędzik - dyrygent Chóru 
Belfersingers, który w 2017 
roku zdobył Grand Prix Mie-
chowskiego Przeglądu Pie-
śni Chóralnej, II miejsce w 
Przeglądzie Pieśni Pasyjnej 
i Pokutnej na Św. Krzyżu; 
Andrzej Welc, który z wiel-
ką troską i zaangażowaniem 
włącza się w renowację 
cmentarzy wojennych, po-
mników na cmentarzu para-
fialnym w Gorlicach oraz za-
bytków małej architektury.
W imieniu gorlickich mediów 
- Gazety Gorlickiej i Gorlice.tv 
- nagrodę odebrał dziennikarz 
Marek Podraza., od wielu lat 
zaangażowany w życie miasta 
i lokalne media.
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W dziedzinie kultury fi-
zycznej gratulacje za ca-
łokształt długoletniej pra-
cy otrzymał Augustyn 
Jamro – długoletni działacz 
sportowy, sędzia wielu 
dyscyplin, organizator imprez 
sportowych dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych.. 
Nagrody finansowe otrzymali: 
Mieczysław Bobola - Pre-
zes Klubu Jutrzenka Gorli-
ce; organizator Gorlickiej 
Ligi Piłki Nożnej Seniorów 
„Oldboys”; Ryszard Cygań-
czuk - Prezes Międzyszkol-
nego Klubu Narciarskiego, 
Kierownik Sekcji Gorlickie-
go Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego; 
Przemysław Cygan - trener 
trampkarzy GKS „Glinik” 
Gorlice, którego druży-
na w 2017 roku awanso-
wała do Małopolskiej Ligi 
Trampkarzy Starszych; 
Wiesław Ćwiklik - Prezes 
Zarządu Powiatowego LOK 
Gorlice, organizator i sę-
dzia wielu imprez strzelec-
kich dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych; Piotr Gawlak 
- zawodnik crossmintona 
- deblowy mistrz świata 
w kat. + 50 oraz brązowy 
medalista mistrzostw świa-
ta w kat +50; Jerzy Knot, 
sędzia wielu dyscyplin 
sportowych, organizator 
imprez sportowo – 

rekreacyjnych, zawodnik 
crossmintona - deblowy 
mistrz świata w kat. +50;  
Krzysztof Kozłowski - Pre-
zes Gorlickiego Klubu Piłki 
Siatkowej, trener seniorów 
i grup młodzieżowych GKPS 
Gorlice; Marek Ludwin - 
Prezes MKs Gorlice, tre-
ner koszykarskich drużyn 
młodzieżowych; Tomasz 
Mordarski, Prezes w Gorlic-
kim Klubie Sportów walki, 
fizjoterapeuta, instruktor 
Kickboxingu i Boksu. Zwy-
cięzca plebiscytu na naj-
popularniejszego trenera 
powiatu gorlickiego 2018; 
Przemysław Nikiel - trener 
odnowy, kapitan i rozgry-
wający drużyny seniorów 
Gorlickiego Klubu Piłki Siat-
kowej; Bartosz Szpyrka - 
zawodnik drużyny seniorów 
Gorlickiego Klubu Piłki Siat-

kowej; Ewa Wojciechowska 
- pracownik OSiR Gorlice, 
główny koordynator i or-
ganizator Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin w któ-
rym miasto Gorlice zdobyło 
l miejsce w kat. Miasto od 
15-40 tys. Mieszkańców; 
Patryk Zabawa - kapitan i 
zawodnik Gorlickiej Grupy 
Biegowej, zdobywca sta-

tuetki Królewskiej Triady 
Biegowej; Wojciech Zapłata 
- trener drużyn dziecięcych 
i młodzieżowych KRS ,,Eks-
trim Gorlice”, zawodnik w 
biegach górskich i marato-
nach.
Na zakończenie uroczystości 
popisowy występ dał kwartet 
„Camerata”.

