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Łukasz Dyczko laureatem Dersława!

FINAŁ WOŚP W GORLICACH!BUDŻET MIASTA GORLICE NA 
2017 ROK UCHWALONY

SZYMON KULKA Z REKORDEM 
TRASY!
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SPOTKANIE NOWOROCZNE
ŁUKASZ DYCZKO LAUREATEM DERSŁAWA!

9 stycznia br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyło się 
tradycyjne Spotkanie Nowo-
roczne Samorządów Powiatu 
Gorlickiego i Miasta Gorlice. 
Na zaproszenie Starosty Gor-
lickiego Karola Górskiego i 
Burmistrza Miasta Gorlice Ra-
fała Kukli na wspólnej gali 
spotkali się m.in. przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, 
parlamentarzystów i lokalnych 
samorządowców. Wśród gości 
nie zabrakło także przedsta-
wicieli instytucji, organizacji 
oraz przedsiębiorców.  
Uroczystość rozpoczął koncert 
w wykonaniu uczniów Pań-
stwowych Szkół Muzycznych 
w Gorlicach pod kierownic-
twem Anny Cisoń.  
Podczas spotkania wystąpił 
także Zespół Regionalny „Po-
górzanie”. Ich obecność na gali 
nie była przypadkowa, bowiem 
w trakcie uroczystości w imie-
niu Piotra Glińskiego, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego odznaki „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” Zespołowi 
Pogórzanie oraz Halinie Cze-
luśniak - kierownikowi zespo-
łu, wręczył Wojewoda Ma-
łopolski Józef Pilch.  
Tradycją Spotkań Noworocz-
nych jest wręczenie nagrody 
DERSŁAWA. To najwyższe wy-
różnienie przyznawane przez 

Burmistrza Gorlic za zasługi 
na rzecz promowania nasze-
go miasta oraz wspomaganie i 
lobbowanie na rzecz lokalnych 
inicjatyw i przedsięwzięć. W 
poprzednich latach nagrodę 
tę otrzymali: Mirosław Czy-
żykiewicz, dr Jerzy Krzewic-
ki, Andrzej Stasiuk i Monika 
Sznajderman – Wydawnictwo 
CZARNE, Dariusz Bohatkiewicz, 
Władysław „Adzik” Sendecki 
oraz  Ewa Wachowicz.  
W tym roku odebrał ją mło-
dy muzyk Łukasz Dyczko 
– zwycięzca 18. Konkursu 
Eurowizji dla Młodych Mu-
zyków w 2016 roku. Została 
przyznana „za wybitny talent 
oraz wspieranie promocji Gor-
lic i Ziemi Gorlickiej”.  
Na zakończenie gali uczestnicy 
spotkania wysłuchali wyjątko-
wego koncertu saksofonowego 
w wykonaniu laureata Łukasza 
Dyczki. Na akordeonie akom-
paniował mu Przemysław 
Chałupka. Toast noworoczny 
wznieśli Starosta Powiatu Karol 
Górski i Przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Bugno.  
Ponadto podczas uroczysto-
ści Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla i Przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice Krzysztof 
Wroński wręczyli nagrody w 
dziedzinie kultury oraz wyróż-
nienia za organizacje i wspiera-

nie wydarzeń kulturalnych.  
Uhonorowani zostali: 
Krzysztof Bagnicki – mu-
zyk, pedagog, wychowawca 
wielu pokoleń uczniów w kla-
sie saksofonu w Zespole Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w 
Gorlicach; Piotr Nowak – ba-
sista legendarnych grup Bre-
kaut i Blackout. W 2015 na an-
tenie Radia Rzeszów nagrał z 
młodymi muzykami utwór „Pa-
mięć” poświęcony Tadeuszowi 
Nalepie. Projekt przyczynił się 
do powstania zespołu Piotr No-
wak Band, którego został lide-
rem. Pod koniec roku powstały 
w Gorlicach zdjęcia do teledy-
sku „To co mam”; Arkadiusz 
Zawiliński – gorliczanin, blu-
esman, „poeta drogi”, autor 
muzyki, tekściarz, wokalista, 
gitarzysta, twórca formacji Na 
Drodze. Koncertował na festi-
walach w Polsce, Francji, Cze-
chach, Słowacji, jak i grywał na 
ulicach Amsterdamu. W 2016 
roku nagrał swój teledysk PKS 
Song, który promuje nasze 
miasto i Ziemię Gorlicką; Wil-
fried de Meyer – Belg od wie-
lu lat mieszkający w Gorlicach. 
Kolekcjoner, miłośnik pięknych 
przedmiotów. Organizator wy-
staw kolekcjonerskich obej-
mujących ponad 20 zagad-
nień tematycznych; Henryk 
Rąpała – muzyk, pedagog. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Gorlicach, nauczy-
ciel gry na akordeonie, członek 
chóru Cantores Carvatiani.  
Burmistrz Miasta Gorlice po-
stanowił również uhonoro-
wać statuetkami mecenasów, 
którzy organizują i wspierają 
w naszym mieście wydarze-
nia kulturalne i sportowe. 
Statuetki otrzymali: Bożena 
Brudzińska – właścicielka 
Domu Handlowego „Peps”, 
współorganizator i sponsor 
wielu wydarzeń kulturalnych i 
sportowych w mieście Gorlice; 
Krzysztof Kronenberger – 
właściciel Jarmarku Pogórzań-
skiego, sponsor wielu wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych 
w mieście Gorlice; Justyna 
i Grzegorz Krężołek FHU 
HITPOL – Od wielu lat współ-
organizatorzy i sponsorzy Mini 
Biegu Naftowego skierowane-
go do najmłodszych mieszkań-
ców Gorlic; Iwona Budziak – 
restauratorka, organizatorka 
wieczerzy wigilijnej na gor-
lickim rynku, Plaży Party oraz 
sponsor imprez kulturalnych; 
Antoni Przybylski – właści-
ciel firmy „Elektrosprzęt hurt i 
detal”, organizator pikniku dla 
dzieci oraz sponsor wielu wy-
darzeń  kulturalnych i sporto-
wych.
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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

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza Mi-
sta Gorlice przyjmują strony w zakresie indywidual-
nych 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 po-
szczególnych Wydziałów i Biur znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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POWITANIE 2017 ROKU !
Zabawa sylwestrowa rozpo-
częła się o 22:30 występem 
blues-rockowego zespołu 
Billy Goats. Następnie zmar-
zniętych gorliczan do zaba-
wy zaprosiła gwiazda tego-
rocznego Sylwestra - zespół 
Cheap Tobacco, a charyzma-
tyczna wokalistka zespołu hip-
notyzowała swoim głosem.  
Tuż przed godziną 24.00 
wspólnie rozpoczęliśmy od-
liczanie pozostałych sekund 
do nowego roku. Punktualnie 

o północy niebo nad ratuszem 
rozświetlił pokaz fajerwerków, 
a wszystkim gorliczanom ży-
czenia złożył burmistrz Rafał 
Kukla wraz z małżonką. Na-
stępnie zespół Cheap Tobac-
co porwał zgromadzonych 
do dalszej zabawy.  
Serdecznie dziękujemy ze 
wspólną zabawę! Wszystkim 
gorliczanom składamy najlep-
sze życzenia w nowym 2017 
roku, już w 2017 roku!
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Regionalna Telewizja Gorlicka bez Gorlic
Od dłuższego czasu spływają do 
nas zapytania z prośbą o wyjaśnie-
nie, dlaczego Regionalna Telewizja 
Gorlicka tak rzadko pokazuje wy-
darzenia z terenu Miasta. W ocenie 
wielu mieszkańców, zwłaszcza ko-
rzystających z tzw. ”kablówki”, te-
lewizja ta ma przede wszystkim na 
celu przekazywanie mieszkańcom 
regionu informacji z życia Gorlic, zaś 
otrzymywany aktualnie przekaz zda-
je się nie zauważać istnienia wyda-
rzeń, których byli oni niejednokrotnie 
uczestnikami.  
W odpowiedzi na nurtujące Państ-
wa pytania, informujemy, że RTVG 
jest telewizją prywatną, od początku 
swojej działalności w dużej części 
realizującą zlecenia na rzecz samo-
rządów, w tym w latach ubiegłych 
również na rzecz Miasta Gorlice. Dla 
informacji na przestrzeni lat 2006 
- 2014, Urząd Miejski przeznaczył 
publiczne pieniądze na relacje tele-
wizyjne w Regionalnej Telewizji Gor-
lickiej w łącznej kwocie 455 847,49 
zł. 
Z początkiem kadencji Burmistrza 
Rafała Kukli, RTVG wystosowała 
ofertę dotyczącą obsługi medialnej 
Miasta Gorlice, opiewającą na kwo-
tę 85 tys. rocznie. Powyższa oferta 
i wycena usługi została rozpatrzona 
i przeanalizowana, jednakże Bur-
mistrz Rafał Kukla podjął decyzję o 
niezasadności wydawania tak du-
żej kwoty z budżetu Miasta na ten 
cel. Wobec braku zainteresowania 
ze strony RTVG zmniejszonym za-
kresem współpracy, nie doszło do 
podpisaniem umowy na obsługę 

medialną. 
Z żalem odnotować należy, że od 
tej pory z łamów RTVG praktycznie 
zniknęły materiały dotyczące Mia-
sta oraz wydarzeń organizowanych 
przez jego samorząd. Co więcej, w 
przypadku relacji z ważnych i klu-
czowych wydarzeń, których w szcze-
gólności ze względu na obecność 
zaproszonych gości pominąć się nie 
dało, a w których organizatorem czy 
współorganizatorem jest Miasto Gor-
lice lub jego jednostki organizacyjne, 
potencjalny odbiorca nie ma szans 
dowiedzenia się o tym fakcie.  
Jednym z wielu przykładów takiego 
działania jest choćby relacja z Wigilii 
Gorlickiej, w której dowiadujemy się, 
że jej organizatorami byli Pani Iwona 
Budziak oraz ks. Proboszcz Stanisław 
Ruszel, brak jest zaś jakiejkolwiek 
wzmianki o Urzędzie Miejskim, który 
wziął na siebie przygotowanie całego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, któ-
rego Wigilia była kulminacją, w tym 
zapewnił organizację programów ar-
tystycznych, zabezpieczenie obsługi 
technicznej itp.
Szczególnie wymownym przykładem 
sposobu relacjonowania wydarzeń 
w Gorlicach pozostaje materiał opu-
blikowany w niedługim czasie od 
objęcia stanowiska przez Burmistrza 
Rafała Kuklę, a po podjęciu decy-
zji o braku współpracy medialnej z 
RTVG. Relacja ujawniła pojawienie 
się w Mieście problemu nieczystości 
pochodzących ze strony gołębi, któ-
re najpewniej w związku z wynikiem 
wyborów stały się wyjątkowo uciąż-
liwe, bowiem ich tak wzmożona ak-

tywność nie miała nigdy miejsca w 
czasie kadencji poprzednich gospo-
darzy Miasta. 
Niewątpliwie prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w branży medialnej 
nie stanowi działalności charyta-
tywnej. Jednocześnie aspirowanie 
do miana rzetelnego i niezależnego 
medium informacyjnego, na jakie 
kreuje się RTVG, wymaga nie tylko 
realizacji własnego interesu eko-
nomicznego, ale przede wszystkim 
odpowiedzialności, obiektywizmu 
i bezstronności wobec otaczającej 
rzeczywistości oraz relacjonowanych 
zdarzeń, w celu pełnej realizacji 
prawnego obowiązku prawdziwego 
przedstawiania omawianych zjawisk. 
W tym miejscu kategorycznie stwier-
dzamy, że Urząd Miejski w Gorlicach 
nigdy nie podejmował jakichkolwiek 
działań, mających rzekomo „zamy-
kać usta wolnym mediom”, bowiem 
wszystkim mediom zapewniony jest 
równy i transparentny dostęp do 
informacji dotyczących działań pu-
blicznych. Jednocześnie odpowiedź 
na pytanie, czy korzystny dla jakich-
kolwiek władz Miasta przekaz me-
dialny u jednego z nadawców, nale-
ży opłacać publicznymi pieniędzmi, 
pozostawiamy czytelnikom i widzom. 
Niezależnie od działalności lokalnych 
mediów, wszystkich, którzy pragną 
poznać najnowsze wieści z Miasta, 
zobaczyć relacje z wydarzeń kul-
turalnych i rozrywkowych, a także 
zapoznać się z bieżącą pracą Urzędu 
Miejskiego, zapraszamy na stronę 
www.gorlice.pl.
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Okres świąteczno - noworocz-
ny to czas obfitujący w uroczy-
stości, w czasie których przy-
pominamy sobie wydarzenie 
narodzin Jezusa. Polska trady-
cja wystawiania „Jasełek” pod-
trzymywana jest także w na-
szym mieście. 8 stycznia br. w 
Bazylice Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny, mieszkańcy 
Gorlic mieli okazję obejrzeć 
widowisko o Bożym Naro-
dzeniu w wykonaniu uczniów 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 6.

