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,,Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”
    A.Asnyk ,,Do młodych”
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„NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ, TRACI SUMIENIE”
78. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września br., o godzinie 12:00, 
pod budynkiem „Sklarczykówki” 
– miejscu Pamięci Narodowej, 
odbyła się gorlicka uroczystość 
78. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Zebrani kombatanci, 
poseł na Sejm RP Barbara Bar-
tuś, władze miasta i powiatu, 
poczty sztandarowe, Bractwo 
Kurkowe, harcerze, młodzież i 
gorliczanie swoją obecnością 
wyrazili pamięć i oddali cześć 
bohaterom z Września’39 – tra-

gicznych wrześniowych dni, gdy 
polski żołnierz podjął walkę z 
najeźdźcą – „nie odmówił krwi”, 
„wysączył ją z piersi i pieśni”. 
W okolicznościowym przemó-
wieniu Burmistrz Gorlic Rafał 
Kukla przypomniał te wydarze-
nia sprzed 78 lat, podkreślając 
konieczność przekazywania 
pamięci historycznej kolejnym 
pokoleniom. 1 września 1939 r. 
III Rzesza niemiecka dokonała 
agresji na Polskę. Był to począ-

75. rocznica likwidacji gorlickiego getta
19 sierpnia br. minęła 75. 
rocznica likwidacji gorlickiego 
getta. Pod monumentem na 
Placu Dworzysko odbyły się 
uroczystości upamiętniające 
te tragiczne wydarzenia oraz 
społeczność, która przed woj-
ną stanowiła połowę miesz-
kańców Gorlic. Apel Pamięci 

poprowadził Łukasz Połomski 
- Dyrektor Sądeckiego Sztetlu. 
W Pawilonie Historii Miasta 
odbyło się także spotkanie, 
któremy przewodniczył Roman 
Dziubina. Uczestnicy mieli oka-
zję posłuchać wspomnień Ewy 
Wacławskiej-Majeran – jednej 
z ostatnich osób pamiętają-

cych gorlickie getto – oraz 
Anny Wygrzywalskiej, która 
posiada ogromną wiedzę o mi-
nionych czasach i spory zbiór 
pamiątek związanych z gor-
lickimi Żydami. W spotkaniu 
udział wzięli także Ira Goetz 
– biecki Żyd ocalony z Holo-
caustu, Chava Singer i Naftali 

Singer - potomkowie gorlickiej 
rodziny żydowskiej, Starosta 
Gorlicki Karol Górski, Burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla oraz licznie 
zgromadzeni gorliczanie. Dzień 
wcześniej, 18 sierpnia br. odbył 
się także spacer po Gorlicach 
śladami gorlickich Żydów.

tek II wojny światowej. Groza 
wojny dotknęła całą Polskę, 
dotarła również do Gorlic. Pol-
ski żołnierz bohatersko wypeł-
nił swój obowiązek wobec Oj-
czyzny. W zaciekłych walkach 
w okolicach Gorlic, Bobowej, 
Polnej, Szymbarku i Libuszy 
zginęło 72 żołnierzy. Z mę-
stwem i honorem spełnili swój 
obowiązek żołnierze Batalionu 
Obrony Narodowej „Gorlice”. 
Na frontach wrześniowych 

poległo 57 żołnierzy z Ziemi 
Gorlickiej. W intencji tych po-
ległych, wszystkich ofiar wojny 
i okupacji, modlitwę odmówił 
ks. dziekan Stanisław Ruszel. 
Na zakończenie uroczystości, 
w asyście harcerzy wieńce i 
kwiaty złożyli: Poseł na Sejm 
RP Barbara Bartuś, delegacja 
władz miasta i powiatu, służby 
mundurowe, Bractwo Kurkowe 
oraz Młodzieżowa Rada Miasta.
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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 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
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

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 8 (284) 2017 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 3

K U R I E R  G O R L I C K Is i e r p i e ń  2 0 1 7

Informacja na temat działań  
podejmowanych przez Burmistrza Miasta 
Gorlice w związku z sytuacją zaistniałą  
na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar”  

w Gorlicach

W związku z telefonicznymi 
zgłoszeniami mieszkańców 
miasta zaniepokojonych sytu-
acją mającą miejsce na terenie 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar” 
w Gorlicach, związaną z przy-
wożeniem i deponowaniem na 
powyższym terenie znacznych 
ilości pojemników z różnymi 
substancjami, Burmistrz Mia-
sta Gorlice pismem z dnia 1 
czerwca 2017 r. zwrócił się do 
Małopolskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Śro-
dowiska o pilną kontrolę tego 
terenu zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami. Równocześnie 
pismo to zostało skierowane 
do wiadomości Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Krakowie z uwagi na 
potencjalne zagrożenie szkodą 
w środowisku i kompetencje 
tego organu w tym zakresie, 
wynikające z ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobiega-
niu szkodom w środowisku. 
Również w tym samym cza-
sie Burmistrz Miasta Gorlice 
kontaktował się w tej sprawie 
ze Starostą Powiatu Gorlic-
kiego, jako organem posia-
dającym kompetencje w za-
kresie kontroli przestrzegania 
przepisów ochrony środowi-
ska przez przedsiębiorców. 
Z uwagi na niepodejmowanie 
działań przez zawiadomione 
organy, dnia 26 czerwca 2017 r. 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach działając na pod-
stawie  art. 379 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska,  art. 26 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach, art. 78a ust. 2 
pkt 1b i 1d, art. 79 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności go-
spodarczej oraz upoważnienia 
Burmistrza Miasta Gorlice przy-
stąpili do niezapowiedzianej 
kontroli użytkownika wieczy-
stego terenu po byłej Rafine-
rii Nafty „Glimar” w Gorlicach. 
Kontrola ujawniła, iż na terenie 
zakładu byłej rafinerii przy ul. 

Wyszyńskiego w Gorlicach ma-
gazynowane są bardzo duże ilo-
ści różnego rodzaju pojemników 
z odpadami. Według wstępnych 
ustaleń odpady sprowadziła i 
zmagazynowała na przedmio-
towym terenie bez wymaga-
nych zezwoleń jedna ze spółek 
wydzierżawiająca nieruchomo-
ści w obrębie byłej rafinerii. 
O dokonanych ustaleniach 
niezwłocznie zostały poinfor-
mowane odpowiednie służby 
i organy tj. Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 
w Krakowie, Starosta  Powiatu 
Gorlickiego, Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie, Komenda Powia-
towa Policji w Gorlicach, Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorlicach. 
Jeszcze tego samego dnia 
przedstawiciele Inspekcji 
Ochrony Środowiska wraz z 
przedstawicielami Komendy 
Powiatowej Policji w Gorli-
cach, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach oraz pracownika-
mi Urzędu Miejskiego w Gor-
licach udali się na teren byłej 
rafinerii w Gorlicach. Przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach wskazali ujawnio-
ne podczas kontroli miejsca 
magazynowania odpadów. 
W wyniku powyższego, na-
stępnego dnia, tj. 27 czerwca 
2017 r. Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska w 
Krakowie przystąpił do kontroli 
spółki, która doprowadziła do 
zmagazynowania na terenie 
byłej rafinerii znacznych ilo-
ści różnego rodzaju odpadów. 
Decyzją z dnia 3 lipca 2017 
r. Małopolski Wojewódzki In-
spektor ochrony Środowiska 
wstrzymał od zaraz działalność 
polegającą na przyjmowaniu ja-
kichkolwiek odpadów na teren 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w 
Gorlicach oraz zakazał przetwa-
rzania tych odpadów w jakikol-
wiek sposób na ww. miejscu, 
przez spółkę, która odpowiada 

za ich sprowadzenie na teren 
byłej rafinerii. Ponadto decyzją 
tą nakazano zabezpieczenie 
wszystkich zmagazynowanych 
odpadów przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych. 
Decyzji został nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności. 
W związku z możliwością wy-
stępowania na terenie nie-
ruchomości byłej Rafinerii 
Nafty „Glimar” w Gorlicach 
nieprawidłowości związanych 
ze składowaniem odpadów, 
Burmistrz Miasta Gorlice, dzia-
łając jako organ wykonawczy 
Miasta Gorlice dnia 27 czerw-
ca 2017 r. złożył do Komendy 
Powiatowej Policji w Gorlicach 
zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Za-
wiadomienie to zostało przeka-
zane również do wiadomości Pro-
kuratury Rejonowej w Gorlicach. 
Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Krakowie 
zakończył kontrolę spółki od-
powiedzialnej za sprowadzenie 
i zmagazynowanie odpadów 
na terenie byłej Rafinerii Nafty 
„Glimar” w Gorlicach i przeka-
zał sprawę do załatwienia przez 
Burmistrza Miasta Gorlice. 
W związku z powyższym, zgod-
nie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy 
o odpadach, zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie skła-
dowania lub magazynowania 
odpadów w miejscu na ten cel 
nieprzeznaczonym przez ww. 
przedsiębiorcę, które obecnie 
jest w toku. Ze względu na zło-
żoność sprawy i obowiązujące 
przepisy prawne, konieczne 
jest poczynienie dalszych usta-
leń, które pozwolą na wydanie 
decyzji nakazującej usunięcie 
odpadów zmagazynowanych 
na terenie rafineryjnym w 
Gorlicach. Kolejne kroki w tej 
sprawie uzależnione są m.in. 
od wyników kontroli prowa-
dzonej przez organy inspekcji 
ochrony środowiska wobec 
przedsiębiorców, mogących 
mieć związek z odpadami zde-
ponowanymi na terenie Gorlic. 
W związku ze zdarzeniem jakie 
miało miejsce dnia 13 sierpnia 
2017 r. na terenie byłej Rafine-
rii Nafty „Glimar” w Gorlicach, 
polegającym na rozszczelnie-
niu się jednego ze zbiorników 
wydzierżawianych przez spółkę 
odpowiedzialną za sprowadze-
nie odpadów na teren byłej 
rafinerii oraz wydostaniu się 
do środowiska części zgroma-
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Miejska inauguracja roku szkolnego 2017/2018
4 września br., w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 4 w Gorlicach, 
odbyło się uroczyste miejskie 
rozpoczęcie roku szkolnego 
2017/2018. W uroczystości 
udział wzięli: Burmistrz Gorlic 
Rafał Kukła, Przewodniczący 
Rady Miasta Krzysztof Wroń-
ski wraz z Wiceprzewodniczą-
cą Mariolą Migdar, dyrektorzy 
miejskich szkół, członkowie 
Rady Rodziców, nauczyciele, 
uczniowie. Wybór ,,Czwórki”na 

inaugurację roku szkolnego 
nie był przypadkowy. Po wie-
lu latach pracy nauczycielskiej 
i pełnieniu funkcji dyrektora 
tej szkoły, na zasłużoną eme-
ryturę odeszła Danuta Ma-
tuszko - wspaniała pedagog, 
wychowawczyni wielu poko-
leń Gorliczan, przemiła kole-
żanka. Było więc wzruszające 
pożegnanie i podziękowanie 
ze strony władz miasta, grona 
nauczycielskiego i uczniów, dla 