i kultury fizycznej w Dworze Karwacjanów
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Agnieszka Chyliń-
ska i Sławomir gwiaz-
dami Dni Gorlic 2018! 
Dni Gorlic 2018 zbliżają się 
wielkimi krokami! 
My też, tak jak Wy nie może-
my się doczekać imienin na-
szego miasta, dlatego uchy-
lamy rąbka tajemnicy! Od 
dłuższego czasu dogrywamy 
szczegóły imprezy, a już dziś 
możemy pochwalić się tym, 
co dla Was zaplanowaliśmy! 
Na początek, możemy już 
oficjalnie potwierdzić udział 
artystów, na których oddali-
ście swoje głosy w trakcie fa-
cebookowego głosowania na 
Gwiazdy Dni Gorlic! W sobotę 
(5.05) na scenie wystąpi dla 
Was Agnieszka Chylińska, 
a w niedzielę (6.05) atmos-
ferę podgrzeje Sławomir! 

Ale to nie wszystko! Przed 
koncertem Agnieszki Chyliń-
skiej support zagra Agata 
Sobocińska z zespołem! Już 
dziś posłuchajcie ich przeboju 
„Już na zawsze”. Agatę na 
pewno pamiętacie z Dni Gorlic 
2016, wtedy wystąpiła dla 
Was z zespołem The Last Ride. 
To wciąż nie koniec! Agata So-
bocińska, w trakcie swojego 
koncertu planuje nagrać swój 
kolejny, oficjalny teledysk! 
Jeżeli chcecie zagrać w naj-
nowszym video artystki, ko-
niecznie przyjdźcie na koncert! 
Przed koncertem Sławo-
mira, do zabawy nastroi 
nas Exelent! Jest to zespół 
wykonujący muzykę Disco 
Polo, a ich największym hitem 
jest utwór „Najpiękniejsza”. 
Ależ to będą emocje! 

Ale… chcecie wiedzieć 
więcej? Proszę bardzo! 
 
Dni Gorlic na Maxxxa! 
 
Wiele Waszych pozytywnych 
opinii i ciepłych słów o po-
przedniej edycji Dni Gorlic 
sprawiły nam ogromną radość, 
a zarazem zmotywowały do 
dalszego działania! Zdetermi-
nowani i nastawieni na ciągłe 
ulepszanie największej miej-
skiej imprezy, w tym roku jesz-
cze wyżej podnieśliśmy sobie 
poprzeczkę. Po wielu rozmo-
wach, negocjacjach i dogrywa-
niu szczegółów, możemy zdra-
dzić największą niespodziankę! 
 
Pamiętacie cykl imprez RMF FM 
Inwazje Mocy, w czasie które-
go stacja odwiedziła 55 miast? 

To były imprezy! W zeszłym 
roku, stacja RMF MAXXX, na-
leżąca do grupy RMF FM zde-
cydowała się wznowić trasę 
pod nazwą Lato #naMAXX-
Xa. Tegoroczne święto Gorlic 
połączone będzie z tą właśnie 
imprezą! Prócz niesamowitej 
zabawy, jest to bezsprzecznie 
wspaniała szansa na promo-
cję miasta! Stacja RMF MAXXX 
przez kilka dni będzie zapra-
szać do Gorlic, a następnie 
relacjonować naszą imprezę, 
dzięki czemu o Gorlicach bę-
dzie głośno w całej Polsce! Roz-
głośnię słucha codziennie 1,6 
mln osób! Ponadto informacje 
o wydarzeniu pojawią się na 
kanale Polsat Music, ogólno-
polskim portalu Interia.pl i  w 
mediach społecznościowych. 

W czwartkowy wieczór 
(22.02), podczas uroczystej 
Gali w Sali Obrad Urzędu 
Miasta Krakowa, nastąpiło 
rozstrzygnięcie XXIII Ple-
biscytu na Najlepszego Pił-
karza i Trenera Małopolski 
2017.
Miło nam poinformować, że 
zawodnik GKS-u Glinika Gor-

lice Konrad Grela zwyciężył w 
kategorii „Najlepszy piłkarz lig 
regionalnych 2017”! Serdecz-
nie gratulujemy Konradowi i 
życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorami plebiscytu byli 
Małopolski Związek Piłki Noż-
nej i Wydział Sportu Urzędu m. 
Krakowa, a partnerem plebi-
scytu „Gazeta Wyborcza”.

Konrad Grela z Glinika Gorlice wyróżniony!