JASEŁKA W BAZYLICE

JASEŁKA W DOMU  
POMOCY SPOŁECZNEJ

ORSZAK TRZECH KRÓLI 
W GORLICACH

Tradycja wystawiania Jase-
łek jest długa i mocno zako-
rzeniona w naszej kulturze. 
Przedstawienia cieszą się duża 
popularnością w całej Polsce – 
nie inaczej jest w Gorlicach. 19 
stycznia br. dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 8 w Gorlicach 
odwiedziły Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Michalusa, 
by zaprezentować świątecz-
ne przedstawienie.  
Wśród obsady, prócz Józe-
fa i Maryi, znaleźli się także 
Trzej Królowie, pastuszkowie i 
anioły. Dzieci zaprezentowały 
również piękne kolędy i pasto-
rałki. Przedstawienie nagro-
dzono gromkimi oklaskami, a 
przedszkolaki obdarowały pu-
bliczność pięknymi laurkami. 

Słowa podziękowania do dzie-
ci i nauczycieli skierował także 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz.

6 stycznia br. w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego, bez-
pośrednio po Mszy świętej o 
godz. 11.30 w Bazylice Mniej-
szej, której przewodniczył i 
Słowo Boże wygłosił ks. pro-
boszcz Stanisław Ruszel, z gor-
lickiego Rynku wyruszył Orszak 
Trzech Króli. Orszak szedł uli-
cami: 3-go Maja, Słowackie-
go, Krasińskiego, Legionów i 
Mickiewicza pod hasłem „Pokój 
i Dobro”. Na jego czele podą-

żali konno gwiazda betlejem-
ska, Święta Rodzina i Trzej Kró-
lowie ze swoimi orszakami. Na 
trasie orszaku były odgrywane 
sceny nawiązujące do ewange-
licznych wydarzeń. Królewski 
orszak uformowany przez dzie-
ci i młodzież z gorlickich szkół i 
przedszkoli, pełen pastuszków i 
aniołków, podkreślał świątecz-
ny nastrój. Orszak zakończył 
się wspólnym kolędowaniem 
na gorlickim Rynku. 

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

fo
t. 

Na
ta

lia
 P

ac
an

a-
Ro

m
an

fo
t. 

Na
ta

lia
 P

ac
an

a-
Ro

m
an

ROK 2016  
W STATYSTYKACH USC

Prezentujemy Państwu sta-
tystyki Urzędu Stanu Cywil-
nego i Spraw Obywatelskich 
w Gorlicach za 2016 rok. Ze-
stawienie zawiera m.in. ilość 
narodzin, zgonów, małżeństw 
czy też informację o najpo-
pularniejszych imionach wy-
bieranych dla dzieci.  
Urodzenia i zgony: W 2016 
roku w Urzędzie Stanu Cywil-
nego i Spraw Obywatelskich w 
Gorlicach zanotowano 912 uro-
dzeń i 837 zgonów. Najwięcej 
dzieci urodziło się w sierpniu – 
98, październiku – 92 i we wrze-
śniu – 90. 
Małżeństwa: W ubiegłym 
roku zawarto 265 związków 
małżeńskich, z czego najwię-
cej w miesiącach letnich: czer-
wiec – 33, lipiec – 43, sierpień 

– 44, wrzesień – 40.  
Działalność gospodarcza: W 
2016 roku zarejestrowano po 
raz pierwszy łącznie 190 dzia-
łalności gospodarczych, a za-
kończono 135. 
Najpopularniejsze imiona 
w 2016 roku: Julia i Jakub 
to najpopularniejsze imiona 
nadawane dzieciom urodzonym 
w minionym roku w Gorlicach. 
Wśród najczęściej wybieranych 
imion dla dziewczynek były tak-
że: Amelia, Emilia, Zuzanna, 
Lena, Aleksandra, Milena, Maja, 
Zofia, Gabriela czy Wiktoria. 
Jeśli chodzi o imiona dla chłop-
ców, popularnością cieszyły się 
takie imiona jak: Szymon, Anto-
ni, Wojciech, Mikołaj, Jan, Kac-
per, Nikodem, Michał, Dawid, 
Gabriel, Filip.
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61. ROCZNICA ŚMIERCI KS. ŚWIEYKOWSKIEGO

72. ROCZNICA WYZWOLENIA GORLIC

STO LAT PANI WANDY!

27 stycznia br. odbyły się obcho-
dy 61. rocznicy śmierci ks. Broni-
sława Świeykowskiego - bohater-
skiego Burmistrza Gorlic z czasów 
I wojny światowej. Ks. Świey-
kowski kierował pracą zarządu 
miasta ratując mieszkańców od 
głodu i nieszczęść w trudnych, 
dramatycznych 126 dniach oku-
pacji Gorlic przez Rosjan, miasta 
ostrzeliwanego i bombardowa-
nego przez wojska Austro-Wę-
gierskie i Pruskie. Jest autorem 
pamiętnika „Z dni grozy w Gor-

licach”. Odznaczony był godno-
ścią szambelana papieskiego oraz 
tytułem Honorowego Obywatela 
Miasta Gorlice. Pamięć o nim jako 
duchownym, pedagogu, przy-
rodniku, publicyście oraz spo-
łeczniku jest wciąż żywa wśród 
mieszkańców. Jego imię nosi 
główna sala wystawowa Galerii 
Sztuki „Dwór Karwacjanów” oraz 
jedna z gorlickich ulic, a pomnik 
zdobi hol miejskiego ratusza. 
Uroczystości rocznicowe w in-
tencji ks. Świeykowskiego roz-

poczęły się Mszą świętą w Ba-
zylice Mniejszej pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny kon-
celebrowanej przez ks. dziekana 
Stanisława Ruszela z udziałem 
władz miasta na czele z burmi-
strzem Rafałem Kuklą i powiatu 
reprezentowanego przez staro-
stę Karola Górskiego oraz służb 
mundurowych, radnych miasta, 
pocztów sztandarowych, Grupy 
Rekonstrukcyjnej Gorlice 1915, 
Bractwa Kurkowego, młodzieży. 
Po uroczystej mszy  młodzież z 

MZS nr 5 wystąpiła z krótkim pro-
gramem artystycznym, którego 
bohaterem był ks. Świeykowski, 
następnie uczestnicy przemasze-
rowali na Cmentarz Parafialny w 
Gorlicach, gdzie przy grobie ks. 
Bronisława Świeykowskiego od-
była się modlitwa za zmarłego, 
oddano hołd poprzez złożenie 
wiązanek kwiatów i wysłuchano 
przemówienia Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli, w którym 
przypomniał postać oraz zasługi 
wielkiego Gorliczanina.

17 stycznia br. na gorlickim 
cmentarzu z II wojny świa-
towej w Gliniku odbyły się 
uroczystości upamiętniające 
wydarzenia sprzed 72 lat – wy-
zwolenie miasta Gorlice spod 
niemieckiej okupacji. Okolicz-
nościowe przemówienie wy-
głosił Burmistrz Miasta Gorli-

ce Rafał Kukla. W obchodach 
wzięli udział: Poseł na Sejm RP 
Elżbieta Borowska, Wicestaro-
sta Powiatu Gorlickiego Jerzy 
Nalepka, Przewodniczący Rady 
Miasta Gorlice Krzysztof Wroń-
ski, kombatanci, radni powiato-
wych i miejskich samorządów, 
służby mundurowe oraz przed-

stawiciele Młodzieżowej Rady 
Miasta, młodzież z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 3. Zebrani 
złożyli wiązanki i znicze w miej-
scu spoczynku 290 poległych 
żołnierzy - polskich z września 
1939 roku, partyzantów pol-
skich oraz radzieckich żołnierzy 
wyzwalających Ziemię Gorlicką.

6 stycznia br. roku minęła 
setna rocznica urodzin Pani 
Wandy Gancarskiej.  Jubi-
latka, pomimo upływu lat, 
nadal cieszy się dobrym 
zdrowiem i pogodą ducha. 
Pani Wanda urodziny świę-
towała w gronie najbliższej 
rodziny. Był oczywiście uro-
dzinowy tort, kwiaty oraz 
serdeczne życzenia. Pomyśl-
ności, spokoju oraz wielu 
lat życia w dobrym zdrowiu 
i radości Dostojnej Jubi-
latce życzyli burmistrz Ra-
fał Kukla oraz przedstawi-
ciele Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Gorlicach. 

Wanda Gancarska urodzi-
ła się w Królewskiej Hucie 6 
stycznia 1917 roku w rodzi-
nie patriotów śląskich. Po 
zdaniu matury studiowała w 
prywatnej pensji generało-
wej Zamojskiej w Kuźnicach 
w Zakopanem. W pierwszych 
latach okupacji aresztowa-
no jej męża i ojca, wywożąc 
następnie do obozu zagłady 
w Oświęcimiu, gdzie oby-
dwaj zostali zamęczeni. Mimo 
tragedii osobistej, potrafiła 
dzielnie przejść przez życie. 
Córka Aleksandra i zięć są zna-
nymi w Gorlicach lekarzami. 
Wraz z wnuczką, jej mężem 

i prawnukiem są członkami 
czteropokoleniowej gorlickiej 
rodziny, dla której Jubilatka 
jest wsparciem i przykładem, 
jak pięknie i mądrze żyć. 
Pani Wandzie serdecznie 
gratulujemy pięknego Jubi-

leuszu, życzymy zadowole-
nia z każdego nowego dnia, 
przeżycia w szczęściu i zdrowi 
wielu pięknych lat oraz do-
broci i życzliwości od najbliż-
szych, sąsiadów i znajomych. 
Dwieście lat Pani Wando!
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Dzień Babci i Dziadka w 
Miejskim Przedszkolu Nr 1

„Gwiazdka dla Zwierzaka”  
w Miejskim Przedszkolu nr 8

Spotkanie Noworoczne w MZS nr 1

Zabawa Noworoczna na 
Osiedlu „Kromera”

To czego dzieci potrzebu-
ją w obfitości dostarczają 
dziadkowie. Dają bezwarun-
kową miłość, dobroć, cier-
pliwość, poczucie humoru, 
komfort, lekcje życia. Oraz, 
co najważniejsze, ciastecz-
ka. (Rudolph Giuliani)  
19 i 20 styczna br. dzieci z 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w 
Gorlicach częstowały swoich 
kochanych dziadków pysznymi 
ciasteczkami. Przedszkolaki za-
prosiły swoje babcie i dziadków 
na przedszkolne uroczystości, 
aby w szczególny sposób po-
dziękować im za ich miłość, 

dobroć i cierpliwość.  
Z wielkim zaangażowaniem 
tańczyły, recytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki, przedsta-
wiały jasełka. Wraz z serdecz-
nymi życzeniami podarowa-
ły swoje zdjęcia w ramkach 
przez siebie wykonanych. 
Dopełnieniem uroczystości 
były uściski, rozmowy i wspo-
mniane słodkości.    
Bo przecież Święto Babci i 
Dziadka to dzień niezwykły, to 
dzień pełen uśmiechów, wzru-
szeń i radości.
Tekst: Halina Maniak 
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach

Grudzień kojarzy się nam z 
Gwiazdką, z Wigilią i Świętami 
Bożego Narodzenia, z choinką, 
Sylwestrem… Wśród przygoto-
wań do rodzinnego przeżywa-
nia tego najprzyjemniejszego 
w roku czasu, wszystkie przed-
szkolaki z Miejskiego Przed-
szkola nr 8 w Gorlicach pamię-
tały również o czworonożnych 
pupilach – podopiecznych 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt i po raz drugi przyłą-
czyły się do akcji „Gwiazdka dla 
Zwierzaka”. W czasie trzech ty-
godni trwania akcji, przedszko-
lakom udało się zebrać 67 kg 
karmy dla psów i kotów.  
Ofiarodawcy - dzieci, rodzice, 
nauczyciele, udowodnili, że nie 
jest im obojętny los bezdom-

nych zwierząt. Dary zastały 
przekazane do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Kra-
kowie przy ulicy Rybnej oraz 
dla Fundacji Psy stań.  
Przedsięwzięcie to miało rów-
nież aspekt wychowawczy: 
kształtowanie u dzieci opie-
kuńczego stosunku do zwierząt 
i pomocy słabszym. Imponują-
cy rezultat akcji zachęca do 
podejmowania dalszych dzia-
łań na rzecz potrzebujących. 
Dzięki takim działaniom, dzieci 
uczą się wrażliwości na cier-
pienie i potrzeby bezdomnych 
i porzuconych zwierząt, jedno-
cześnie mają dowód na to, że 
nawet drobny gest może mieć 
ogromne znaczenie. 
Źródło: Miejskie Przedszkole Nr 8 w Gorlicach.

W pogórzańskiej tradycji ra-
dosnym obchodom Godnich 
Świąt towarzyszą śpiewy kolęd 
i pastorałek, jasełka oraz ko-
lędowanie po domach z turo-
niem, kobyłką, gwiazdą, szop-
ką lub z ,,Herodami’’.  
W dniu 5 stycznia br. w MZS nr 
1 odbyło się Spotkanie Nowo-
roczne. Na zaproszenie dyrek-
tora szkoły Waldemara Pyzna-
ra oraz nauczycieli i uczniów 
przybyli zastępca burmistrza 
Łukasz Bałajewicz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych Aleksander 
Augustyn, radni miejscy, dy-
rektorzy gorlickich szkół i insty-
tucji kulturalno – oświatowych, 
rodzice oraz obecni i emeryto-
wani pracownicy szkoły.  
Uroczystość rozpoczęły dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 4 

w Gorlicach, które pod kierun-
kiem pań: Ewy Przybyłowicz, 
Teresy Tomasik i Małgorza-
ty Powroźnik zaprezentowa-
ły utwory: ,,Złota gwiazdka’’, 
,,Bosy pastuszek’’, ,,Świeć 
gwiazdeczko’’. ,,W poszuki-
waniu Nowonarodzonego’’ to 
tytuł tegorocznych jasełek wy-
stawionych przez gimnazjali-
stów pod kierunkiem s. Haliny 
Boruch. Słowami: ,,Jak co roku 
o tej dziwnej oszronionej porze 
przeżywamy radość z ogromu 
bogactwa, które Dziecina Je-
zus przyniosła na świat’’ rozpo-
częto trzecią część spotkania, 
przygotowaną przez panie: 
Dorotę Pacanę i Renatę Foryś. 
Przed zgromadzoną publicz-
nością wystąpił chór szkolny, 
który tworzą uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz 

Zarząd Osiedla „Kromera” 
wraz z Radną Miasta Gorlice 
Marią Piecuch zorganizowa-
li 14 stycznia br. w siedzibie 
Zarządu Zabawę Noworoczną 
dla dzieci z Osiedla.  
W czasie trwania zabawy zo-
stała przeprowadzona akcja 
profilaktyczna przeciwdziała-

nia alkoholizmowi i narkoma-
nii. Dzieci otrzymały nagro-
dy: odblaski, książki i paczki 
ze słodyczami. Radość dzieci 
była bezcenna, co przeko-
nuje nas, że takie inicjaty-
wy są słuszne i potrzebne. 
 
Źródło: Zarząd Osiedla Nr 3

orszak kolędniczy z gwiazdą. 
W aranżacji nie zabrakło in-
strumentów perkusyjnych, 
takich jak janczary i dzwonki 
pasterskie oraz skrzypiec, fle-
tów prostych i poprzecznych. 
Ciekawym i wzbudzającym 

spore zainteresowanie ele-
mentem scenografii okazały 
się drewniane sanie, które 
ochoczo zapraszały wszystkich 
do ,,udziału w kuligu’’.  

Źródło: MZS nr 1

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice
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Urząd Miejski w Gorlicach przejął zarządzanie  
budynkami i lokalami Miasta Gorlice

Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla informuje, że z dniem 
1 stycznia 2017 roku zarzą-
dzanie budynkami i lokalami 
wchodzącymi w skład miesz-
kaniowego zasobu Miasta 
Gorlice realizowane jest przez 
Urząd Miejski w Gorlicach - 
Wydział Gospodarki Komunal-

nej i Mienia. Przejęcie zadań 
z zakresu gospodarki lokalo-
wej bezpośrednio przez Urząd 
ma spowodować uproszcze-
nie i usprawnienie procedur 
związanych z zarządzaniem 
nieruchomościami Miasta, z 
korzyścią dla mieszkańców 
budynków komunalnych.  

Zasady wnoszenia opłat, 
jak również numery ra-
chunków bankowych 
nie ulegają zmianie.  
Zgłoszenia awarii i wnioski o 
wykonanie remontów będą 
przyjmowane przez właści-
wych pracowników Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej i 

Mienia, przy czym szczegóły 
w tym zakresie zostaną po-
dane osobnym komunikatem. 
Ponadto informujemy, że za-
rządzanie budynkami wspól-
not mieszkaniowych reali-
zowane będzie nadal przez 
dotychczasowych zarządców 
nieruchomości.

EKO-GORLICE
W 2015 roku Miasto Gorlice 
uzyskało tytuł Ekolidera woje-
wództwa małopolskiego, dzię-
ki działaniom takim jak wy-
miana pieców węglowych na 
bardziej oszczędne, ocieplaniu 
budynków czy usprawnieniu 
ruchu samochodowego. 
O naszym sukcesie ponow-
nie przypomniano w artykule 
powstałym we współpracy 
Gazety Krakowskiej oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie. Gorlice 
znalazły się wśród 20 wybra-
nych Ekoliderów Małopolski. 
Przypomnijmy, że najważniej-
szą inwestycją dzięki, której 
Miasto Gorlice otrzymało tytuł 
Ekolidera był projekt „Likwi-
dacji niskiej emisji w mieście 
Gorlice poprzez modernizację 
systemów grzewczych”. Mia-
sto nie spoczęło na laurach. 
W wyniku konkursu, od wrze-
śnia 2016 r. została zatrud-
niona– w ramach projektu 

LIFE – specjalistka do spraw 
ochrony powietrza: ekodorad-
ca, mgr inż. Kamila Pakuła . 
Jej priorytetowym działaniem 
jest poprawa czystości powie-
trza w Gorlicach poprzez ogra-
niczenie i zapobieganie emisji 
zanieczyszczeń gazowych i 
pyłowych do atmosfery.  
Zapraszamy do lektury ar-
tykułu, który został umiesz-
czony zarówno w publika-
cji „Piękniejsza Małopolska 
– ekoliderzy województwa 
małopolskiego”, jak i na 
stronie Gazety Krakowskiej:  

http://plus.gazetakrakowska.
pl/ekoliderzy-2016/a/starym-
-piecomtrucicielom-mowia-
-nie,11542230

Ekodoradca na Uniwersytecie Złotego Wieku
11 stycznia br. gorlicki ekodoradca 
Kamila Pakuła wygłosiła prelekcję 
dla słuchaczy Uniwersytetu Zło-
tego Wieku. Wykład pod hasłem 
„Niska emisja - wysokie ryzyko” 
dotyczył obecnego problemu za-
nieczyszczeń powietrza oraz spo-
sobów ich redukcji. To była nie-
zwykle ciekawa, a równocześnie 
przystępnie podana prezenta-
cja trudnego tematu.  
Poruszony został temat smogu, 
starych pieców, spalania odpadów 
oraz chorób spowodowanych zanie-
czyszczeniami powietrza, jak rów-
nież rozwiązań służących poprawie 

jakości powietrza. Wykład cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród 
słuchaczy. Po prelekcji pojawiło się 
wiele pytań, które przerodziły się 
w dyskusję na temat obecnego 
stanu powietrza w naszym naj-
bliższym otoczeniu oraz rozwiązań 
służących zapobieganiu powsta-
wania zanieczyszczeń powietrza, 
a także zmniejszania ich ilości 
Zainteresowanie prezentowaną 
tematyką było duże i z pewnością 
spotkania ekodoradcy mgr inż. Ka-
mili Pakuły ze słuchaczami Uniwer-
sytetu Złotego Wieku będą konty-
nuowane. fo
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Kolędowanie dla  
Babci i Dziadka

22 stycznia br. w Restauracji „Sta-
ry Dworzec” został zorganizowany 
przez Zarząd Osiedla Skrzyńskich 
nr 10 Wieczór Kolęd, połączony z 
dniem Babci i Dziadka. W uroczy-
stości udział wzięli burmistrz Ra-
fał Kukla oraz wielu znakomitych 
gości. Uroczyste kolędowanie 
uświetnił nowo powstały chór z 
Zagórzan pod dyrekcją Wiesława 
Orchla. Serdeczne podziękowania 
dla pani Danuty Szpyrki - wła-
ścicielki restauracji „Stary Dwo-
rzec” za pomoc w organizacji. 
Źródło Zarząd Osiedla nr 10
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Modernizacja  
ul. Konopnickiej

Zgodnie z planem, przed 
końcem minionego roku, 
zakończyła się komplekso-
wa modernizacja ulicy Marii 
Konopnickiej w Gorlicach. 
Inwestycja zrealizowana na 
Osiedlu Młodych obejmowa-
ła szeroki zakres prac. Prze-
budowany został istniejący 
wodociąg, wybudowano ka-
nalizację sanitarną i deszczo-
wą, wykonano odwodnienie 
przyległych terenów i nieru-
chomości oraz podbudowę 
i nową nawierzchnię ulicy. 

Mieszkańcy mogą także ko-
rzystać z wyremontowanego 
chodnika oraz nowego par-
kingu przy ul. Konopnickiej 5. 
Remont ulicy Konopnickiej 
to nie koniec planów inwe-
stycyjnych na osiedlu. W 
bieżącym roku przewidziano 
kolejne, kompleksowe re-
monty na ulicach sąsiednich. 
Przebudowana zostanie uli-
ca Norwida, chodnik w ulicy 
Tuwima, powstanie także 
parking przy ulicy Potockie-
go.

Łącznik ulic Paderewskiego 
i Andersa gotowy

Nowe latarnie rozświetliły 
siedem miejskich ulic

Przed końcem roku zakończy-
ła się modernizacja łącznika 
ulic Paderewskiego i Andersa 
w Gorlicach. Oprócz nowej na-
wierzchni wykonano także robo-
ty kanalizacyjne, ścieki liniowe, 
roboty ziemne, zjazdy do pose-
sji oraz ułożono krawężniki.   
To kolejny łącznik ulic zmoder-
nizowany w tym roku w naszym 

mieście. Wcześniej powstał 
łącznik ulic Letniej i Łysogórskiej 
oraz wyremontowano łącznik 
ulic Biechońskiego i Kwiatowej. 
Dzięki takim inwestycjom układ 
komunikacyjny Gorlic stopniowo 
się poprawia oraz zwiększa się 
bezpieczeństwo ruchu i dostęp 
do przyległych posesji.