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

dzonej w nim substancji, co 
powodowało zagrożenia dla 
środowiska, jak również dla 
zdrowia ludzi, Burmistrz Miasta 
Gorlice, działając jako organ 
wykonawczy Miasta Gorlice, 
dnia 14 sierpnia 2017 r. złożył 
do Komendy Powiatowej Policji 
w Gorlicach kolejne zawiado-
mienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa ściganego z 
urzędu. Zawiadomienie w tej 
sprawie przekazano również do 
wiadomości Prokuraturze Rejo-
nowej w Gorlicach oraz Staro-
stwu Powiatowemu w Gorlicach. 
Ze względu na skalę problemu 
z jakim mamy do czynienia 
na terenie byłej Rafinerii Naf-
ty „Glimar” w Gorlicach, Bur-
mistrz Miasta Gorlice pismem 
z dnia 17 sierpnia 2017 r. za-
wiadomił  o tym Panią Premier, 
Ministra Sprawiedliwości, Mi-
nistra Środowiska, Głównego 
Inspektora Ochrony Środowi-
ska, Wojewodę Małopolskiego, 
Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego, Posłów na Sejm 
RP i Senatora RP Ziemi Gorlic-

kiej, oraz zwrócił się z prośbą 
o pomoc w jego rozwiązaniu. 
Dnia 18 sierpnia 2017 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach odbyło się spotkanie 
przedstawicieli służb i organów 
zaangażowanych w sprawę 
usunięcia nielegalnie  zmagazy-
nowanych odpadów na terenie 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar” 
w Gorlicach, na którym były 
omawiane dokonane dotych-
czas ustalenia jak i rozważane 
dalsze niezbędne działania. 
Następne spotkanie zapla-
nowano na dzień 22 sierpnia 
2017 r. w siedzibie Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie. 
 
Komunikat Małopol-
skiego Urzędu Woje-
wódzkiego w sprawie 

rafinerii
Publikujemy Komunikat Mało-
polskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Krakowie wydany 
po spotkaniu w dniu 22.08, 
w sprawie sytuacji na tere-
nie byłej rafinerii „Glimar”. 
W dniu dzisiejszym w Małopol-

skim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się spotkanie robocze 
w sprawie ustalenia wspólnych 
działań władz samorządowych i 
służb wojewody małopolskiego 
w związku z zaistniałą sytuacją 
na terenie byłej Rafinerii Naf-
towej „Glimar” w Gorlicach.  
Przedstawiciele poszczególnych 
instytucji przedstawili posiada-
ne informacje oraz uzgodnione 
zostały dalsze kroki działania w 
zakresie likwidacji potencjalne-
go zagrożenia. Wszyscy zgod-
nie potwierdzili zaangażowanie 
i pełną gotowość w działaniach 
mających na celu jak najszyb-
sze i skuteczne rozwiązanie 
kwestii pozostających na tym 
terenie odpadów. Sprawą zaj-
muje się również Prokuratura 
Rejonowa w Gorlicach, która 
wszczęła działania operacyjne. 
Jak podkreśla Małopolski Woje-
wódzki Inspektor Ochrony Śro-
dowiska Paweł Ciećko współ-
praca z prokuraturą w ramach 
prowadzonych czynności prze-
biega bardzo sprawnie.
W tej chwili nie przewiduje 

się zagrożenia, które w spo-
sób istotny mogłoby wpłynąć 
na bezpieczeństwo w regio-
nie. Służby czuwają nad bez-
pieczeństwem mieszkańców. 
W miejscu powstania wycieku 
zostały zabezpieczone zbior-
niki, nie stwierdzono dalszego 
zagrożenia, które wymagałoby 
podjęcia działań w trybie pil-
nym.W najbliższym czasie pla-
nowane jest kolejne spotkanie 
w celu monitorowania przebie-
gu sprawy i analizy realizacji 
podjętych działań.
W spotkaniu uczestniczyli m.in: 
Pani Poseł Barbara Bartuś, Wo-
jewoda Małopolski Pan Piotr 
Ćwik, Wicewojewoda Małopol-
ski Pan Józef Gawron, Starosta 
Gorlicki Pan Karol Górski, Bur-
mistrz Miasta Gorlice Pan Rafał 
Kukla Małopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 
Pan Paweł Ciećko, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Gorlicach Pani Jadwiga Wój-
towicz.

których nauczyciel pozostaje 
w pamięci na całe życie. Było 
pożegnanie, ale i powitanie. 
Od 1-go września br. na funk-
cję dyrektora Zespołu Szkół nr 
4 powołany został Aleksander 
Kumorkiewicz, długoletni na-
uczyciel szkoły,wieloletni rad-
ny Rady Miasta, doświadczony 
samorządowiec, któremu na-
leży życzyć realizacji nowych 
wyzwań w rozpoczynającej 
się reformie oświaty. Bo wraz 

z pierwszym dzwonkiem, na 
uczniów, nauczycieli i dyrekto-
rów szkół czeka wiele zmian.
Nowy ustrój szkolny, podstawa 
programowa, nowe podręczni-
ki. 6-letnia szkoła podstawowa 
i 3-letnie gimnazjum zosta-
ją zastąpione przez 8-letnią 
szkołę podstawową, aktualni 
uczniowie klasy ll gimnazjalnej 
są ostatnim rocznikiem.
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Umowa na termomodernizację podpisana!
3 sierpnia br. w Nowym Są-
czu została podpisana umowa 
między Związkiem Gmin Ziemi 
Gorlickiej a Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Mało-
polskiego na dofinansowanie 
kompleksowej termomoder-
nizacji 39 obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie 
powiatu gorlickiego, w tym 9 
obiektów położonych  w Gorlicach. 
Urząd Marszałkowski reprezen-
towali: Wicemarszałek Woje-
wództwa Małopolskiego Stani-
sław Sorys, Członek Zarządu 

Województwa Małopolskiego 
Leszek Zegzda, Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Urszula Nowogórska oraz 
Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Stanisław Pasoń, 
natomiast Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej: Burmistrz Gorlic Ra-
fał Kukla, Burmistrz Biecza Mi-
rosław Wędrychowicz oraz Wójt 
Gminy Lipinki Czesław Rakoczy. 
Za ponad 7 mln złotych komplek-
sowej termomodernizacji docze-
kają się w Gorlicach budynki: 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 

segment A, Rynek 2; Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach segment 
B, Plac Kościelny 2; Szatni OSiR, 
ul. Sienkiewicza 15; Gospodar-
czy Miejskiego Zespołu Szkół nr 
4, ul. Krasińskiego 9; Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5, ul. Krakow-
ska 5; Pomocniczy Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5, ul. Krakow-
ska 5; Przychodni, ul. Jagiełły 
10; Przychodni, ul. Słoneczna 
11; MZUK, ul. Kościuszki 92. 
Dzięki termomoderniza-
cji, utrzymanie w przyszłości 
wszystkich odnowionych obiek-

tów będzie mniej kosztowne. 
Zdecydowanie zyskają one na 
wartości estetycznej, a spo-
sób ich ogrzewania będzie 
mniej uciążliwy dla środowiska. 
Koszt całej inwestycji to 23 701 
744,77 zł, przy maksymalnej 
wartości dofinansowania 14 
155 574,37 zł. (60% kosztów 
kwalifikowanych pochodzić bę-
dzie z RPO Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020). 
Zadania będą realizowane w la-
tach 2017-2019.
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Jeśli masz ciekawy pomysł, 
dzięki któremu zmienisz swoją 
okolicę i sprawisz, że jego re-
alizacja będzie służyła miesz-
kańcom – nie czekaj dłużej i 
już dziś zgłoś swoje zadanie. 
 Od 31 sierpnia do 25 wrze-
śnia wszyscy gorliczanie, któ-
rzy osiągną w tym roku 16 lat 
mogą zgłaszać własne pomy-
sły w ramach V edycji Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Gorlice 
na 2018 rok. Na ich realizację 
przeznaczono 900 tys. zł.
Podobnie jak w roku ubiegłym 
zgłaszać można zarówno za-
dania ogólnomiejskie jak i 
zadania osiedlowe. Wartość 
zadania ogólnomiejskiego nie 
może przekroczyć kwoty 300 
tys. zł, a zadania osiedlowego 
50 tys. zł.

Gorliczanie w tegorocznej edy-
cji budżetu obywatelskiego 
mają do dyspozycji aż 900 tys. 
złotych! 
Propozycje zadań do reali-
zacji w ramach BO 2018 
prosimy zgłaszać do 25 
września w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach (parter).
Głosowanie na dopuszczone 

przez komisje zadania odby-
wać się będzie od 13 do 23 
października 2017 roku. Gło-
sować będzie można zarówno 
elektronicznie, jak i tradycyj-
nie w Pawilonie Historii Miasta 
Gorlice.
Wszelkie niezbędne dokumen-
ty dostępne są na www.gorli-
ce.pl

W dniach 2 - 4 września 2017 
roku w Gorlicach odbyło się „VI 
Spotkanie progresywnych pre-
zydentek i prezydentów, burmi-
strzów i burmistrzyń”, które było 
kolejną okazją do wymiany po-
mysłów na temat poprawy funk-
cjonowania samorządów.
Gospodarzem szóstej już edycji 
zjazdu „Progresywnych” było 
Miasto Gorlice oraz Burmistrz 
Rafał Kukla. Wydarzenie to zor-
ganizowane zostało we współ-
pracy z Fundacją im. Fredricha 
Eberta. Celem spotkania były 
panele dyskusyjne, podczas 
których zaproszeni goście mogli 
wymieniać poglądy i pomysły 
dotyczące realizacji polityki pro-
gresywnej, opartej o zasady soli-
darności społecznej i zrównowa-
żonego rozwoju gospodarczego.

Jednym z głównych tematów 
rozmów była pomoc dla Czer-
ska – gminy dotkniętej ogromną 
nawałnicą, która przeszła nad 
Borami Tucholskimi. Omówione 
zostały także tematy: wymiany 
progresywnej młodzieży, mię-
dzymiastowej i międzynarodo-
wej turystyki kanapowej (tzw. 
coachsurfingu), katalogu prak-
tyk progresywnej polityki miej-
skiej. Odbyły się również przy-
gotowania do progresywnego 
panelu, który odbędzie się na 
Forum Ekonomicznym w  Kry-
nicy.
Uczestnicy zjazdu wzięli udział 
także w dyskusji „Kultura miej-
ska czyni wolnym”, która  za-
owocowała  sformułowaniem i 
podpisaniem „Deklaracji gorlic-
kiej dla kultury”.

VI SPOTKANIE PROGRESYWNYCH
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z budżetu obywatelskiego
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Zakończyła się kolejna inwe-
stycja realizowana w ramach 
czwartej edycji Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Gorlice 
na rok 2017. Przeprowadzony 
został remont ulicy Stróżow-
skiej bocznej. Zadanie zostało 
zgłoszone i wybrane w gło-
sowaniu przez mieszkańców 

Osiedla nr 11 „Łysogórskie”. 
W ramach inwestycji wykonano 
profilowanie warstw konstruk-
cyjnych, wyrównano istniejącą 
podbudowę tłuczniem sortowa-
nym, wykonano nawierzchnię z 
tłucznia kamiennego oraz utrwa-
lano nawierzchnię drogi emulsją 
asfaltową z grysem kamiennym.

Kanalizacja deszczowa  
ulicy Łokietka

Zakończyła się budowa ko-
lektora kanalizacji deszczo-
wej z wylotem do cieku bez 
nazwy przy ulicy Łokietka w 
Gorlicach. W ramach zadania 
wykonano odcinek kanalizacji 
deszczowej o długości 75 m 
wraz z separatorem i osadni-
kiem, umocniono brzegi po-
toku oraz zrealizowano prace 

wykończeniowe i porządkowe. 
Wybudowanie kolektora kana-
lizacji deszczowej zapobiegnie 
w przyszłości zalewaniu woda-
mi opadowymi terenów posesji 
zlokalizowanych przy tej ulicy. 
Koszt inwestycji to 189 tys. zł. 
Wykonawcą robót był Zakład 
Usługowo-Produkcyjno-Han-
dlowy „HAŻBUD” z Gorlic.

Nowe oświetlenie na 
gorlickim skateparku

Od niedawna na gorlickim ska-
teparku działa nowe oświetle-
nie. Zamontowane dwa słupy 
z podwójnym źródłem światła 
pozwolą doświetlić teren ska-
teparku oraz boisko do gry w 
piłkę plażową.
Poprzez wykonanie podwój-
nego zasilania oraz układu ze-
garowego i podwójnych  wy-

łączników ręcznych, możliwe 
jest dostosowanie działania 
oświetlenia dla potrzeb  godzin 
użytkowania obiektów sporto-
wych. Inwestycja ta z pewno-
ścią pozwoli zoptymalizować 
korzystanie z obiektu i wpłynie 
na bezpieczeństwo na terenie 
skateparku.

Po wybudowaniu w 2015 roku 
podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych, remontu doczekały 
się stare i zniszczone schody 
prowadzące na osiedle przy 
ulicy Hallera w Gorlicach. Ze 
schodów wiodących pod Pomnik 
Bohaterów Ziemi Gorlickiej ko-
rzysta zdecydowana większość 
mieszkańców osiedla, która 
chce dostać się jak najkrót-

szą drogą do centrum miasta. 
Wykonane prace z pewno-
ścią poprawią komfort i bez-
pieczeństwo pieszych, zyska-
ła także estetyka miejsca. 
Prace remontowe polegały na 
rozebraniu istniejącej kostki 
betonowej, wykonaniu obrzeży 
betonowych, ułożeniu nowej 
kostki betonowej oraz planto-
waniu skarp.

Plac zabaw z budżetu 
obywatelskiego

Najmłodsi mieszkańcy Osie-
dla „Korczak” w Gorlicach 
mogą cieszyć się już z nowe-
go placu zabaw. Dzieci mają 
do dyspozycji urządzenie 
wielofunkcyjne ze strefą bez-
pieczeństwa, huśtawki, pira-
midę wspinaczkową i bujaki. 

Inwestycja została realizowana 
w ramach czwartej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta 
Gorlice na rok 2017. Zadanie 
zostało zgłoszone i wybrane 
w głosowaniu przez mieszkań-
ców Osiedla nr 8 „Korczak”.

Nowymi schodami na 
Osiedle Hallera
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Osiem gorlickich ulic przejdzie remont
Rok 2017 w naszym mieście ob-
fituje w inwestycje drogowe. Li-
stę ulic, które w tym roku zyska-
ły nową nawierzchnię wzbogaci 
teraz 8 dodatkowych pozycji. 
Obecnie na terenie miasta 
trwają prace na ul. Krasiń-
skiego, a niedawno zakoń-
czył się także remont ul. 
Mieszka I i ul. Węgierskiej. 
17 sierpnia br. podpisana 
została umowa dotycząca 
modernizacji i przebudo-

wy kolejnych ulic: Chopina 
(bocznej), Zagórzańskiej, 
Hallera, Kopernika, Sosno-
wej, Dębowej, Broniew-
skiego oraz Rybickiego. 
Konsekwentnie dążę do realiza-
cji obietnic jakie dałem swoim 
wyborcom, dotyczących remon-
tu jak największej ilości dróg, a 
szczególnie tych, które od lat 
zostały zapomniane, tak jak 
np. ul. Sosnowa czy Dębowa. 
Podjąłem decyzję o ogłoszeniu 

jednego wspólnego przetargu 
na wykonanie remontu łącz-
nie 8 ulic, dzięki czemu udało 
się poczynić kolejne oszczęd-
ności. Przyniosło to wymierne 
korzyści finansowe, gdyż ofer-
ta Przedsiębiorstwa Drogowo-
-Mostowego „Godrom” Sp. z 
o.o., które wygrało postępo-
wanie przetargowe, opiewała 
na kwotę niższą od te,j którą 
zabezpieczyliśmy w budżecie 
Miasta na rok 2017. W konse-

kwencji wolne środki pozwolą 
na realizację kolejnych pilnych 
remontów gorlickich ulic. Na 
najbliższej Sesji Rady Miasta 
Gorlice zaproponuję przesunię-
cie tej kwoty na realizację dal-
szego etapu remontu ul. Kocha-
nowskiego. – mówi Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
Prace modernizacyjne ulic ru-
szą już w najbliższym czasie, o 
czym będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco.

Umowa na dofinansowanie siedmiu projektów podpisana
W marcu br. Zarząd Powia-
tu Gorlickiego złożył wniosek 
do Oddziału Małopolskiego 
PFRON w ramach Programu 
wyrównywania różnic między 
regionami 23 sierpnia br. w 
Starostwie Powiatowym zo-
stała podpisana umowa na 
dofinansowanie siedmiu pro-
jektów z terenu powiatu gor-
lickiego. Przypominamy, że 
dofinansowanie przyznane zo-
stało m.in Miejskiemu Zespo-
łowi Szkół nr 3 w Gorlicach. 
W dzisiejszym spotkaniu wzię-
li udział Dyrektor Małopol-
skiego oddziału PFRON Marta 
Modarska, Starosta Gorlicki 
Karol Górski, Wicestarosta Je-
rzy Nalepka, Zastępca Burmi-
strza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz, Burmistrz Biecza 

Mirosław Wędrychowicz oraz 
przedstawiciele jednostek or-
ganizacyjnych i stowarzyszeń. 
Pieniądze przeznaczone będą 
na likwidację barier architek-
tonicznych w budynkach uży-
teczności publicznej oraz zakup 
4 samochodów dla przewo-
zu osób niepełnosprawnych. 
Miasto Gorlice złożyło do pro-
jektu wniosek aplikacyjny, któ-
ry uzyskał pozytywną ocenę i 
na jego realizację przyznana 
została kwota 65 898,02 zł. 
Stanowi ona 50% kosztów 
kwalifikowanych projektu do-
tyczącego likwidacji barier w 
zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania 
się w placówce edukacyjnej. 
Zadanie pn. „Przebudowa ze 
zmianą sposobu użytkowania 
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MODERNIZACJA MAŁASTOWA Z DOFINANSOWANIEM!
Z radością informujemy, że 
Zarząd Województwa Mało-
polskiego zatwierdził dofinan-
sowanie realizacji wspólnego 
wniosku Miasta Gorlice i Gminy 
Sękowa obejmującego m.in. 
rozbudowę stoku narciar-
skiego w Małastowie. Projekt 
uczestniczył w konkursie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Województwa Małopolskiego.
Projekt obejmuje wykonanie w 
szczególności: zakup i montaż 
wyciągu talerzowego wraz z 
infrastrukturą, zakup armatek 
śnieżnych, przygotowanie za-

plecza sanitarnego, przygoto-
wanie mini snow-park’u, zakup 
flar, bramek oraz fotokomórki 
do ustawienia toru zjazdu z 
bramkami z pomiarem czasu 
– do indywidualnego i grupo-
wego wykorzystania, przygo-
towanie oświetlenia, utwar-
dzenie nawierzchni parkingu. 
Informujemy, że służby Miasta 
dołożą wszelkich starań, aby 
projekt w zasadniczej części 
został zrealizowany jeszcze 
przed najbliższym sezonem zi-
mowym.