Następne ulice w mieście 
podłączone zostały do miej-
skiej sieci oświetleniowej. 
Zakończyły się roboty budow-
lano-montażowe na siedmiu 
gorlickich ulicach.  
Oświetlone zostały: odcinek 
ulicy Robotniczej od ulicy 
Wincentego Pola do mostku 
na potoku Muchówka o dłu-
gości 659 m z 14 źródłami 
światła; odcinek ulicy Kom-
batantów od skrzyżowania 
z ulicą Graniczną do torów 
kolejowych o długości 199 
m z 4 źródłami światła, 
odcinek ulicy Wspólnej od uli-
cy Granicznej do przepustu na 
potoku Muchówka o długości 
495 m z 12 źródłami światła; 

odcinek ulicy Leśnej o długości 
330 m z 10 źródłami światła, 
odcinek ulicy Reja o długości 
99 m z 3 źródłami światła; 
ulica Jagodowa o długości 
366 m z 12 źródłami światła 
(zadanie zrealizowane zostało 
w ramach budżetu obywatel-
skiego); odcinek ulicy Lenar-
towiczów o długości 388 m z 
11 źródłami światła.

Ulica Kopernika po remoncieRemont ul. Kołłątaja
Mieszkańcy Osiedla Mag-
dalena mogą korzystać już 
z nowo wyremontowanej 
ulicy Kopernika. Roboty na 
ponad 100 metrowym od-
cinku ulicy polegały na wy-
konaniu nowej nawierzch-
ni, przebudowie chodników 
i miejsc parkingowych. 
Początek wyremontowane-
go odcinka rozpoczyna się 

za wlotem skrzyżowania 
ulicy Kopernika z ulicą Kra-
kowską (obok Klubu „Jubi-
lat”). Roboty prowadzone 
były etapowo. W I etapie 
wyłączona z ruchu została 
lewa strona jezdni wraz z 
miejscami postojowymi, a 
w II etapie prawa strona 
jezdni wraz z parkingami.

Zakończył się remont dro-
gi wewnętrznej pomiędzy 
budynkami przy ulicy Koł-
łątaja 11 i Kołłątaja 13. 
Wykonana została nowa 
nawierzchnia drogi z kostki 
betonowej, ułożono obrzeża 
i krawężniki betonowe oraz 
zamontowane zostały stu-
dzienki ściekowe. Inwestycję 
zrealizował Miejski Zakład 

GORLICKIE INWESTYCJE   NA FINISZU

Usług Komunalnych w Gor-
licach.

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice
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Kolejny milion złotych zasili  
budżet Miasta 

Miasto Gorlice uzyskało dofi-
nansowanie w wysokości 1 103 
044 zł na długo oczekiwaną 
przez mieszkańców moderniza-
cję ulicy Krasińskiego. Wartość 
całej inwestycji to 2 801 609,82 
zł i będzie to największa miej-
ska inwestycja drogowa reali-
zowana w 2017 roku Miasto 
pozyskało też od podmiotów ze-
wnętrznych - 360 000,00 zł.  
29 grudnia 2016 r. została 
opublikowana zatwierdzona 
przez Wojewodę Małopolskie-
go Lista wniosków zakwalifiko-
wanych do dofinansowania w 
2017 roku w ramach Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.   
Zakres rzeczowo-finansowy re-
alizacji zadania obejmuje: bu-
dowę kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej, oświe-
tlenia, zabezpieczenie sieci 
teletechnicznej i elektrycznej, 
przebudowę skrzyżowania po-
między ul. Krasińskiego i ul. 
Ogrodową, konstrukcję jezdni, 
chodników, ciągu pieszo-rowe-
rowego, zjazdów, parkingów w 
pasie drogowym, nasadzenie 
zieleni oraz oznakowanie piono-
we i poziome. 

Ulica Korczaka po przebudowie

Ulice Dukielskie boczne po remoncie

Zakończyła się przebudowa blisko 
400-metrowego odcinka ulicy Ja-
nusza Korczaka, jednej z najbar-
dziej oczekiwanych przez miesz-
kańców inwestycji drogowych 
w tej części Gorlic. Jest dopeł-
nieniem zadania wykonanego w 
2015 roku - „Uspokojenia ruchu w 
mieście Gorlice poprzez budowę 
północnego obejścia Gorlic wraz 
z dostępem do gorlickiej strefy 
aktywności gospodarczej”.  
W ramach kompleksowej roz-
budowy odcinka ulicy Korczaka 
(od skrzyżowania z ulicą Sikor-
skiego) wykonano nową na-
wierzchnie jezdni o szerokości 6 

m, jednostronny chodnik z kostki 
betonowej, kanalizację deszczo-
wą oraz oświetlenie.  
Zawiadomienie o zakończeniu 
budowy zostało złożone do Po-
wiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego i po upływie 
ustawowego terminu ulica zosta-
nie oddana do ruchu.  
Wykonawcą prac było Konsor-
cjum firm Przedsiębiorstwo Dro-
gowo – Mostowe GODROM Sp. 
z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 
Gorlice i Zakład Usługowo Pro-
dukcyjno Handlowy HAŻBUD Sp. 
z o.o., ul. Dukielska 83a, 38-300 
Gorlice.

Zakończył się remont znisz-
czonych i dziurawych dróg 
bocznych od ulicy Dukielskiej. 
To kolejne, modernizowane w 
ostatnim czasie boczne ulicz-
ki naszego miasta, które zy-
skały nową nawierzchnię.  
W wyniku zakończonych prac 
gruntownie wyremontowane 
zostały trzy drogi boczne. Na 

dwóch z nich ułożono obrze-
ża betonowe oraz nawierzch-
nię z płyt betonowych ażu-
rowych i kostki betonowej, a 
na trzeciej drodze wykonano 
nawierzchnię z mieszanki 
mineralno-bitumicznej. W 
sumie nową nawierzchnię 
uzyskało ponad 350 metrów 
dróg.

GORLICKIE INWESTYCJE   NA FINISZU
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2 miliony na rewitalizację  
parku

2 223 937,43 to kwota o jaką 
powiększy się budżet miasta 
Gorlice na 2017 rok. Dzięki niej 
zrealizowany zostanie projekt 
o nazwie „Restauracja Par-
ku Miejskiego im. Wojciecha 
Biechońskiego w Gorlicach”. 
Wniosek jaki złożył Urząd 
Miejski na finansowanie tego 
działania opiewał na kwotę 2 
965 249,99 zł kosztów kwali-
fikowalnych, z czego kwota 2 
223 937,43 zł pochodzić bę-
dzie z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
W praktyce oznacza to, że już 
w najbliższych latach wypięk-
nieje nasz park. Nowe ścieżki 
piesze i rowerowe, kładki, ław-
ki, kosze na śmieci, stojaki na 

rowery, tablice informacyjne, 
zegary, to tylko kilka elemen-
tów infrastruktury, które będą 
służyć mieszkańcom i tury-
stom. Wypoczynek w parku 
ułatwi też zmodernizowany 
parking z miejscami postojo-
wymi dla niepełnosprawnych, 
nowe oświetlenie i toalety. 
Dotychczasowa zieleń doczeka 
się nowej odsłony - zostanie 
odrestaurowana i rozbudo-
wana. Powstanie także apli-
kacja mobilna na telefon słu-
żąca promocji naszego parku. 
Dzięki staraniom Urzędu Miej-
skiego „perełka Gorlic” zyska 
nowe, lepsze oblicze i stanie 
się piękną wizytówką naszego 
miasta.
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OSTATNIA, XXIX SESJA RADY MIASTA W 2016 ROKU
BUDŻET MIASTA GORLICE NA 2017 ROK UCHWALONY

29 grudnia 2016 r. odbyła się XXIX sesja Rady Miasta Gorlice. Wśród 16 projektów uchwał była ta najważniejsza – Uchwała Budże-
towa Miasta Gorlice na rok 2017. Planowane dochody Miasta ustalono na kwotę 101,4 mln złotych. Przewidywane wydatki Miasta 
winny zamknąć się kwotą 103,9 mln złotych. Plan dochodów i wydatków Miasta na nadchodzący rok jest zrównoważony i obejmuje 
zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gorlic we wszelkich aspektach, obejmujących realizację ustawowo okre-
ślonych zadań Miasta. Projekt Uchwały Budżetowej uzyskał pozytywne opinie na komisjach Rady Miasta, zwłaszcza tej najważniejszej 
– Komisji Budżetu i Finansów; pozytywna była również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej . Zaskoczeniem więc było złoże-
nie na sesji wniosku przez Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Krzysztofa Wrońskiego, poprawek w zadaniach inwestycyjnych.  
 
W porównaniu do projektu Budżetu Miasta Gorlice na 2017 rok radni przegłosowali na sesji kilka poprawek. W budżecie na przy-
szły rok wprowadzone zostały trzy nowe zadania: Modernizacja ulicy Sosnowej (850 000 zł); Urządzenie placu manewrowego przy 
garażach ul. Kościuszki (100 000 zł); Wiata śmietnikowa przy ulicy Kościuszki 26 (15 000 zł); Jednocześnie radni przegłosowali 
usunięcie z Budżetu Miasta Gorlice na 2017 rok następujących inwestycji: Przebudowa ulicy Zagórzańskiej; Budowa ulicy Dębowej; 
Utwardzenie placu przy ulicy Lipowej; Budowa ulicy Broniewskiego; Budowa oświetlenia ulicy Lipowej; Budowa ulicy Azaliowej. 
 
Tak zmieniony projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Uchwała Budżetowa Miasta Gorlice na 2017 rok została przyjęta 10 
głosami za, przy 9 głosach wstrzymujących, na 19 radnych obecnych na sesji.  Dokonane zmiany w zakresie planowanych w 2017 roku 
inwestycji spotkały się z negatywną opinią i sprzeciwem nie tylko grupy radnych, którzy wstrzymali się od głosowania. Swój protest 
i zdziwienie wyrazili również mieszkańcy tych osiedli, z których zostały usunięte inwestycje ujęte w projekcie Budżetu Miasta Gorlice 
na 2017 rok. Poniżej prezentujemy listy, w których wyrażają swój sprzeciw:

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

Gorlice 15.01.2017 r.
Mieszkańcy ul. Zagórzańskiej 
Granicznej i Leśnej

Pan Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla
Pań Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Krzysztof 
Wroński
Mieszkańcy ul. Zagórzańskiej, Granicznej oraz Le-
śnej składają na ręce Burmistrza Miasta i Przewod-
niczącego Rady Miasta protest z tytułu wycofania 
wniosku z Budżetu Miasta na rok 2017 przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta w sprawie przebudowy 
ulicy Zagórzańskiej
Trudne położenie tej drogi – zakręty, teren gó-
rzysty, brak warstwy wyrównawczej po ponad 30 
letniej eksploatacji tej drogi, brak poboczy ograni-
czają bezpieczeństwo przemieszczających się pie-
szych tą drogą. Czy naszym dzieciom z tych ulic nie 
należy się nawet bezpieczne przejście do szkół?
Dokąd można łatać tę drogę przy obecnym sta-
nie technicznym. Ulica Zagórzańska jest ulicą 
przejezdną dla ul. Granicznej i Leśnej w kierunku 
naszego miasta. Stała ilość mieszkańców tych ulic 
wynosi około 500 osób.
Prosimy o pozytywne rozwiązanie błędnych decy-
zji.