pomieszczeń w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 3 w Gorlicach 
na cele przedszkolne wraz z ro-
botami dostosowawczymi pod 
potrzeby osób niepełnospraw-
nych w ramach likwidacji barier 
w placówkach edukacyjnych w 
zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania 
się” zakłada się poprawę do-
stępności budynku z zewnątrz 

dzięki budowie podjazdu dla 
niepełnosprawnych od strony 
parkingu oraz przystosowanie 
pomieszczeń na parterze bu-
dynku do specyficznych potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych. 
Łącznie do powiatu gorlickiego 
na realizację siedmiu zadań tra-
fi 570 tys. zł z PFRON, a war-
tość zrealizowanych zadań wy-
niesie 1,2 mln zł.
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Obchody 600-lecia lokacji Miasta
5 sierpnia br. o godzinie 12-tej 
w południe, prezentacją bractw 
rycerskich na gorlickim Rynku 
rozpoczął się Turniej rycerski 
o mincę Dersława Karwacjana. 
Burmistrz Rafał Kukla powitał 
wszystkich i zaprosił do uczest-
nictwa w obchodach 600-lecia 
lokacji Gorlic na prawie mag-
deburskim. Przybyłe drużyny 
przemaszerowały na miejsce 
turnieju, czyli stadion OSiR, 
gdzie przez dwa dni toczyła się 
rywalizacja w zaplanowanych 

dyscyplinach.
O godzinie 18.00 odbyła się 
Msza święta w gorlickiej Ba-
zylice z udziałem Biskupa 
Rzeszowskiego Jana Wątroby. 
Po zakończeniu wspólnej mo-
dlitwy, Burmistrz Miasta oraz 
przybyli goście udali się pod 
budynek Dworu Karwacja-
nów, by złożyć symboliczne 
wiązanki pod pomnikiem hi-
storycznego właściciela Mia-
sta - Dersława Karwacjana. 
Kolorowy orszak składający 

się z drużyn rycerskich, przed-
stawicieli Bractwa Kurkowego, 
sztandarów i gorliczan prze-
maszerował na gorlicki Rynek, 
gdzie odbyła się inscenizacja 
wręczenia przez króla Włady-
sława Jagiełłę aktu lokacyj-
nego na ręce Dersława Kar-
wacjana, w którego wcielił się 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla.
Przez te dwa dni na tere-
nach zielonych OSiR można 
się było przenieść do epo-

ki średniowiecza, posłuchać 
koncertów muzyki dawnej w 
wykonaniu zespołów „Liar-
man” i „Fleur Delis Ensemble”, 
uczestniczyć w biesiadzie przy 
ognisku, podziwiać turniej 
łuczników, walki rycerzy, ob-
serwować pokazy sokolnicze, 
przeżyć inscenizację bitwy grup 
rekonstrukcyjnych przy ogni-
sku. 
Wydarzenie honorowym patro-
natem objął Prezydent RP An-
drzej Duda.
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3 sierpnia br. 51 par z Miasta 
i Gminy Gorlice obchodziło 
jubileusz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego – Zło-
te Gody, jedna para jubile-
usz 55-lecia – Szmaragdowe 
Gody, a cztery pary jubileusz 
60-lecia – Diamentowe Gody. 
Dostojni Jubilaci odebrali od 
Wiceburmistrza Miasta Gorli-
ce Łukasza Bałajewicza, Wój-
ta Gminy Gorlice Ryszarda 
Guzika, Przewodniczącego 
Rady Miasta Gorlice Krzysz-
tofa Wrońskiego i Przewodni-
czącego Rady Gminy Gorlice 
Aleksandra Kalisza przyznane 
przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę symboliczne medale za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie. Podczas spotkania od-
śpiewano tradycyjne 100 lat 
i wzniesiono toast za wszyst-
kich jubilatów. Gratulacjom 
i życzeniom nie było końca. 
Wymieńmy nazwiska 
Szanownych Jubilatów. 

60-lecie związku małżeń-
skiego: Jan i Zofia Przybylscy; 
Henryk i Stanisława Osikowicz; 
Halina i Eugeniusz Hajduk; 
Stanisława i Bronisław Pyznar. 
55-lecie związku małżeń-
skiego: Krystyna i Eugeniusz 
Wędrychowicz;
50-lecie związku małżeń-
skiego: Janina i Roman Bara; 
Krystyna i Zygmunt Bodzioch; 
Irena i Władysław Bolek; Ire-
na i Ryszard Ciastoń; Anna 
i Tadeusz Czech; Stanisława 
i Jan Foryś; Stanisława i Izy-
dor Gruszkowscy; Danuta i 
Władysław Gubała; Anna i 
Franciszek Gryzik; Krystyna 
i Jan Grądalscy; Maria i Ro-
man Gorzkowicz; Stanisława 
i Jan Gwóźdź; Zofia i Stani-
sław Gryzik; Irena i Andrzej 
Gubernat; Józefa i Mieczysław 
Haluch; Krystyna i Czesław 
Jerzak; Danuta i Adam Jędrze-
jowscy; Stanisława i Zygmunt 
Knapik; Anna i Kazimierz Ku-

dławiec; Celina i Władysław 
Kraus; Maria i Czesław Ko-
zioł; Maria i Kazimierz Karp; 
Anna i Krzysztof Makowscy; 
Czesława i Stanisław Mikosz; 
Władysława i Kazimierz Migacz; 
Janina i Bronisław Maniak; 
Elżbieta i Jan Muchowicz; Ge-
nowefa i Zbigniew Marszałek; 
Maria i Adam Mrozek; Maria 
i Mieczysław Nowak; Maria i 
Kazimierz Orzechowscy; Ha-
lina i Edmund Przybycień; 
Emilia i Wincenty Przepióra; 
Halina i Jan Pierz; Halina i Ju-
lian Przybyłowicz; Janina i Jan 
Piecuch; Marta i Adolf Pabisz; 
Zofia i Marian Ptak; Krystyna 
i Tadeusz Pacyna; Barbara i 
Jerzy Połeć; Zenona i Kazi-
mierz Rząca; Halina i Kazi-
mierz Roman; Teresa i Roman 
Szustkiewicz; Helena i Alek-
sander Stępień; Maria i Ta-
deusz Śliwa; Janina i Krzysz-
tof Skórscy; Maria i Edward 
Szpyrka; Danuta i Kazimierz 

Tokarscy; Bronisława i Jan 
Wacek; Barbara i Jan Liana; 
Stanisława i Edward Jasiewicz. 
Wszystkim Jubilatom złożono 
najserdeczniejsze gratulacje 
i życzono kolejnych wspólnie 
spędzonych lat życia w zdro-
wiu, szczęściu i pomyślności. 
Uroczystość została zorgani-
zowana przez Miasto i Gminę 
Gorlice. Funkcję gospodarzy 
uroczystości pełnili Wójt Gmi-
ny Gorlice Ryszard Guzik, Wi-
ceburmistrz Gorlic Łukasz Ba-
łajewicz, Przewodniczący Rady 
Miasta Gorlice Krzysztof Wroń-
ski, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Gorlice Aleksander Kalisz, 
Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego i Spraw Obywatelskich w 
Gorlicach Danuta Zakrzewska 
oraz Sekretarz Gminy Gorlice 
Halina Oruba. W części arty-
stycznej uroczystości wystąpili 
reprezentanci Regionalnego 
Zespołu Tanecznego „Pogórza-
nie” z Gorlic.

Złoci Jubilaci z Gorlic i Gminy Gorlice
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31 sierpnia br. w sali obrad 
Rady Miasta im. Wojciecha 
Biechońskiego odbyła się 
XXXVIII zwyczajna sesja RM. 
Zgodnie z porządkiem obrad 
radni przyjęli informację o spo-
rządzeniu protokołu z XXXVII 
sesji RM, zapoznali się z In-
formacją Burmistrza Miasta za 
okres międzysesyjny od 16.06. 
do 15.08. 2017 r., wysłuchali 
Informacji Burmistrza Miasta 
Gorlice dotyczącej realizacji 
ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym 
za okres od 1.01.2016 r. do 
30.06.2017 r. oraz odpowiedzi 
na interpelacje zgłoszone na 
XXXVII sesji RM. Ponadto Rada 
Miasta rozpatrzyła i przyjęła 17 
projektów uchwał. 
ZMIANA NA STANOWISKU 
SKARBNIKA MIASTA GORLICE
Jedne z najważniejszych podję-
tych uchwał tej sesji dotyczyły 
zmiany na stanowisku Skarb-
nika Miasta Gorlice. Dotych-
czasowy Skarbnik Miasta, Pani 
Krystyna Tokarska, w dniu 16 
maja 2017 r. złożyła rezygna-
cję z zajmowanego stanowiska 
z zachowaniem trzymiesięcz-
nego okresu wypowiedzenia, 
w uzasadnieniu wskazując na 
nabycie prawa do emerytury. 
Wniosek został przyjęty przez 
Burmistrza Miasta Gorlice. W 
związku z powyższym, reali-
zując treść art. 18 ust 2 pkt 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z 
późn. Zm.), inicjatywa podjęcia 
uchwały o odwołanie Pani Kry-
styny Tokarskiej ze stanowi-
ska Skarbnika Miasta Gorlice z 
dniem 31 sierpnia 2017 r. stała 
się konieczna i uzasadniona. 
Stąd podjęcie przez Radę Mia-
sta uchwały „w sprawie odwo-
łania Skarbnika Miasta Gorlice 
– głównego księgowego bu-
dżetu”. 
Po podjęciu tej uchwały, Bur-
mistrz Miasta Gorlice, Rafał 
Kukla wnioskował o powoła-
nie na miejsce Pani Krystyny 
Tokarskiej Panią Edytę Szilder. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym, 
powołanie skarbnika, który jest 
głownym księgowym budżetu 
następuje właśnie na wniosek 
Burmistrza Miasta. Ponadto, 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządo-
wych stanowi, iż nawiązanie 
stosunku pracy na stanowisku 
skarbnika następuje na pod-
stawie powołania. Zgodnie z 
art. 682 Kodeksu Pracy powo-
łanie powinno być dokonane 
na piśmie. Wnioskowana o 
powołanie stanowisko Skarb-
nika Miasta Gorlice Pani Edyta 
Szilder spełnia wszystkie wy-

kazane w ustawie o finansach 
publicznych wymogi formalne. 
Ponadto w związku z wielolet-
nią pracą w Biurze Planowania 
i Realizacji Budżetu Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach nabyła 
szerokie i niezbędne doświad-
czenie konieczne do sprawo-
wania funkcji Skarbnika Mia-
sta. Radni w podjętej uchwale 
„w sprawie powołania Skarbni-
ka Miasta Gorlice – głównego 
księgowego budżetu” powołali 
na stanowisko Skarbnika Mia-
sta – głównego księgowego 
budżetu Panią Edytę Szilder.
Burmistrz Rafał Kukla serdecz-
nie podziękował Pani Krystynie 
Tokarskiej za lata poświęco-
ne pracy zawodowej i dobrą 
współpracę. Natomiast Pani 
Edycie Szilder życzył sukcesów 
i spełnienia na nowym stano-
wisku. 
Ponadto na XXXVIII sesji RM 
podjęta uchwałę w „sprawie 
zmiany Budżetu Miasta Gor-
lice oraz Uchwały Budżeto-
wej Miasta Gorlice na 2017 r., 
zwiększające dochody budże-
tu o kwotę 281 072 zł oraz 
zwiększające wydatki budżetu 
miasta o kwotę 440 184 zł. O 
26 000 zł – zwiększono dotację 
podmiotową dla MBP (20 000 zł 
wymiana pięciu okien, usunię-
cie zawilgoconych ścian oraz 
6 000 zł na zakup książek). Do-
tację celową przeznaczono dla 
OSiR na modernizację zjeżdżal-
ni na krytej pływalni – 25 000 
zł. 15 000 zł otrzyma MZUK na 
zakup kosiarki. 9 692 zł prze-
znaczy Gospodarka komunalna 
i ochrony środowiska na zakup 
pojemników na surowce wtór-
ne oraz na finansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska. 
Dział „Rodzina” otrzyma kwotę 
31 600 zł na pokrycie kosztów 
kolonii do miasta partnerskie-
go Papa – Węgry dla 33 dzieci 
z rodzin korzystających z po-
mocy MOPS. Dwoma uchwała-
mi Miasto Gorlice nabyło nie-
ruchomość gruntową przy ul. 

Batorego na realizację drogi 
wewnętrznej do terenów bu-
downictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego oraz nabyło 
prawo wieczystego użytko-
wania nieruchomości przy ul. 
Konopnickiej na drogę publicz-
ną gminną. Cztery przyjęte 
uchwały dotyczyły przystąpie-
nia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego „Miasto Gorlice”. 
Radni wyrazili również zgodę 
na zawarcie z 13 dzierżawca-
mi kolejnej umowy dzierżawy; 
zgodę na udzielenie ulgi w 
spłacie należności pieniężnych 
przypadających Miastu Gorlice 
przez trzech dłużników; doko-
nali zmiany uchwały w sprawie 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Miasta Gor-
lice (w przypadku zaległości w 
opłatach za użytkowanie lokalu 
– tylko umowa najmu na czas 
określony).
Uchwałą Rady Miasta nastąpi 
przejęcie od Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego zada-
nia zarządzania odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 993 relacji 
Gorlice – Dukla, ul. Dukielskiej 
w zakresie pełnienia funkcji in-
westora, w związku z budową 
cmentarza komunalnego i roz-
budową w tym odcinku drogi 
wojewódzkiej.
Dwie ostatnie uchwały dotyczą 
przekazania do zaopiniowania 
Zarządowi Powiatu Gorlickiego 
propozycję zmiany kategorii 
dotychczasowych dróg po-
wiatowych do kategorii dróg 
gminnych – ul. Stróżowska i 
ul. Mickiewicza w Gorlicach, w 
ścisłym centrum miasta i w ob-
rębie Rynku Gorlic oraz pozba-
wienia kategorii drogi publicz-
nej ul. Kołłątaja i zaliczenie jej 
do kategorii drogi powiatowej 
(od skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 977 – ul. Stawi-
ska), do skrzyżowania z drogą 
powiatową (ul. Krakowska).
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   Edyta Szilder Krystyna Tokarska
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J O A N N A 
BUBAK, w 
swojej inter-
pelacji prosi-
ła, aby Bur-
mistrz podjął 
s k u t e c z n e 
działania w 

kierunku zakończenia spraw 
własnościowych byłej Rafine-
rii Nafty, które trwają już 20 
lat. (Odp.: Odpowiadając na 
interpelację z dnia 22 czerwca 
2017 r. dotyczącą spraw wła-
snościowych nieruchomości 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar” 
w Gorlicach, uprzejmie infor-
muję, że prowadzony na dro-
dze sądowej spór o ustalenie 
użytkownika przedmiotowego 
gruntu i właściciela budynków 
nie został zakończony i Gmi-
na Miejska Gorlice nie będąc 
stroną postępowania, nie ma 
żadnego wpływu na termin i 
wynik rozpatrzenia sprawy).
 W drugiej interpelacji zwró-
ciła się z pytaniem o stan 
kasyna i możliwie najszybszą 
interwencję oraz ustalenie 
właściciela budynku. (Odp.: 
Uzupełniając wcześniejszą 
odpowiedź z dnia 30.05.2017 
r. GK.0003.27.2017 informuję, 
iż pismem z dnia 31.05.2017 
r. zwróciłem się do Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Gorlicach z 
prośbą o podjęcie stosownych 
działań w kierunku zabez-
pieczenia budynku dawnego 
„Kasyna” przed katastrofą bu-
dowlaną oraz występującym 
zagrożeniem życia i zdrowia 
przebywających tam nieupo-
ważnionych osób).
 W trzeciej interpelowała w 
prawie stanu środowiska na-
turalnego w obrębie dawnej 
Rafinerii Nafty. (Odp.: Odno-
śnie kwestii stanu środowi-
ska naturalnego na terenie 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar” 
w Gorlicach uprzejmie wyja-
śniam, że obecnie kontrolę na 
w/w terenie prowadzą służby 
Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Kra-
kowie).

T O M A S Z 
CHMURA w 
i n te rpe lac j i 
wnioskował o 
wykoszenie i 
zagospodaro-
wanie pasa 
wzdłuż obiek-

tów sportowych przy ul. Sien-
kiewicza. (Odp.: W odpowie-
dzi na wniosek z dnia 

22.06.2017 r. informuję, iż 
droga łącząca ul. Sienkiewicza 
z ul. Sportową (przy obiektach 
sportowych) nie jest drogą 
publiczną a terenowo nie jest 
wydzieloną jako działka prze-
znaczona pod potrzeby trans-
portu ( przejazd i parking). Z 
uwagi na duże natężenie ru-
chu samochodów w rejonie 
obiektów sportowych jak rów-
nież w kierunku drogi krajo-
wej (ul. Parkowej) Miasto 
podjęło działania zmierzające 
do wydzielenia pasa drogowe-
go pod drogę publiczną. Do 
czasu wybudowania docelo-
wej drogi będziemy utrzymy-
wać nawierzchnie w stanie nie 
zagrażającym użytkownikom. 
W 2017 roku został przepro-
wadzony remont bieżący na-
wierzchni emulsją i grysami. 
Po wydzieleniu pasa drogowe-
go możliwe będzie przeprowa-
dzenie procesu inwestycyjne-
go, po wcześniejszym 
zabezpieczeniu niezbędnych 
środków finansowych w bu-
dżecie miasta. Nadmienić na-
leży, że inwestycja musi objąć 
swym zasięgiem nie tylko bu-
dowę nawierzchni, ale także 
odwodnienie terenów komu-
nikacyjnych, budowę ciągu 
pieszego oraz niezbędnych 
miejsc parkingowych).

L U C Y N A 
JAMRO, in-
terpelowała w 
sprawie re-
montu na-
wierzchni po-
boczy przy 
drodze krajo-

wej nr 28 - ul. Bieckiej ( od 
skrzyżowania z ul. Skrzyńskich 
do granicy miasta). (Odp.: W 
odpowiedzi na interpelację 
złożoną w czasie obrad sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.06.2017 roku w sprawie 
remontu nawierzchni poboczy 
przy drodze krajowej nr 28 - 
ul. Bieckiej ( od skrzyżowania 
z ul. Skrzyńskich do granicy 
miasta) informuję, że remont 
został przeprowadzony w 
ostatnich dniach czerwca br. 
w niezbędnym zakresie i po-
bocza są w dobrym stanie 
technicznym. W sprawie bu-
dowy chodnika przy w/w od-
cinku drogi zwróciłem się do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w czerwcu 
2017. O sposobie załatwienia 
interpelacji zostanie Pani po-
informowana po rozpatrzeniu 
wniosku przez Zarządcę dro-

gi). 
MARIA LU-
DWIN, złoży-
ła interpela-
cję, w której 
zwróciła się z 
prośbą o wyj-
ście naprze-
ciw młodym 

małżeństwom i stworzenia im 
możliwości zamieszkania w 
budownictwie komunalnym 
na terenie miasta Gorlice. 
(Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 22 
czerwca 2017 r. w sprawie 
wyjścia naprzeciw młodym 
małżeństwom i stworzenia im 
możliwości zamieszkania w 
budownictwie komunalnym 
na terenie miasta Gorlice 
uprzejmie informuję, że na 
wniosek GTBS-u Spółka z o.o. 
w Gorlicach rozpatrywana jest 
koncepcja zabudowy i zago-
spodarowania działki nr 1789, 
stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Gorlice, położonej 
przy ul. Kościuszki. 
W miejscu obecnego budynku 
Nr 13 planowana jest budowa 
budynku mieszkalno-użytko-
wego z podziemnymi garażami 
oraz miejscami parkingowy-
mi w części niezabudowanej, 
zgodnie z założeniami miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta 
Gorlice – Plan Nr 2 oraz w na-
wiązaniu do istniejącej sąsied-
niej zabudowy. GTBS Spół-
ka z o.o. zobowiązał się do 
opracowania założeń projektu 
budynku, zagospodarowania 
terenu wolnego od zabudowy 
oraz rozwiązań komunikacyj-
nych. Po otrzymaniu doku-
mentacji sprawa przekazania 
gruntu i budowy budynku 
zostanie przedstawiona do 
zaopiniowania przez Komisję 
Rady Miasta). 