Mieszkańcy (9 stron podpisów) 

List otwarty
My mieszkańcy Osiedla Dębina ubolewamy nad faktem wykreślenia przez 10 radnych: Krzysztofa Wrońskiego, Tomasza Chmurę, Mi-
chała Diducha, Jolantę Dobek, Ryszarda Ludwina, Mariolę Migdar, Augustyna Mroza, Małgorzatę Miękisz-Müller, Marię Piecuch, Jana 
Wojnarskiego z budżetu Miasta na 2017 rok zadania pod nazwą: „Budowa odcinka ulicy Dębowej”. Przypominamy, że ulica Dębowa 
od 2010 roku ma przygotowaną kompletną dokumentację projektową.
Budowa ul. Dębowej rozpoczęła się w roku 2011, drugi odcinek został wykonany w 2013 roku, trzeci o długości zaledwie 90 m został 
wykonany w 2015 roku. Do dokończenia całej inwestycji pozostało około 400 m. Kontynuacja budowy ulicy Dębowej, pomimo roz-
pisania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne, następujące po sobie lata, wciąż była przesuwana w czasie. Ponieważ teren 
naszego Osiedla jest mocno nachylony, dlatego aby chronić nasze domy przed zalewaniem, konieczna jest pilna budowa kanalizacji w 
ciągu tej ulicy. Dlatego na wniosek mieszkańców, radnej Joanny Bubak, Zarządu Osiedla Nr 9 i Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu 
Miasta Gorlice, do projektu budżetu Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla wybrał krótki, ale newralgiczny pod tym względem odcinek 
tej drogi od strony ulicy Paderewskiego. Również materiał, którym Miasto każdego roku podsypuje drogę, spływa po nachyleniu tere-
nu. Dlatego dziwi nas nieracjonalne podejście Państwa do wnioskowanego przez nas od wielu lat zadania. Jesteście przecież Państwo 
radnymi całego Miasta, a my jego mieszkańcami. 
Będziemy prosić Pana Burmistrza o wprowadzenie zadania w ciągu 2017 roku, w miarę pojawiających się oszczędności lub z wolnych 
środków.
Mamy nadzieję, że po raz kolejny nie usuniecie tak ważnego dla nas zadania.

Mieszkańcy Osiedla Dębina  (podpisy mieszkańców)

Gorlice 17.01.2017 r.
List otwarty

My mieszkańcy Osiedla Skrzyńskich, jesteśmy zaniepokojeni decyzją jaka została 
podjęta przez grupę radnych: Krzysztof Wroński, Mariola Migdar, Jolanta Dobek, 
Ryszard Ludwin, Michał Diduch, Małgorzata Miękisz-Müller, Tomasz Chmura, Jan 
Wojnarski, Maria Piecuch, Augustyn Mróz, przy uchwalaniu budżetu na 2017 r., a 
mianowicie usunięciu zadania pod nazwą „Budowa ul. Azaliowej”. Nadmieniamy, że 
starania o budowę ul. Azaliowej trwają od 12 lat, a w roku 2014 został zakupiony 
teren pod plac zabaw w obrębie tej ulicy, gdyż jako jedno z nielicznych Osiedli nie 
posiadamy żadnego miejsca lub obiektu sportowego do integracji dzieci, młodzieży 
bądź osób starszych. Przypominamy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz 
programu Tereny Zieleni w mieście w 207 roku ma zostać wyposażony mały plac 
zabaw oraz „siłownia pod chmurką” niestety bez możliwości dojazdu (działka w 
szczerym polu). 
Na wniosek mieszkańców, radnej Lucyny Jamro, Zarządu Osiedla Skrzyńskich nr 
10 oraz Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Gorlice, do projektu budżetu 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla zgłosił budowę odcinka drogi ul. Azaliowej, czyli 
dojazdu do terenu zakupionego pod plac zabaw. 
Dziwi fakt, że w ubiegłej kadencji większość tych samych radnych, którzy teraz 
głosowali na NIE widziała i wspierała potrzebę takiej inwestycji na naszym Osiedlu, 
wydatkując środki zarówno na zakup działki jak i wykup terenu pod planowaną ul. 
Azaliową. Jako mieszkańcy Gorlic, uważamy, że jesteście państwo Radnymi całego 
miasta, a my jesteśmy jego częścią i będziecie nas wspierać w naszych dążeniach 
wpływających na poprawę życia naszych mieszkańców. Zwrócimy się z ponowną 
prośbą do p. Burmistrza o wprowadzenie zadania w ramach wolnych środków, stąd 
prosimy o przychylność i zrozumienie oraz podjecie decyzji z korzyścią dla naszego 
Osiedla i jego mieszkańców.

Z poważaniem mieszkańcy Osiedla Skrzyńskich (podpisy mieszkańców)
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Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XXVIII sesji Rady Miasta Gorlice

JOANNA BUBAK 
pytała, na jakim 
etapie jest adapta-
cja pomieszczeń do 
potrzeb przedszkola 
w MZS nr 3, gdyż w 

kolejnym projekcie budżetu nie 
ma tego zadania, a jest to jedyne 
przedszkole w Gorlicach, gdzie 
przedszkolaki mają zajęcia w kla-
sach szkolnych. (Odp.: Odpowia-
dając na interpelację sprawie 
przebudowy ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń w 
MZS Nr 3 w Gorlicach na cele 
przedszkolne informuję, że zada-
nie było zgłoszone jako projekt 
do dofinansowania ze środków 
PFRON. Z powodu ograniczo-
nych środków Funduszu na 2016 
rok zadanie, pomimo pozytyw-
nej, oceny nie otrzymało dofi-
nansowania. W chwili obecnej 
trwa analiza możliwości alterna-
tywnych rozwiązań w zakresie 
dostosowania budynku do wska-
zanych potrzeb.). W drugiej in-
terpelacji wnioskowała, aby po 
zakończeniu budowy łącznika 
Paderewskiego-Andersa napra-
wić odcinek ul. Andresa, który 
jest obecnie zniszczony. (Odp.: 
W sprawie naprawy odcinka ul. 
Andersa wyjaśniam, iż wykonaw-
ca ma obowiązek usunąć wszel-
kie wady powstałe wskutek pro-
wadzonej inwestycji. Natomiast 
pozostałe odcinki będą sukce-
sywnie naprawiane w niezbęd-
nym zakresie w ramach środków 
na bieżące utrzymanie dróg w 
2017 roku).  

MICHAŁ DIDUCH  
w swojej interpela-
cji pytał, w jakim 
stopniu jest zreali-
zowany program 
zmiany układu 

ogrzewania budynków i miesz-
kań, ile wniosków zostało złożo-
nych i rozpatrzonych w tym za-
kresie oraz jaką kwotę 
wydatkowano na ten cel? (Odp.: 
Odpowiadając na interpelację w 
sprawie realizacji przez Miasto 
Gorlice programu likwidacji ni-
skiej emisji wyjaśniam, że w 
2014 roku wykonano moderniza-
cję systemów ogrzewania w 31 
budynkach i lokalach mieszkal-
nych oraz w 60 lokalach znajdu-
jących się w budynkach wieloro-
dzinnych (ul. Biecka 6 oraz ul. 
Chopina 13). Ponadto w roku 
2016 z dotacji na likwidację ko-
tłów i pieców na paliwo starej 
generacji skorzystało 13 osób. 
Wskazać również należy, że za-
kończona w miesiącu grudniu 
2016 roku kontrola w zakresie 
realizacji przez Miasto Gorlice za-

dań określonych w „Programie 
ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego” nie wy-
kazała nieprawidłowości, w 
związku z czym, w ocenie tut. 
Urzędu, Miastu nie grożą żadne 
negatywne konsekwencje finan-
sowe).  

CZESŁAW GĘBA-
ROWSKI wniosko-
wał o przedstawie-
nie na sesji 
budżetowej, jakie 
działania podejmie 

Burmistrz dla poprawy sytuacji 
mieszkańców Gorlic, dla realne-
go rozwoju miasta, dla poprawy 
dochodów budżetu miasta Gor-
lic. (Odp.: Odpowiadając na in-
terpelację w sprawie działań po-
dejmowanych przez Miasto 
Gorlice na rzecz tworzenia oraz 
utrzymania miejsc pracy wyja-
śniam, że jednym z działań jakie 
planujemy podjąć w przyszłym 
roku jest organizacja szerokiej 
debaty przy udziale przedsiębior-
ców oraz ogólnopolskich me-
diów. Mam nadzieję, że taka dys-
kusja będzie miała zarówno 
wydźwięk lokalny, jak również 
przełoży się na promocję gorlic-
kich przedsiębiorców, miejsc pra-
cy oraz terenów inwestycyjnych. 
Niezależnie od powyższego Mia-
sto prowadzi szereg działań 
związanych z zachęceniem inwe-
storów do inwestowania w Gorli-
cach. Pozytywnym skutkiem m.
in. wprowadzonych ulg podatko-
wych są chociażby realizowane 
inwestycje. Swoją działalność w 
zakresie produkcji i montażu ele-
mentów stalowych uruchomiła 
Firma TLC Sp. z o.o. w trakcie 
budowy hali produkcyjno – ma-
gazynowej jest Firma STEMIK 
Sp.  z o.o.  – zajmująca się pro-
dukcją i obróbką elementów sta-
lowych. Na etapie pozyskania 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji przedsię-
wzięcia jest firma AUTO-PLUS, 
która planuje uruchomienie stacji 
demontażu pojazdów. Swoją 
działalność zamierzają również 
poszerzyć istniejące już na tym 
terenie firmy tj. Gór-Stal Sp. z o.o 
zajmujący się produkcją płyt 
warstwowych oraz Firma STE-
SER s.c. – cynkownia galwanicz-
na).  

LUCYNA JAMRO, 
w swojej interpela-
cji, zwróciła się z 
prośbą o posado-
wienie ławki w ob-
rębie Pomnika Ty-

siąclecia oraz rozważenie 
możliwości montażu na istnieją-
cych schodach nakładek umożli-

wiających wjazd i wyjazd oso-
bom niepełnosprawnym oraz 
rodzicom z wózkami. (Odp.: Od-
powiadając na interpelację w 
sprawie montażu ławek do odpo-
czynku oraz nakładek umożliwia-
jących dojazd osób niepełno-
sprawnych do Pomnika 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 
wyjaśniam, że dokonam oceny 
możliwości montażu ławek. Kwe-
stia dostępu osób niepełno-
sprawnych zostanie uwzględnio-
na w opracowywanej 
dokumentacji projektowej prze-
budowy ulicy Wróblewskiego). 

MATEUSZ KO-
SZYK w pierwszej 
interpelacji podał 
przykłady wprowa-
dzenia w kilku mia-
stach w Polsce pro-

gramów pod nazwą „Lokal na 
start” lub „Lokal na start za zło-
tówkę”, a adresowanych w 
szczególności do ludzi młodych, 
którzy po raz pierwszy zakładają 
działalność gospodarczą. Ich 
podstawowym założeniem jest 
wynajem po bardzo preferencyj-
nych stawkach - 1 zl za metr 
kwadratowy – lokali i powierzch-
ni miejskich przez rok lub dwa od 
momentu rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej. Prosił o prze-
analizowanie możliwości wpro-
wadzenia podobnych rozwiązań 
w naszym mieście. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację w spra-
wie wprowadzenia programu 
umożliwiającego najem lokalu 
użytkowego przedsiębiorcom 
rozpoczynającym działalność go-
spodarczą za symboliczną kwotę 
wyjaśniam, że dokonam analizy 
możliwości wprowadzenia wnio-
skowanego programu w Gorli-
cach). Druga interpelacja doty-
czyła uwzględnienia niezbędnych 
środków na wykonanie nowej 
nawierzchni ul. Kochanowskiego, 
na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Krzywoustego do skrzyżowania z 
ul. Królowej Jadwigi, w zaplano-
wanych na przyszły rok wydat-
kach na utrzymanie i remont 
dróg. (Odp.: W kwestii remontu 
nawierzchni ul. Kochanowskiego 
na odcinku od ul. Krzywoustego 
do skrzyżowania z ul. Królowej 
Jadwigi informuję, że remont zo-
stanie wykonany w 2017 roku w 
ramach środków na bieżące 
utrzymanie ulic).  