R Y S Z A R D 
LUDWIN, in-
t e r p e l o w a ł 
kolejny raz o 
remont nie-
dawno wybu-
dowanej ul. 
Gałczyńskie-

go. (Odp.: W odpowiedzi na 
interpelację złożoną na Sesji 
Rady Miasta w dniu 22 czerw-
ca 2017 r. w sprawie remontu 
niedawno wybudowanej ul. 
Gałczyńskiego informuję, że 
skierowałem pismo do Miej-
skiego Zakładu Usług Komu-
nalnych z monitem o nie-

zwłoczne wykonanie naprawy 
w ramach okresu gwarancyj-
nego zadania).

AUGUSTYN 
MRÓZ, w in-
terpelacji pro-
sił o ograni-
c z e n i e 
prędkości do 
40 km/h na 
ul. Krakow-

skiej, na odcinku od MZS nr 5 
do skrzyżowania z ul. Lipową 
oraz by przejście na wysokości 
MZK było odsłonięte (zasła-
niają je krzewy). (Odp.: W od-
powiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.06.2017 roku w sprawie 
ograniczenia prędkości i wi-
doczności na przejściu dla pie-
szych na wysokości MZK infor-
muję, że zwróciłem się do 
Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach z prośba o rozpa-
trzenie i załatwienie wniosków 
zgodnie z posiadanymi kom-
petencjami. 
O dalszym toku sprawy zo-
stanie Pan poinformowany po 
jej rozpatrzeniu przez organ 
zarządzający. W załączeniu 
przekazuję tekst odpowiedzi 
przesłany przez Powiatowy 
Zarząd Drogowy w Gorlicach). 

ADAM PIE-
CHOWICZ, 
w swojej in-
terpelacji po-
ruszył sprawę 
przebudowy 
skrzyżowania 
pod sklepem 

„Dukat” łączącego ul. Sienkie-
wicza, Szpitalną i Ariańską. 
(Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację złożoną na Sesji Rady 
Miasta w dniu 22.06.2017 r. w 
sprawie przebudowy skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej 993 
– ul. Sienkiewicza z drogami 
gminnymi – ul. Ariańską i ul. 
Szpitalną informuję, że trwają 
końcowe prace uzgodnienio-
we związane z dokumentacją 
projektową przebudowy 
przedmiotowego skrzyżowa-
nia. 
Zadanie to w ramach tzw. 
„Inicjatyw Samorządowych” 
jest ulokowane na liście rezer-
wowej przygotowanej przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie. 
Dokładamy wszelkich nie-
zbędnych starań, aby zakoń-
czyć etap przygotowania za-
dania co pozwoli na to, aby 
jeszcze w roku bieżącym za-

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XXXVII Sesji Rady Miasta Gorlice
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biegać o 50 % udział finanso-
wy Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie. Pragnę również 
poinformować, że w oparciu 
o analizę kosztorysową zakres 
rzeczowo-finansowy przedsię-
wzięcia generuję kwotę w wy-
sokości szacunkowej ok. 1,2 
mln zł).

JAN WOJ-
NARSKI, w 
pierwszej in-
t e r p e l a c j i 
zwrócił się o 
ustawienie to-
alety miejskiej 
na Zawodziu. 

(Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację zgłoszoną na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.06.2017 r. w sprawie usta-
wienia toalety miejskiej na Za-
wodziu uprzejmie informuję, 
że budowa nowego punktu 
szaletów publicznych, przysto-
sowanego do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne, 
wiąże się z koniecznością wy-
datkowania kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych. Po wykonaniu 
tego rodzaju obiektu użytecz-

ności publicznej musi być na-
stępnie zapewnione jego 
utrzymanie. Dlatego wprowa-
dzanie takiej inwestycji do Bu-
dżetu Miasta Gorlice obecnie 
nie znajduje uzasadnienia. 
Trzeba wskazać, że w bieżą-
cym roku zaplanowana jest do 
realizacji inwestycja polegają-
ca na budowie miejskich ubi-
kacji przy Placu Kościelnym. 
Ponadto rozstrzygnięte jest 
postępowanie przetargowe, 
przedmiotem którego jest 
przebudowa ubikacji miej-
skich, znajdujących się w Par-
ku Miejskim im. W. Biechoń-
skiego w Gorlicach. 
Oddanie do użytku szaletów 
w tych dwu miejscach pozwoli 
na znaczące zaspokojenie wy-
stępujących w tym zakresie 
potrzeb. Nadmieniam, że na 
Zawodziu jest także możliwość 
skorzystania z ubikacji znajdu-
jących się w obiektach Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Ponadto 
z przekazanych przez Spółkę 
KABO Sp. z o.o. informacji wy-
nika, że w najbliższym czasie 
kontynuowane będą roboty 

przy budowie obiektu Galerii 
Gorlickiej przy ul. Ogrodowej. 
Zrealizowanie tej inwestycji 
spowoduje, że powstanie ko-
lejny punkt ogólnodostępnych 
ubikacji).
Radny złożył też ponownie in-
terpelacją o bardziej zdecydo-
wane podjęcie działań w celu 
wyznaczenia przejścia na pie-
szych na ul. Dukielskiej obok 
Delikatesów Centrum. (Odp.: 
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 22.06.2017 
roku w sprawie wyznaczenia 
przejścia dla pieszych na ul. 
Dukielskiej na wysokości De-
likatesów Centrum informuję, 
że ponownie zwróciłem się do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
z prośbą o powtórne rozpa-
trzenie wniosku i zorganizo-
wanie spotkania w terenie z 
udziałem Pana Radnego. O 
dacie spotkania zostanie Pan 
powiadomiony w późniejszym 
terminie).

KRZYSZTOF 
ZAGÓRSKI, 
w swojej in-
t e r p e l a c j i 
zwrócił się o 
ograniczenie 
ruchu pojaz-
dów jednośla-

dowych – motocykli w centrum 
miasta tj. Rynek i przyległe 
ulice w godzinach późno po-
południowych i nocnych. 
(Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację złożoną w czasie ob-
rad sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 22.06.2017 roku w 
sprawie ograniczenia ruchu 
motocykli na obszarze Sta-
rówki w godzinach nocnych 
informuję, że sprawa była roz-
patrywana przez komisję ds. 
organizacji ruchu. Wniosek 
uzyskał pozytywną opinię ko-
misji i poleciłem podjęcie sto-
sownych działań. Po wykona-
niu projektu organizacji ruchu 
i uzyskaniu decyzji organu za-
rządzającego, ruch motocykli 
zostanie wyłączony w godzi-
nach nocnych tj. od 21.00 do 
6.00).

16 czerwca 2017 roku
- Zakończenie VIII Ogólnopol-
skiego Zlotu Pojazdów MotoLe-
gendy PRL na gorlickim  Rynku 
(R. Kukla)
18 czerwca 2017 roku
-  XIX Festyn Parafialny w Pa-
rafii p. w. Św. Jadwigi Królowej 
w Gorlicach (R. Kukla)
19 czerwca 2017 roku
-  Akcja „No promil – No pro-
blem” (Ł. Bałajewicz)
-  Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski w 
Zakopanem (R. Kukla)
 20 czerwca 2017 roku
- Spotkanie z laureatami i fina-
listami wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych 
i tematycznych w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 4 w Gorlicach 
(R. Kukla)
-  Piknik Rodzinny na placu za-
baw przy Miejskim Przedszkolu 
Nr 5 w Gorlicach (R. Kukla)
21 czerwca 2017 roku
- Udział w konferencji „Przy-
szłość Europy, przyszłość 
polityki postępowej: w po-
szukiwaniu          rozwiązań 
współczesnego kryzysu demo-
kracji” (Kraków, R. Kukla)
 Celem konferencji 

była dyskusja z udziałem mię-
dzynarodowych gości na temat 
wyzwań dla demokracji oraz 
postępowych idei programo-
wych dla Polski i Europy
- Uroczyste pożegnanie gimna-
zjalistów w Miejskim Zespole 
Szkół nr 5 (Ł. Bałajewicz)
 22 czerwca 2017 roku
- Uroczyste zakończenie roku 
na Uniwersytecie Złotego Wie-
ku (R. Kukla)
25 czerwca 2017 roku
- Akademia piłkarska (OSiR, R. 
Kukla)
26 czerwca 2017 roku
- V Małopolski Przegląd Pio-
senki Poetyckiej i Piosenki o 
miłości dla Środowiskowych 
Domów Samopomocy pn. „Ko-
chać, jak to łatwo powiedzieć” 
w GCK (Ł. Bałajewicz)
 27 czerwca 2017 roku
- Sesja Absolutoryjna Zgro-
madzenia Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej (Lipinki, R. Kukla)
28 czerwca 2017 roku
- Walne posiedzenie GTBS (Ł. 
Bałajewicz)
- Konferencja dla managerów 
samorządowych „Innowacyjna 
gmina” (Kraków, R. Kukla)
- Walne posiedzenie MZK (Ł. 