RYSZARD LU-
DWIN w interpela-
cji prosił o umiesz-
czenie w budżecie 
na rok 2017 zada-
nia pt. „Remont pla-

cu manewrowego przy garażach 

na Zawodziu za tzw. „Marysień-
ką”. (Odp.: Odpowiadając na in-
terpelację w sprawie remontu 
placu manewrowego przy gara-
żach na Zawodziu, za tzw. Mary-
sieńką wyjaśniam, że w projekcie 
budżetu Miasta Gorlice na 2017 
rok ujęto zadania inwestycyjne 
związane z budową ciągu piesze-
go wzdłuż budynku przy ul. Ko-
ściuszki 26B w kierunku kładki na 
rz. Ropa. Równolegle do tego 
zadania w ramach środków prze-
znaczonych na bieżące utrzyma-
nie infrastruktury drogowej zo-
stanie wykonany remont dróg 
dojazdowych do garaży mający 
na celu poprawę użytkowania w 
obrębie tych obiektów).  

AUGUSTYN MRÓZ 
interpelował o pilne 
rozważenie możli-
wości wybudowa-
nia na cmentarzu 
komunalnym ko-

lumbarium. (Odp.: Odpowiada-
jąc na interpelacje wyjaśniam, że 
sprawa budowy kolumbarium na 
istniejącym cmentarzu komunal-
nym przy ul. Karwacjanów,  ze 
względu na planowaną budowę 
nowego cmentarza, wymaga do-
konania szczegółowej analizy fi-
nansowej. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że w przy-
padku spopieleń ciał bliscy osób 
zmarłych preferują składanie urn 
do grobów tradycyjnych. Nato-
miast w projekcie budowy cmen-
tarza przy ul. Dukielskiej przewi-
dziana jest budowa muru 
urnowego). W drugiej interpela-
cji pytał, czy wykonawca rewita-
lizacji Rynku w ramach gwarancji 
może wymienić popękane płyty. 
(Odp.: W sprawie usterek wystę-
pujących w pracach związanych 
z rewitalizacją starówki wyja-
śniam, że z początkiem 2017 
roku Miasto zleci szczegółową 
ekspertyzę przyczyn uszkodzeń 
przebudowywanych nawierzchni 
ulic i placów. Środki na wymianę 
popękanych płyt na Rynku zosta-
ły już zabezpieczone w ramach 
środków z udzielonej gwarancji 
wykonawcy zadania). Złożył też 
zapytanie, czy Gmina Gorlice 
uczestniczy finansowo w kosz-
tach związanych z budową no-
wego cmentarza i w jakiej wyso-
kości. (Odp.: Biorąc pod uwagę 
możliwość oraz zasadność udo-
stępnienia miejsc grzebalnych 
dla pochówków z sąsiednich 
miejscowości, które nie posiada-
ją cmentarzy w swoich granicach 
administracyjnych na etapie bu-
dowy cmentarza komunalnego 
przy ul. Dukielskiej wystąpimy do 
Wójta Gminy Gorlice o propor-
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cjonalne do zapotrzebowania w 
miejsca grzebalne partycypowa-
nie w kosztach inwestycji). 

ALICJA NOWAK 
prosiła o wyjaśnie-
nie przewlekłości w 
realizacji rządowe-
go programu 500 
plus dla rodzin, w 

których rodzic bądź rodzice pra-
cują za granicą. (Odp.: Odpowia-
dając na interpelacje wyjaśniam, 
że realizacja rządowego progra-
mu „Rodzina 500+” w naszym 
mieście przebiega prawidłowo. 
Wnioski, składane przez rodziny, 
których członkowie przebywają 
poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej są przekazywane do roz-
poznania właściwemu organowi 
jakim jest Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego. Biuro Wspar-
cia Rodzin Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach nie ma więc wpływu na 
termin załatwienia sprawy. Za-
pewniam Panią, iż priorytetowo 
traktujemy zadania związane z 
realizacją programu „Rodzina 
500+” oraz dokładamy wszelkich 
starań, aby prawidłowo zrealizo-
wać powierzone zadania. W 
sprawach osób przebywających i 
pracujących za granicą nie jeste-
śmy organem właściwym do pro-
wadzenia postępowania co wyni-
ka jednoznacznie z 
obowiązujących przepisów pra-
wa). W drugiej interpelacji prosi-
ła o informację czy inwestor in-
westycji przy Ogrodowej 
wywiązał się z warunków umowy 
przetargowej, jeżeli tak to w jaki 
sposób zostało to zweryfikowa-
ne? Co z uzbrojeniem terenu, 

które było częścią inwestycji, a w 
razie niewywiązania się z umowy, 
dzierżawca miał zdemontować? 
Czy w kwestii realizacji inwestycji 
wypowiedział się nadzór budow-
lany? (Odp.: W sprawie zagospo-
darowania nieruchomości przy 
ul. Ogrodowej wyjaśniam, że 
użytkownik wieczysty pismem z 
dnia 10.11.2016 roku powiado-
mił Urząd o wypełnieniu posta-
nowień wynikających z umowy 
notarialnej z dnia 20.12.2013 
roku. Po przeprowadzonej wnikli-
wej analizie poszczególnych wa-
runków miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
oraz postanowień umowy komi-
sja stwierdziła, że użytkownik 
wieczysty wywiązał się z warun-
ków umowy, a tym samym brak 
jest podstaw do naliczania kar 
umownych. Ponadto dnia 
22.11.2016 roku PINB w Gorli-
cach dokonał kontroli prowadzo-
nych robót budowlanych na 
przedmiotowej nieruchomości, a 
kontrola ta nie wykazała od-
stępstw od zatwierdzonego pro-
jektu budowlanego). W trzeciej 
interpelacji apelowała do oczysz-
czenia koryta rzeki Stróżowianka, 
zwłaszcza w okolicach „Biedron-
ki” i „Rondo Center”. (Odp.: Wy-
stąpiłem do zarządcy potoku 
Stróżowianka, tj. RZGW w Kra-
kowie o wykonanie niezwłocz-
nych prac porządkowych na za-
rządzanym cieku).  

ADAM PIECHO-
WICZ zwrócił się z 
prośbą o zaprojek-
towanie i montaż 
progu zwalniające-

go na ulicy Batorego.  
JAN WOJNARSKI 
w interpelacji prosił 
o wykonanie pro-
gów zwalniających 
na ulicy Kwiatowej. 
(Odp.: Odpowiada-

jąc na interpelację radnego Ada-
ma Piechowicza w sprawie 
montażu progu zwalniającego na 
ul. Batorego oraz radnego Jana 
Wojnarskiego w sprawie mon-
tażu progu zwalniającego na ul. 
Kwiatowej wyjaśniam, że z do-
tychczasowych doświadczeń w 
eksploatacji progów wynika, że 
powodują one szereg niedogod-
ności, m. in. niszczenie na-
wierzchni drogi, utrudniony od-
pływ wód opadowych z 
powierzchni drogi czy problemy z 
odśnieżaniem w okresie zimo-
wym. Dodatkowo progi stanowią 
utrudnienie i zagrożenie dla ro-
werzystów oraz innych kierują-
cych jednośladami. W związku z 
powyższym progi nie są monto-
wane na terenie miasta). 

MARIA PIECUCH 
prosiła o informację 
w sprawie możliwo-
ści remontu prze-
ciekającego dachu, 
klatki schodowej i 

termomodernizacji kamienicy 
będącej w zasobach Miasta Gor-
lice położonego przy ul. Naruto-
wicza 4. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację w sprawie możliwo-
ści remontu budynku położone-
go przy ul. Narutowicza 4 wyja-
śniam, że ze względu na 
nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości brak jest możli-

wości wydatkowania środków 
publicznych celem przeprowa-
dzenia całościowej modernizacji 
nieruchomości. Z racji złego sta-
nu technicznego wykonywane są 
jedynie niezbędne prace  polega-
jące m. in. na remoncie komi-
nów, wymianie rynien czy 
uszczelnieniu pokrycia dachu. 
Miasto Gorlice czyni starania 
zmierzające do uregulowania 
stanu prawnego budynku, po 
którym będzie możliwy komplek-
sowy remont).  

TOMASZ SZCZE-
PANIK pytał w in-
terpelacji, jakie są 
dalsze losy wniosku 
dotyczącego „Rewi-
talizacji linii kolejo-

wej nr 108 na odcinku Stróże – 
granica województwa wraz z linią 
nr 110 Gorlice – Gorlice Zagórza-
ny i ewentualnie z budową łącz-
nicy, umożliwiającej wyjazd z 
Gorlic w stronę Stróż bez zmiany 
kierunku jazdy”. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację w spra-
wie rewitalizacji lini kolejowej nr 
108 na odcinku Stróże - granica 
województwa wraz z linią kolejo-
wą nr 110 Gorlice - Gorlice Zagó-
rzany wyjaśniam, że linia nr 108 
wpisana jest do Regionalnych 
Programów Operacyjnych na lata 
2014-2020 zarówno dla Woje-
wództwa Małopolskiego jak i Wo-
jewództwa Podkarpackiego. 
Wspólnie z sąsiednimi samorzą-
dami będziemy czynić dalsze sta-
rania mające na celu rewitaliza-
cję wnioskowanych połączeń 
kolejowych).  

ZMIANY W BUDŻECIE  
MIASTA GORLICE
Dochody budżetu 
Zwiększony został plan do-
chodów budżetu o 15.700 
zł. Zwiększone dochody  
obejmują pomoc finansową 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego 
na projekt „Jeżdżę z głową”.
Wydatki budżetu 
Plan wydatków budżetu mia-
sta na 2017 r. ulega zwięk-
szeniu  ogółem o 781.400 
zł, z tego  wydatki bieżące 

zwiększa się o 91.400 zł a 
wydatki majątkowe ulegają 
zwiększeniu  o 690.000 zł. 
Zmiany wydatków bieżą-
cych: 
W  dziale „Transport i łącz-
ność” zwiększenie wydatków 
wynosi 50.000 zł, które prze-
znaczy się  na wykonanie 
ekspertyzy dotyczącej okre-
ślenia przyczyn uszkodzeń 
nawierzchni w obszarze re-
witalizowanej Starówki. Za-
danie było zaplanowano w 
listopadzie 2016 r. i nie zo-

stało wykonane.
W dziale „Kultura fizyczna”  
zwiększenie wydatków  na 
koszty projektu „  Jeżdżę z 
głową” wynosi 41.400 zł, z 
czego 15.700 zł stanowi po-
moc finansową a 25.700 zł 
to wymagany udział miasta 
w realizacji zadania (62,1%). 
Koszty projektu obejmują 
wypożyczenie sprzętu (narty, 
kijki , buty, kaski) – 16.200 
zł, opłaty za stok i wyciąg 
narciarski – 10.800 zł oraz 
wynagrodzenie instruktorów 

- 14.400 zł.  
Ponadto w wydatkach bie-
żących dokonuje się zmiany 
polegającej na przesunięciu 
planu wydatków z jednego 
działu do innego  a miano-
wicie: 
- zmniejsza się wydatki bie-
żące zaplanowane w dziale 
„Gospodarka gruntami i nie-
ruchomościami”  o 178.000 
zł (przeznaczone na opłaty 
na administrowanie lokalami 
mieszkalnymi i użytkowymi 
przez GTBS) i przenosi się 

26 stycznia br. odbyła się XXX sesja Rady Miasta Gorlice. Zgodnie z porządkiem obrad radni 
zapoznali się z Informacją Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny, wysłuchali odpowie-
dzi na interpelacje zgłoszone na XXIX sesji RM, złożyli interpelacje i wnioski oraz przyjęli 
dziesięć uchwał. 
Pierwsza dotyczyła zmiany Budżetu Miasta Gorlice na 2017 r. 
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 grudnia 2016 roku do 15 stycznia 2017 roku

16 grudnia 2016 roku
-Cykl spotkań konsultacyjnych 
w sprawie opracowania Gmin-
nego Programu Rewitalizacji 
Miasta Gorlice (R. Kukla, Ł. Ba-
łajewicz)
-Podsumowanie konkursu pla-
stycznego „Bajkowy sposób na 
trzeźwy świat” (R. Kukla)
17 - 20 grudnia 2016 roku 
-II Gorlicki Jarmark Bożonaro-
dzeniowy (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz) 
17 grudnia 2016 roku
-Turniej Mikołajkowy organizo-
wany przez Akademię Kolejarz 
Stróże (R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
-Spotkanie wigilijne Miejskiego 
Koła Gospodyń (Ł. Bałajewicz)
18 grudnia 2016 roku 
-Wigilia Gorlicka (R. Kukla)
19 grudnia 2016 roku
-Spotkanie z Wojewodą Mało-
polskim Józefem Pilchem (Kra-
ków, R. Kukla, K. Górski)
Tematem spotkania były bieżą-
ce tematy związane z funkcjo-
nowaniem Miasta oraz Powiatu
-Spotkanie z Wicewojewo-
dą Małopolskim Piotrem Ćwik 
(Kraków, R. Kukla, K. Górski)
Tematem spotkania była moż-
liwość zamiany nieruchomości 
pomiędzy Miastem Gorlice a 
Powiatem Gorlickim 
-Spotkanie z członkami zarządu 
Województwa Małopolskiego 
(Kraków, R. Kukla, K. Górski)
Tematem spotkań były moż-

liwości pozyskania funduszy 
zewnętrznych w ramach bieżą-
cych naborów MRPO
-Spotkanie z Panią Martą Maj 
Dyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie (Kraków, 
R. Kukla, K. Górski)
Tematem spotkania były re-
monty oraz modernizacje dróg 
będących w zarządzie ZDW na 
terenie Gorlic
-Małopolskie spotkanie opłat-
kowe (Kraków, R. Kukla, K. 
Górski)
-Spotkanie wigilijne Strzelec-
kiego Bractwa Kurkowego w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
20 grudnia 2016 roku
-Spotkanie wigilijne Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci (R. Ku-
kla)
21 grudnia 2016 roku
-Spotkanie wigilijne w Miejskim 
Przedszkolu Nr 5 (R. Kukla)
-Spotkanie wigilijne Gminy Gor-
lice (R. Kukla)
-Spotkanie wigilijne w Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Mi-
chalusa (R. Kukla) 
-Spotkanie z organizatorami 
Maraton Beskid Niski (R. Kukla)
Tematem spotkania było omó-
wienie organizacji imprezy w 
2017 roku
-Rozstrzygnięcie konkursu na 
najładniejszą choinkę (R. Ku-
kla)
22 grudnia 2016 roku 
-Spotkanie z przedsiębiorcami 

ws. rozwiązań komunikacyj-
nych w obrębie Galerii Parkowa  
(R. Kukla)
-Spotkanie wigilijne w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 4 (Ł. Bałaje-
wicz)
-Spotkanie wigilijne w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 5 (R. Kukla)
-Spotkanie wigilijne w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy 
(R. Kukla)
-Spotkanie z Burmistrzem Jasła 
Ryszardem Pabianem
Tematem spotkania była bieżą-
ca współpraca Gorlic oraz Jasła
23 grudnia 2016 roku 
-Wigilia w Caritas (R. Kukla)
-Spotkanie noworoczne GKPS 
(Ł. Bałajewicz)
24 grudnia 2016 roku
- Spotkanie wigilijne Klubu Abs-
tynenta EGIDA (Ł. Bałajewicz)
27 grudnia 2017 roku
-Spotkanie z Tomaszem Tokar-
skim - Przewodniczącym Parla-
mentu Studentów RP (R. Kukla) 
30 grudnia 2016 roku 
-Spotkanie z przedsiębiorcami 
ws. rozwiązań komunikacyj-
nych na terenie Gorlic (R. Ku-
kla)
31 grudnia 2016 roku 
-Bieg Sylwestrowy (R. Kukla)
-Sylwester na lodzie (Ł. Bałaje-
wicz)
-Powitanie Nowego Roku na 
Rynku (R. Kukla)
4 stycznia 2017 roku
-Spotkanie z panią Elżbietą Bo-

rowską Poseł na Sejm RP (R. 
Kukla)
Tematem spotkania była orga-
nizacja Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych
5 stycznia 2017 roku
-Spotkanie noworoczne w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 1 (Ł. Ba-
łajewicz) 
-100 urodziny pani Wandy Gan-
carskiej (R. Kukla)
7 stycznia 2017 roku
-Spotkanie Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego (R. Ku-
kla)
9 stycznia 2017 roku
-Spotkanie noworoczne oraz 
gala wręczenia nagrody Der-
sława Karwacjana (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
10 stycznia 2017 roku
-Ogólne zebranie mieszkańców 
Osiedla Nr 3 - Kromer (R. Ku-
kla)
12 stycznia 2017 roku
-Jubileusz 10-cio lecia Domu 
Polsko-Słowackiego w Bardejo-
vie (Bardejov, Ł. Bałajewicz)
13 stycznia 2017 roku
-Spotkanie z Wicemarszałkiem 
Województwa Małopolskiego 
Stanisławem Sorysem (R. Ku-
kla)
14 stycznia 2017 roku
-Spotkanie z organizatorami 
oraz uczestnikami kolonii Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich 
(R. Kukla)

plan do działu „Administracja 
publiczna”, rozdział „Urzędy 
gmin” zwiększając plan wy-
nagrodzeń i ZFŚS. 
O 690 000 zł zwiększono wy-
datki majątkowe, które nie 
zostały wykonane w 2016 r. 
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 
MAJĄTKOWYCH
- Przebudowa łącznika ulicy 
Mieszka I z ulicą Węgierską 
w Gorlicach – plan 500 000 zł
- Rewitalizacja placu przy uli-
cy Jagiełły – plan 25 000 zł
- Rozdział kanalizacji ogól-
nospławnej w „Starówce” – 
plan 85 000 zł
- Budowa kanalizacji desz-
czowej łącznika ulicy Maku-
szyńskiego z ulicą Gałczyń-
skiego – plan 80 000 zł
Zwiększenie wydatków po-
nad wzrost dochodów wy-
nosi 765.700 zł. Jako źródło 
sfinansowania większych 
wydatków wprowadza się  w 

przychodach budżetu wolne 
środki finansowe z lat ubie-
głych.
W kolejnych uchwałach Rada 
Miasta udzieliła pomocy fi-
nansowej dla Powiatu Gorlic-
kiego w kwocie 13 000 zł na 
organizację przez Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów imprez kulturalnych 
w 2017 roku (Poetycko-Mu-
zyczna Bitwa pod Gorlicami – 
4 000 zł; Muzyki cerkiewnej 
w Beskidzie Niskim – 1 000 
z; Gorlickiej Jesieni Muzycz-
nej – 3 500 zł; Warsztatów 
Muzyki Kameralnej – 4 500 
zł); dokonała zmiany uchwa-
ły w sprawie przyjęcia regu-
laminu udzielania osobom 
fizycznym dotacji celowej 
na modernizację systemów 
ogrzewania w budynkach i 
lokalach mieszkalnych w ra-
mach ograniczenia niskiej 
emisji na terenie miasta Gor-

lice (składanie do 30 marca 
danego roku wniosków przez 
zainteresowane osoby, a do 
31 października wydłużenie 
terminu rozliczania dotacji); 
wyraziła zgodę na zawarcie 
porozumienia z Wojewódz-
twem Małopolskim w spra-
wie odpłatnego powierzenia 
zadań w zakresie zimowego 
utrzymania dróg wojewódz-
kich, tj. ulicy Legionów i czę-
ści ulicy Mickiewicza na tere-
nie Miasta Gorlice; wyraziła 
zgodę na realizację projektu 
„Rozbudowa i modernizacja 
tras pieszo-rowerowych wraz 
z istniejącą strukturą towa-
rzyszącą na terenie Miasta 
Gorlice jako elementu pod-
noszącego atrakcyjność tu-
rystyczną subregionu sądec-
kiego” (szacunkowa wartość 
projektu dla Miasta Gorlice 
wynosi 2 009 840 zł, w tym 
dofinansowanie 975 000 

zł); przyjęła tryb udziela-
nia i rozliczania dotacji dla 
szkół, przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych, szkół 
podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolne-
go prowadzonych na terenie 
Miasta Gorlice oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidło-
wości pobrania i wykorzysty-
wania dotacji. Ponadto dwie 
uchwały dotyczyły przystą-
pienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gor-
lice”, a jedną radni wyrazili 
zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy części 
działki (z przeznaczeniem na 
usytuowanie tymczasowego 
garażu, oraz na urządzenie 
zieleni ozdobnej); a ostatnia 
dotyczyła projektu dostoso-
wania sieci szkół podstawo-
wych i gminazjów do nowe-
go ustroju szkolnego.
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Dokładnie 10 lat temu został 
otwarty Dom Polsko-Słowacki 
w Bardejovie. Jego powstanie 
było efektem współpracy trzech 
miast: Bardejova, Gorlic i Kry-
nicy i łączyło się z utworzeniem 
podobnych ośrodków rów-
nież w miastach partnerskich. 
Działalność Domu Polsko-Sło-
wackiego to mnóstwo różne-
go typu imprez kulturalnych 

takich jak wystawy, koncerty, 
projekcje filmowe, przedsta-
wienia teatralne, konkursy i 
warsztaty. To także informacja 
turystyczna, usługi hotelowe i 
współpraca międzynarodowa. 
12 stycznia br. na uroczystych 
obchodach 10-lecia istnienia 
Domu spotkali się wszyscy, 
których praca przyczyniła się 
do powstania tego prężnie roz-

wijającego się ośrodka. Uro-
czystość uświetnił występ chó-
ru Belfersingers z Gorlickiego 
Centrum Kultury oraz polsko-
-słowackiego chóru Vox Amici. 
Dyrektor Marcel Tribus otwo-
rzył również wystawę Tadeusza 
Łuczejki, który oprócz obrazów 
zaprezentował także projekty 
okładek płyt swoich ulubionych 
wykonawców. Miasto Gorlice 

podczas uroczystości reprezen-
tował Zastępca Burmistrza Mia-
sta Gorlice Łukasz Bałajewicz. 
Serdecznie gratulujemy dy-
rekcji i pracownikom Domu 
Polsko-Słowackiego w Bar-
dejovie i życzymy kolej-
nych lat pełnych sukcesów. 
 
Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorli-
cach
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JOANNA BUBAK 
złożyła interpela-
cję w sprawie zi-
mowego utrzyma-
nia chodnika przy 
ulicy Sikorskiego. 

(Odp.: Odpowiadając na inter-
pelację w sprawie odśnieża-
nia oraz utrzymania chodnika 
wzdłuż północnego obejścia 
Gorlic wyjaśniam, że ponownie 
zwróciłem się do Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach z proś-
bą o podjęcie przedmiotowych 
czynności zgodnie z kompeten-
cjami zarządcy drogi). W dru-
giej interpelacji wnioskowała, 
aby zarządca mieszkań komu-
nalnych bardziej rygorystycznie 
podchodził do odbioru mieszkań 
opuszczonych przesz najem-
ców. (Odp. W sprawie odbioru 
mieszkań będących w mieszka-
niowym zasobie Miasta Gorlice 
wyjaśniam, że po zakończeniu 
umowy najmu najemca zobo-
wiązany jest do opróżnienia i 
odnowienia lokalu oraz wyko-
nania obciążających go napraw. 
Niemniej jednak w przypadku 
np. śmierci najemcy rodziny 
zmarłych często odrzucają spa-
dek, odmawiają protokolarnego 
przekazania mieszkania oraz 
pozostawiają go w stanie nie-
odnowionym. Niejednokrotnie 
zdarza się również brak uprząt-
nięcia całego wyposażenia. 
Dołożymy starań, aby przed-
miotowe lokale przejmowane 
były w jak najlepszym stanie, 

a ewentualne nakłady finan-
sowe będą niezwłocznie egze-
kwowane od zobowiązanych do 
tego osób). Trzecia interpelacja 
dotyczyła oświetlenia ścieżki 
pieszej przez Park Miejski im. 
Williama McGarvey’a. (Odp.: 
W sprawie budowy oświetlenia 
w Parku im. Mc Garveya wyja-
śniam, że w pierwszej kolejno-
ści niezbędnym do wykonania 
jest kompleksowy remont Par-
ku Miejskiego im. Wojciecha 
Biechońskiego. Ze względu na 
ograniczone środki finansowe 
w chwili obecnej nie ma możli-
wości realizacji wnioskowanego 
zadania). 