Bałajewicz)
29 czerwca 2017 roku
- Walne Zgromadzenie Wspól-
ników MPGK (R. Kukla)
- Powierzenie stanowisk dy-
rektorom Miejskich Zespołów 
Szkół w Gorlicach (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
W wyniku rozstrzygniętych w 
miesiącu kwietniu  br. konkur-
sów Miejskimi Zespołami Szkół 
pokierują następujący dyrek-
torzy:
Miejski Zespół Szkół Nr 1w 
Gorlicach  -  Waldemar  Pyznar
Miejski Zespól Szkół Nr 3 w 
Gorlicach –  Krzysztof Michalik
Miejski Zespól szkól Nr 4 
w Gorlicach –  Aleksander 
Kumorkiewicz
Miejski Zespół Szkół Nr 6 w 
Gorlicach –  Sławomir Kowalski
 1 lipca 2017 roku
- Zakończenie i wręczenie na-
gród XXII Gorlickiego Turnieju 
Piłki Nożnej „Małego Pola”
o Puchar Burmistrza (R. Kukla)
3 lipca 2017 roku
- Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki MZK (R. 
Kukla)
- Uroczyste otwarcie Grupy 
Zamiejscowej Placówki Straży 

Granicznej w Tarnowie z sie-
dzibą w Gorlicach (R. Kukla)
5 lipca 2017 roku
- Spotkanie z Panią Małgorzatą 
Małuch, Wójt Gminy Sękowa w 
sprawie geotermii (R. Kukla)
6 lipca 2017 roku
- Spotkanie z uczestnikami XIX  
Raciborskiego Rajdu Rowero-
wego Środowisk Trzeźwościo-
wych Dookoła Polski na Gorlic-
kim Rynku (R. Kukla)
8 lipca 2017 roku
- Otwarcie mistrzostw siatków-
ki plażowej (OSiR, R. Kukla)
10 lipca 2017 roku
- Wizyta Członka Zarządu 
Województwa Małopolskiego 
Leszka Zegzdy - Wielkie Od-
krywanie Małopolski (R. Kukla)
12 lipca 2017 roku
- Spotkanie z dziećmi uczest-
niczącymi w letniej półkoloni 
zorganizowanej przez TPD 
(R. Kukla)
13 lipca 2017 roku
- Spotkanie dotyczące możli-
wości uruchomienia połączenia 
kolejowego SKPL 
Jasło-Gorlice (Jasło, R. Kukla)
14 lipca 2017 roku
- Podpisanie umowy dotyczą-
cej przebudowy sieci ciepłow-

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 czerwca 2017 roku do 15 sierpnia 2017 roku
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Klub Abstynenta „EGIDA” zor-
ganizował trzydniową „Inte-
grację Rodzin Abstynenckich” 
w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Nadzamcze” w Czorsztynie. 
W spotkaniu wzięło udział 
40 osób. W programie wy-
cieczki był między innymi 
spływ pontonowy Dunajcem, 
rejs statkiem z Czorsztyna 

do Niedzicy oraz wejście na 
Trzy Korony. Pogoda była wy-
śmienita, dopisało słońce. 
W integracyjnym wyjeździe 
wzięło udział dwoje terapeutów 
CTU, Panie Genowefa Michniak 
i Beata Rączkowska. Dobra  at-
mosfera sprzyjała spotkaniu. 
W sobotę w Ośrodku „Nadzam-
cze” zorganizowaliśmy grilla i 

wspólne śpiewanie piosenek 
abstynenckich i biesiadnych. 
Serdeczne podziękowania 
za dofinansowanie wyjazdu 
składamy Panu Burmistrzo-
wi Miasta Gorlice, Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Gor-
licach, GKRPA w Gorlicach i 
GKRPA w Sękowej oraz Urzę-

dowi Gminy Moszczenica. 
Projekt dofinansowany został 
ze środków Miasta Gorlice w ra-
mach dotacji na realizację Miej-
skiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2017. 
 
Źródło: Prezes klubu EGIDA Jan Taboł

Klub EGIDA w Czorsztynie
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niczej na osiedlu Korczak 
(MPGK, R. Kukla)
17 lipca 2017 roku
- Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Ku-
kla)
- Wizyta  dzieci ze świetlicy 
Przystań przebywających na 
półkoloni letniej (R. Kukla)
18 lipca 2017 roku
- Spotkanie w WFOŚ z Małgo-
rzatą Mrugałą (Kraków, R. Ku-
kla)
- Spotkanie z Martą Maj – ZDW 
(Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie w sprawie koncep-
cji skrzyżowania na zawodziu 
(Kraków-Politechnika, R. Kukla)
20 lipca 2017 roku
- Uroczystość 30-lecia roczni-
cy kontaktów sportowych MKS 
Radość Gorlice z miastem part-
nerskim Gorlic – Nyiregyhazą 
(Nyiregyhaza, R. Kukla)
Burmistrz Rafał Kukla wręczył 
wyróżnienia szczególnie za-
służonym działaczom na polu 
współpracy między naszym 
miastami.
21 lipca 2017 roku
- Koncert Charytatywny Ku-

kiz, Zawiliński na rzecz Pani 
Agnieszki (R. Kukla)
22 lipca 2017 roku
- Rozpoczęcie Rajdu Charyta-
tywnego dla Agnieszki na gor-
lickim Rynku (R. Kukla)
23 lipca 2017 roku
- Zakończenie Rajdu Charyta-
tywnego dla Agnieszki (OSiR, 
R. Kukla)
- Wręczenie nagród w konkur-
sie literackim „Gorlicka EkoBaj-
ka” (R. Kukla)
 
24 lipca 2017 roku
- Spotkanie organizacyjne w 
sprawie możliwości utworzenia 
klastra energetycznego 
z udziałem Przewodniczącego 
Związku Gmin Dorzecza Wisło-
ki Panem Andrzejem Czernec-
kim oraz gmin powiatu gorlic-
kiego.
 (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z Grzegorzem Hal-
ko – gorliczaninem, choreo-
grafem, pedagogiem tańca, 
jurorem festiwali i przeglądów 
tanecznych (R. Kukla)
- Rb Services w sprawie Termo 
(R. Kukla)

25 lipca 2017 roku
- Uroczystość obchodów Świę-
ta Policji (R. Kukla) 
26 lipca 2017 roku
- Walne posiedzenie MZK (R. 
Kukla)
27 lipca 2017 roku
- Szkolenie dla członków Miej-
skiej i Gminnej Rady Seniorów 
w Gorlicach (R. Kukla)
1 sierpnia 2017 roku
- Spotkanie w Centrum Projek-
tów Europejskich (Warszawa, 
R. Kukla)
2 sierpnia 2017 roku
- Odsłonięcie muralu na bu-
dynku Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz)
3 sierpnia 2017 roku
- Jubileusz 50-lecia par mał-
żeńskich (Ł. Bałajewicz)
- Podpisanie umowy między 
Związkiem Gmin Ziemi Gor-
lickiej, a Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Mało-
polskiego na dofinansowanie 
kompleksowej termomoderni-
zacji 39 obiektów użyteczności 
publicznej na terenie powiatu 
gorlickiego, w tym 9 obiektów 

położonych  w Gorlicach (R. 
Kukla)
5 sierpnia 2017 roku
- Obchody 600-lecia lokacji 
Miasta na prawie magdebur-
skim (R. Kukla)
6 sierpnia 2017 roku
- Turniej Rycerski o mincę De-
resława Karwacjana (OSiR, R. 
Kukla)
7 sierpnia 2017 roku
- Spotkanie w sprawie klastra 
energetycznego z Rb Services 
- Spotkanie w spawie realizacji 
wspólnych przedsięwzięć z wy-
korzystaniem środków 
z funduszu leśnego (Nadleśnic-
two – Gorlice, R. Kukla)
8 sierpnia 2017 roku
- Spotkanie MPGK (Ł. Bałaje-
wicz)
10 sierpnia 2017 roku
- Spotkanie w Nadleśnictwie w 
sprawie ul. Blich (R. Kukla)
- Międzynarodowe Targi Sztuki 
Ludowej (Kraków, Ł. Bałaje-
wicz)
11 sierpnia 2017 roku
- Spotkanie dotyczące klastra 
energetycznego 

W dniu 2 września br. roku Za-
rząd Osiedla nr 5  wraz ze Spół-
dzielnią Mieszkaniowa „Osiedle 
Młodych” zorganizował turniej 
piłkarski dla dzieci z rocznika 
2005 i młodszych pod hasłem 
„Pożegnanie lata o puchar Pre-
zesa SM „Osiedle Młodych ” i 
Przewodniczącej Zarząd Osiedla 
nr 5.

Do turnieju zgłosiły się trzy dru-
żyny , które spełniły wymagania 
regulaminu.Obsada sędziowska 
była profesjonalna. Gra toczyła 
się w przyjaznej atmosferze.
Dla uczestników były puchary i 
nagrody. Zwycięzcą została dru-
żyna   „AC PAJACE” .
Puchary i nagrody wręczali Pre-
zes SM „Osiedle Młodych” An-

drzej Rąpała i Kazimierz Korba. 
Dla zawodników były napoje i 

słodycze, a dla kibiców słody-
cze. 

Turniej piłkarski  „Pożegnanie lata” o puchar  
Prezesa  SM” na Osiedlu Młodych
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11 czerwca br. Zarząd Osiedla 
nr 9 z Przewodniczącym Cze-
sławem Sikorą, przy współ-
pracy z Burmistrzem Miasta 
Gorlice Rafałem Kuklą, zorga-
nizował wycieczkę rowerową 
do Szymbarku, pod hasłem 
„Na rower z trzeźwą głową”. 
Pomysłodawcą i kierowni-
kiem wyprawy był Ryszard 

Szarowicz, a w wyprawie 
udział wzięło 40 uczestni-
ków w wieku od 3 do 65 lat. 
Uczestnicy wycieczki w ozna-
kowanych kamizelkach wy-
ruszyli z parkingu przy ul. 
Wyszyńskiego i ścieżką ro-
werową dotarli do Szymbar-
ku. Wycieczkę poprzedziło 
krótkie spotkanie z Dzielnico-

wym Marcinem Dziadzio, w 
trakcie którego przekazał on 
niezbędne wskazówki doty-
czące zachowania się rowe-
rzysty w ruchu drogowym. 
W programie wyciecz-
ki znalazło się: zwiedzanie 
Skansenu Wsi Pogórzań-
skiej, grill oraz konkursy o 
tematyce ruchu drogowe-

go i profilaktyki uzależnień. 
Organizatorzy dziękują pra-
cownikom Skansenu za miłe 
przyjęcie, Burmistrzowi Mia-
sta Gorlice za ufundowanie 
kamizelek i drobnych nagród, 
firmie Uzdrowisko WYSOWA 
S.A. za wodę mineralną oraz 
Piekarni „Weronica” za chleb. 
źródło: Zarząd Osiedla nr 9

„NA ROWER Z TRZEŹWĄ GŁOWĄ”
Rodzinna wycieczka rowerowa 

Wakacje już za nami. Gorlic-
kie Centrum Kultury w ramach 
akcji „Gorlickie Lato 2017” w 
miesiącu lipcu i sierpniu zor-
ganizowało wspaniały czas, 
wypełniony wycieczkami, 
warsztatami, turniejami spor-
towo-rekreacyjnymi, konkursa-
mi z nagrodami i zabawami dla 
dzieci  i młodzieży. Instruktorzy 
GCK bardzo starannie zorgani-
zowali każdy dzień tak, aby 
wszyscy uczestnicy mieli moż-
liwość ciekawego i twórczego 
wykorzystania czasu wolnego. 

Zaplanowane działania miały 
miejsce w Gorlickim Centrum 
Kultury oraz w świetlicach osie-
dlowych GCK oraz obiektach 
sportowych na terenie miasta. 
I tak właśnie upłynęły wa-
kacje… pełne uśmiechu 
i radosnych zabaw, a 
wszystko dzięki zwolennikom 
spędzania czasu wolnego 
zorganizowanego przez 
świetlice GCK. 

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

Wakacyjny lipiec z GCK

Grupa 28 dzieci z Gorlic spę-
dziła tegoroczne wakacje nad 
jeziorem Balaton na Węgrzech. 
Wyjazd był możliwy dzięki do-
brej współpracy Burmistrza 
Gorlic Rafała Kukli z Burmi-
strzem Papy Áldozó Tamásem. 
Pápa jest jednym z kilku miast 
partnerskich Gorlic, a wymia-
na uczniowska to jedna z form 
zacieśniania współpracy po-
między naszymi miastami. W 
lutym tego roku gościliśmy w 
Gorlicach grupę uczniów wraz 
z  opiekunami z tej węgierskiej 
miejscowości. Kolonia, którą 
zorganizował Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gorli-
cach, odbyła się w dniach 11-
18 sierpnia br. Miejscem wypo-
czynku, jak w poprzednim roku, 
był ośrodek położony tuż nad 
malowniczym jeziorem Bala-
ton. Uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzania Egeru, Budapesztu 
oraz kilku mniejszych pobli-
skich miasteczek, a także prze-
żyć rejs promem po Balatonie. 
Podczas codziennych zajęć oraz 

wypoczynku młodzież z dużym 
zainteresowaniem poznawała 
tutejszą kulturę, tradycję, ję-
zyk oraz mogła zasmakować 
typowych węgierskich potraw. 
Wypoczynek w takim miejscu 
miał również na celu uwrażli-
wienie uczestników na piękno 
i różnorodność przyrody, wyra-
biać postawy proekologiczne, 
wdrażać do samodzielności, 
promować zdrowy tryb życia, 
a także integrować uczestni-
ków poprzez różnorodne za-
jęcia i rozgrywki sportowe. 
Oprócz zająć rekreacyjnych 
dzieci i młodzież chętnie wypo-
czywała na plażach Balatonu. 
Codzienne, wieczorne rozgryw-
ki sportowe, pomiędzy uczest-
nikami kolonii, a młodzieżą 
węgierską wywoływały wiele 
pozytywnych emocji i radości, 
mimo trudnej do przebrnię-
cia bariery językowej. Kolonię 
odwiedzili również przedsta-
wiciele władz miasta partner-
skiego zapraszając jej uczest-
ników na kolejne wakacje. 

Dzieci z Gorlic na kolonii  
nad Balatonem
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ZAPROŚ NAS DO SIEBIE
22 sierpnia br. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Gabry-
ela gościła 24 przedstawicieli in-
stytucji kultury z całej Polski, w 
ramach projektu realizowanego 
przez Narodowe Centrum Kultu-
ry pn. „Zaproś nas do siebie!”. 
Grupa uczestnicząca w wizycie 
studyjnej (a tak naprawdę w 
jednym z wielu punktów spo-
tkań o podobnym charakte-
rze) wysłuchała prezentacji o 
działalności biblioteki, o tym, 
jak pracuje, skąd czerpie in-
spiracje i co udało się osią-
gnąć, m.in. dzięki współpracy 
z lokalną społecznością czy in-
nymi instytucjami w mieście. 
Głównym tematem spotka-
nia był projekt realizowany w 
bibliotece — co prawda do-

piero od kilku miesięcy, ale 
cieszący się sporym zaintere-
sowaniem i to nie tylko wśród 
mieszkańców powiatu gorlic-
kiego –  „Świadkowie lokalnej 
historii”. To żywa historia 
Gorlic opowiedziana przez jej 
świadków, wywiady z osoba-
mi mającymi niejednokrotnie 
niesamowite wspomnienia, 
pamiętniki kryjące tajemnice, 
spacery historyczne śladami 
gorlickich zniszczeń wojennych. 
Mamy nadzieję, że spotkanie 
w gorlickiej bibliotece było dla 
uczestników wizyty studyjnej 
pomocną i wartościową lekcją, 
która pozwoli im się zainspiro-
wać oraz stworzyć podobne i 
jakże ważne dla lokalnej spo-
łeczności działania.
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,,A to Polska właśnie”
Narodowe Czytanie ,,Wesela” Stanisława Wyspiańskiego

2 września br. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gor-
licach odbyło się Narodowe 
Czytanie ,,Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego. W sali ,,Pod 
Sową” zjawili się miłośnicy 
czytania, wielbiciele ,,Wese-
la” , dramatu wyrażającego 
,,polską duszę” przełomu XlX 
i XX wieku.Wybór ,,Wese-
la” do Narodowego Czytania 
nie był przypadkowy. W tym 

roku, 28 listopada, obchodzić 
będziemy 110 rocznicę śmier-
ci Wyspiańskiego- polskiego 
dramaturga,poety, malarza, 
grafika, architekta, projektan-
ta mebli- nazywanego czwar-
tym wieszczem polskim. Napi-
sał wiele dramatów, ale tylko 
,,Wesele” przemawia do dziś 
polskością, aktualnością i po-
nadczasowością myśli- od ,,A 
to Polska właśnie”, poprzez 

,,Chopin gdyby jeszcze żył, 
toby pił”, do sławnego powie-
dzenia ,,Niech na całym świe-
cie wojna, byle polską wieś 
zaciszna, byle polską wieś 
spokojna.” 
Na gorlickie Narodowe Czyta-
nie ,,Wesela” przyszło ,, gości 
wiele”, by wokół Chochoła 
czytać ,,chocholi taniec” - ,,co 
tam komu w duszy gra, co kto 
widzi w swoich snach.” Czytali 

mali i duzi, włodarze miasta 
i powiatu, samorządowcy, 
ludzie kultury i sztuki, ,, Po-
górzanie”, członkowie Stowa-
rzyszenia Historycznego Bitwa 
pod Gorlicami 1915. Grała 
kapela, a swojskie smaki z 
bronowickiej chaty przenosi-
ły wszystkich w czas i klimat 
tego  najsławniejszego, naro-
dowego wesela.

Spotkanie autorskie z Robertem Biedroniem
Przy pełnej sali widzów, w 
pierwszy poniedziałek wrze-
śnia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Stanisława Ga-
bryela w Gorlicach, odbyło się 
spotkanie autorskie z Rober-
tem Biedroniem. 
Spotkanie dotyczące książki 
„Pod prąd”, będącej wywia-
dem-rzeką przeprowadzonym 
przez Magdalenę Łyczko z 
Prezydentem Słupska, popro-
wadziła Joanna Kalisz-Dziki 

Dyrektor MBP w Gorlicach. 
Wydarzenie cieszyło się z du-
żym zainteresowaniem gorli-
czan, którzy chętnie zadawali 
pytania i aktywnie uczestni-
czyli w rozmowach. 
Nasze miasto Robert Biedroń 
odwiedził w związku z VI 
Spotkaniem progresywnych 
prezydentek i prezydentów, 
burmistrzów i burmistrzyń w 
Gorlicach w dniach 2-4 wrze-
śnia. 
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15 sierpnia br. do Gorlic zawi-
tała ponownie najbardziej ko-
lorowa impreza – II Eksplozja 
Kolorów. 
Liczna frekwencja i fanta-
styczna zabawa, która prze-
rosła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Pomimo że 
na tegoroczną imprezę za-
bezpieczono dwa razy więcej 
saszetek z kolorami w sto-
sunku do ubiegłorocznej edy-

cji, wszystkie (co do jednej) 
znalazły swoich właścicieli. 
Organizatorzy dziękują za wy-
rozumiałość i przepraszają za 
uciążliwą kolejkę do zakupu ko-
lorów. Zapewniają, że dołożą 
wszelkich starań, aby w przy-
szłości taka sytuacja się nie 
powtórzyła, a punktów sprze-
daży kolorów było więcej.  
Punktualnie o godz. 16.00 
zgromadzonych przed sce-

na gości przywitali Dj-e Si-
monu i Selecta Piti. Stadion 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach, wypełniła mu-
zyka regge oraz kołyszący 
się w jej rytm uczestnicy. 
Momentem kulminacyjnym za-
bawy był występ MARKUSA P, 
który do dalszej wspólnej zaba-
wy porwał zgromadzoną przed 
sceną publiczność. Na stadio-
nie OSiR na przybyłych czekało 

bogate zaplecze gastronomicz-
ne – można było zjeść potra-
wy z grilla, przekąsić proziaka, 
spróbować lodów czy żelków. 
W nawiązaniu do sugestii, 
które pojawiły się na portalu 
gorlice24.pl organizatorzy za-
pewniają, że proszki dostępne 
podczas II Eksplozji Kolorów w 
Gorlicach posiadały najwyższą 
jakość. 

KOLOROWE GORLICE!
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