MICHAŁ DIDUCH 
w swojej interpela-
cji złożył wniosek o 
rozważenie powo-
łania „przy” MZUK 
spółdzielni socjal-

nej. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację w sprawie powoła-
nia przy Miejskim Zakładzie 
Usług Komunalnych spółdzielni 
socjalnej informuję, że temat 
ten jest już na etapie analiz i 
spotkań roboczych, w tym z 
przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Podstawowym 
warunkiem utworzenia spół-
dzielni  w przypadku jednostek 
samorządu terytorialnego jest 
warunek udziału minimum 
dwóch osób prawnych. Istot-
nym będzie więc dobór odpo-
wiedniego partnera, tak aby w 
jak najlepszy sposób realizować 

ideę spółdzielczości socjalnej. 1 
grudnia 2016 roku odbyło się 
spotkanie robocze z przedstawi-
cielem Fundacji Miejsc i Ludzi 
Aktywnych, podczas którego 
omawiano m. in. możliwość 
utworzenia spółdzielni w ra-
mach projektu MOWES (Mało-
polski Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej). Na spotkaniu 
ustalono także harmonogram i 
zakres dalszej współpracy). W 
drugiej interpelacji zwrócił się 
do Burmistrza o podanie infor-
macji dotyczącej zwolnień z po-
datku od nieruchomości przy-
znanych na podstawie uchwały 
Rady Miasta z 2015 roku. (Odp.: 
W sprawie zwolnień z podatku 
od nieruchomości przyznanych 
na podstawie uchwały Rady 
Miasta z marca 2016 roku wska-
zać należy, że tego typu uchwa-
ły nie przynoszą natychmiasto-
wych skutków. Uzyskanie 
zwolnień na podstawie powyż-
szej uchwały wiąże się  z długo-
trwałym procesem inwestycyj-
nym, a wymierne skutki 
przyznanych zwolnień winny 
być widoczne w latach następ-
nych. Na dzień dzisiejszy już 
dwóch przedsiębiorców jest za-
interesowanych rozpoczęciem 
inwestycji w odniesieniu do 
uchwalonych zwolnień. Ponadto 
w 2016 roku udzielono zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości 
jednemu przedsiębiorcy działa-
jącemu na terenie Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej na podsta-

wie uchwały z 2014 roku).  
MARIOLA MI-
GDAR w swojej 
interpelacji pytała 
na jakim etapie 
jest opracowywa-
nie koncepcji bu-

dowy ronda na skrzyżowaniu ul. 
Kościuszki z ul. Sienkiewicza i 
ul. Mickiewicza. (Odp.: Odpo-
wiadając na interpelację w 
sprawie działań związanych z 
opracowaniem koncepcji prze-
budowy skrzyżowania DK 28 z 
ul. Sienkiewicza oraz ul. Mickie-
wicza informuję, że z końcem 
ubiegłego roku otrzymałem z 
Politechniki Krakowskiej pisem-
ną propozycję współpracy doty-
czącą przedmiotowego opraco-
wania. Obecnie autor gromadzi 
niezbędne dokumentacje i in-
formacje na bazie których opra-
cowywana będzie koncepcja 
przebudowy węzła drogowego 
na Zawodziu).

ALICJA NOWAK 
w swojej interpela-
cji wnioskowała o 
u d o s t ę p n i e n i e 
umowy dotyczącej 
oddania w wieczy-

ste użytkowanie terenu przy ul. 
Ogrodowej po byłym Placu Tar-
gowym. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację wyjaśniam, że 
przekazano kopię umowy doty-
czącej oddania w wieczyste 
użytkowanie terenu po byłym 
Placu Targowym przy ul. Ogro-
dowej).

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XXIX sesji Rady Miasta Gorlice

10 lat Domu Polsko-Słowackiego w Bardejovie
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Rekordowy Finał WOŚP w Gorlicach!
W niedzielę 15 stycznia br.już 
po raz 25 zagrała Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. W 
tym roku gorlicki sztab zagrał 
razem z Bobową i Szymbarkiem. 
Wspólnie zebrano blisko 87 tys. 
złotych (w tym Bobowa: 21 622 
zł, Szymbark: 5 272 zł), co sta-
nowi rekord gorlickiego sztabu 
WOŚP. Suma z pewnością jesz-
cze się zwiększy, bo nadal trwa-
ją wydarzenia odbywające się 
w ramach Orkiestry.  
Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP 
trwała od wczesnych godzin po-
rannych, wolontariusze wyruszyli 
na ulice wszystkich miast i miej-

scowości powiatu gorlickiego. 
W Gorlicach na uczestników cze-
kało mnóstwo atrakcji. Siedziba 
gorlickiego sztabu mieściła się 
w Miejskim Zespole Szkół nr 5, 
gdzie można było również sko-
rzystać z bezpłatnych konsultacji 
ortopedycznych, badania pozio-
mu cukru, cholesterolu i ciśnienia 
tętniczego. Na sali gimnastycz-
nej odbył się wielkoorkiestrowy 
fitness, a dla dzieci przygotowa-
no gry i zabawy (ESKIMOSKA 
PRZYGODA Z PSAMI HUSKY). 
Przed południem w gorlickiej pły-
walni Fala odbyły się tradycyjne 
orkiestrowe zawody pływackie, 

a na lodowisku Orkiestrowa Śli-
zgawka. W Parku Miejskim o ty-
tuł najlepszego sprintera WOŚP 
rywalizowali biegacze.  
Do Gorlic zawitał również spe-
cjalny „wośpowy” pociąg, któ-
ry kursował na trasie: Kraków 
- Tarnów - Gorlice - Biecz - Ja-
sło. Przeznaczenie tego składu 
było wyjątkowe, bo na jego 
pokładzie podróżowały osoby 
włączające się akcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W trakcie podróży na pokładzie 
pociągu trwał Finałowy Kon-
cert z muzyką na żywo.  
Po południu na gorlickim Rynku 

zaprezentowali się miłośnicy za-
bytkowych motocykli, a od godz. 
17.00 gorliczanie mogli posłu-
chać takich zespołów jak DOL-
LARS BROTHERS, ALEX MQUICE 
czy PARTY 5. Na scenie odbyły 
się licytacje, a 25. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w naszym mieście zwieńczyło 
tradycyjne światełko do niebo, 
czyli pokaz fajerwerków.  
W tym roku Orkiestra zbierała 
pieniądze dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom.
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V edycja GWS 2016  
zakończona

20 grudnia 2016 r. w Hali 
Sportowej im. prof. J. Dziop-
ka w Gorlicach odbyło się 
uroczyste zakończenie V 
edycji Gorlickiego Wielobo-
ju Sportowego, w którym 
poza uczestnikami zawo-
dów wzięli udział Zastępca 
Burmistrza Miasta Gorlice 
Łukasz Bałajewicz, zastępca 
kierownika Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Spraw Społecz-
nych Jerzy Knot i sędzia 
główny Augustyn Jamro. 
Gorlicki Wielobój Sportowy 
jako impreza cykliczna i ca-
łoroczna ma zachęcić miesz-
kańców Gorlic oraz Ziemi 
Gorlickiej do czynnej formy 
wypoczynku i rekreacji, do 

poprawy kondycji fizycznej 
i miłej zabawy. Skierowany 
jest do osób pełnoletnich, 
kobiet i mężczyzn, którzy w 
formie sportowej rywalizacji 
walczą o tytuł najwszech-
stronniejszej zawodniczki 
oraz najwszechstronniejsze-
go zawodnika Ziemi Gor-
lickiej w trzech katego-
riach wiekowych oraz w 18 
dyscyplinach sportowych. 
Najwszechstronniejszymi 
zawodniczkami/zawodni-
kami w poszczególnych 
kategoriach okazali się: 
Kobiety: I miejsce Monika 
Cieśla – 167 pkt; II miej-
sce Monika Kulka-Smoł-
kowicz – 131; III miej-

sce Jadwiga Cieśla – 123 
Mężczyźni 18-35 lat: I 
miejsce Marcin Machow-
ski  – 180 pkt; II miej-
sce Paweł Oleszkowicz  
– 150 pkt; III miejsce Ma-
teusz Grabarz – 140 pkt 
Mężczyźni 36-50 lat: I 
miejsce Paweł Puścizna  – 
195 pkt; II miejsce Janusz 
Grabarz  – 178 pkt; III miej-

sce Bernard Buliński – 163 pkt 
Mężczyźni +50 lat: I miej-
sce Jerzy Knot  – 195 pkt; II 
miejsce Stanisław Honkowicz  
– 177 pkt; III miejsce Bogu-
sław Oleszkowicz  – 164 pkt 
Wszyscy biorący udział w 
GWS otrzymali pamiątkowe 
koszulki, a najlepsi nagrody 
regulaminowe oraz statuetki 
i dyplomy.
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XXVI GORLICKI BIEG SYLWESTROWY
Szymon Kulka z rekordem trasy!

31 grudnia 2016 r., w ostat-
ni dzień minionego roku, 
rozegrano tradycyjny już 
Gorlicki Bieg Sylwestrowy. 
XXVI edycja biegu zgro-
madziła rekordową liczbę 
uczestników - w biegu wy-
startowało blisko 600 osób! 
Zawodnicy rywalizowali 
w kategorii OPEN na dy-
stansie 5 km i 10 km oraz 
w 5 kategoriach wieko-
wych kobiet i 6 kategoriach 
mężczyzn na 10 km.  
Punktualnie o godz. 11.00 
sygnał do startu biegu z 
gorlickiego Rynku dał bur-
mistrz Rafał Kukla. Metę 
biegu zlokalizowano na 
ulicy Nadbrzeżnej.  
Na głównym dystansie 10 
km zwyciężył reprezentant 

Ziemi Gorlickiej – Szymon 
Kulka z Ropy, osiągając zna-
komity czas 29 minut i 3 se-
kundy – co jest nowym nie-
oficjalnym rekordem trasy! 
Na tej samej trasie wśród 
kobiet, z czasem 34 minuty 
i 8, sekund triumfowała Ma-
tylda Kowal z Rzeszowa.  
W biegu na 5 km w katego-
rii mężczyzn zwyciężył Mar-
cin Ciepłak (Rybnik) z cza-
sem 15 minut i 1 sekunda, 
a w kategorii kobiet Olesia 
Didovodiuk (Ukraina) z cza-
sem 17 minut i 10 sekund. 
Organizatorami Gorlickiego 
Biegu Sylwestrowego są: 
Urząd Miejski w Gorlicach, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach oraz Stowarzy-
szenie „Maraton” Gorlice.

SYLWESTER NA LODOWISKU
Ostatni dzień grudnia w 
Gorlicach, obfitował nie tyl-
ko w wydarzenie sportowe, 
czyli XXVI Gorlicki Bieg Syl-
westrowy. Pamiętano rów-
nież o dzieciach. O godzinie 
15.00 dzieci wraz z rodzi-
cami rozpoczęły zabawę z 
Olafem i Elsą na lodowisku. 
Na uczestników Sylwestra 
na lodzie czekało mnóstwo 
atrakcji – dzieci bawiły się 

z Olafem i Elsą z popular-
nej bajki, odbyły się wybory 
Króla i Królowej lodowiska, 
malowanie twarzy, a zaba-
wę poprowadził DJ Alpi-
na. Zabawę zakończyliśmy 
wspólnym toastem, a ży-
czenia noworoczne złożyli 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz i 
dyrektor OSiR w Gorlicach 
Mariusz Duszowicz. 
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