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19 sierpnia br., w 76. roczni-
cę likwidacji gorlickiego get-
ta, pod monumentem na 
Placu Dworzysko odbyły się 
uroczystości upamiętniają-
ce te tragiczne wydarzenia 
oraz społeczność żydowską, 
która przed wojną stanowiła 
połowę mieszkańców Gor-
lic. Apel Pamięci poprowadził 
Łukasz Połomski - Dyrektor 
Sądeckiego Sztetlu. Symbo-
liczny znicz pod pomnikiem 
w imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice zapalił jego Zastępca 

Łukasz Bałajewicz, Starosta 
Gorlicki Karol Górski i Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Gorlickiego Roman Dziubina. 
Podczas uroczystości wręczo-
no dyplomy „Strażnika pamię-
ci” oraz upominki dla dzieci z 
Zawodzia, które zainicjowały 
odnowę pomnika „Smutne 
twarze”.  Dyplomy otrzymali: 
Milena Firlit, Maksymilian Fir-
lit, Majka Firlit, Jakub Firlit, 
Sebastian Firlit, Magdalena 
Kulesza. 

76. rocznica likwidacji gorlickiego getta

3 września br. w Miejskim Zespo-
le Szkół nr 5 odbyło się miejskie 
rozpoczęcie roku szkolnego. Spo-
tkanie inauguracyjne to ważne 
wydarzenie dla uczniów, szcze-
gólnie pierwszoklasistów, na-
uczycieli, jak również wszystkich 
pracowników oświaty.
Na uroczystość przybyli Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Ku-
kla, Kierownik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn, dyrektorzy 
miejskich szkół, członkowie Rady 
Rodziców, a także nauczyciele i 
uczniowie.
Podczas uroczystości w poczet 
Szkoły Podstawowej Nr 5 przy-
jętych zostało 50 pierwszokla-
sistów. Burmistrz wręczył także 
Pani Barbarze Kuk akt powierze-
nia pełnienia funkcji dyrektora 
szkoły na następne pięć lat.
W szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez Miasto Gorlice 
nowy rok szkolny rozpoczęło 2907 
uczniów, w tym 2254 uczniów w 
szkołach i 653 w przedszkolach. 
Natomiast do 9 niepublicznych 
przedszkoli uczęszcza 360 dzieci.
Zarówno przed dyrekcją, jak i 
uczniami, czekają kolejne wy-
zwania i plany, których realizacji 
życzymy wszystkim rozpoczyna-
jącym nowy rok szkolny.

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

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

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

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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29 sierpnia br., 56 par z Miasta 
i Gminy Gorlice świętowało ju-
bileusze długoletniego pożycia 
małżeńskiego. 50 par obcho-
dziło jubileusz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego – Złote 
Gody, jedna para jubileusz 55-le-
cia – Szmaragdowe Gody, jedna 
para jubileusz 60-lecia – Dia-
mentowe Gody, dwie pary jubi-
leusz 62-lecia oraz dwie pary ju-
bileusz 65-lecia – Żelazne Gody. 
Jubilaci odebrali od Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli 
oraz Wójta Gminy Gorlice Ry-

szarda Guzika przyznane przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie. Nie zabrakło 
gratulacji i życzeń, odśpiewa-
no także tradycyjne 100 lat i 
wzniesiono toast za wszyst-
kich Jubilatów. Gratulacjom 
i życzeniom nie było końca. 
Wszystkim Jubilatom składa-
my serdeczne gratulacje i ży-
czymy kolejnych wspólnych lat 
życia w zdrowiu i szczęściu! 
Uroczystość została zorgani-
zowana przez Miasto i Gminę 

Małżeństwa na medal!
Gorlice. Funkcję gospodarzy 
uroczystości pełnili Burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla, Przewod-
niczący Rady Miasta Gorlice 
Krzysztof Wroński, Wójt Gminy 
Gorlice Ryszard Guzik, Prze-
wodniczący Rady Gminy Gor-
lice Aleksander Kalisz oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego i Spraw Obywatelskich w 
Gorlicach Danuta Zakrzewska. 
W części artystycznej wystąpili 
reprezentanci Regionalnego Ze-
społu Tanecznego „Pogórzanie”.
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11 sierpnia br., w sobotnie 
popołudnie,  gorliccy dział-
kowcy świętowali Jubileusz 
30-lecia istnienia Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych im. Ja-
nusza Korczaka w Gorlicach. 
Wydarzenie to było dosko-
nałą okazją do spotkania, 
ale także do odznaczenia 
i wyróżnienia osób szcze-
gólnie zaangażowanych we 
wspólnotę działkowców. 
W uroczystościach jubile-
uszowych uczestniczył tak-
że Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, który na ręce 
Prezesa Wiesława Muchy 
złożył serdeczne podzię-
kowania oraz życzenia dal-

szej owocnej działalności. 
Podczas spotkania przyzna-
ne zostały srebrne i brązowe 
odznaki Zasłużony Działko-
wicz oraz dyplomy, które w 
imieniu Polskiego Związku 
Działkowców wręczył Bo-
gusław Wojewodzic Prezes 
Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych SPÓLNOTA w Gorli-
cach oraz Prezes Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych im. 
J. Korczaka Wiesław Mucha. 
Uroczystości przebiegły w 
radosnej i rodzinnej atmosfe-
rze. Nie zabrakło także słod-
kiego poczęstunku.

Jubileusz 30-lecia Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. J. Korczaka
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Cudze chwalicie...
Zarząd Osiedla nr 5 był orga-
nizatorem kolejnej wycieczki 
turystyczno- krajoznawczej 
do Tarnowa, Zalipia oraz do 
Wierzchosławic.
W Tarnowie wycieczkowicze 
zwiedzili Muzeum Etnograficz-
ne poświęcone dziejom i kultu-
rze Romów w Polsce i na świe-
cie które mieści się w XVIII 
wiecznym dworku.
Drugim punktem było zwie-

dzania malowanej wsi Zalipie: 
malowane domy, studnie, ko-
ściół  Następnym punktem wy-
cieczki były Wierzchosławice, 
gdzie zwiedzano Muzeum Win-
centego Witosa.
W drodze powrotnej posileni 
obiadem, pełni wrażeń i cie-
kawych wiadomości, turyści 
szczęśliwie wrócili do domu.

9 sierpnia br,, o godzinie 15-
tej, na gorlicki Rynek dotarli 
kolarze biorący udział w XX 
Jubileuszowym Rajdzie Trzeź-
wościowym dookoła Polski. 
W mieście przywitał ich Bur-
mistrz Rafał Kukla oraz Jan 
Taboł i Grażyna Wawrzonek 
ze Stowarzyszenia Gorlic-
ki Klub Abstynenta EGIDA. 
Tradycyjnie, już od kilkunastu 
lat nasze miasto odwiedzają 
uczestnicy Raciborskiego Rajdu 
Rowerowego Środowisk Trzeź-
wościowych Dookoła Polski. 
Kolarze to abstynenci z róż-

nych stron Polski. Zamierzają 
oni dotrzeć do wielu miast, 
aby swoją postawą propa-
gować trzeźwy styl życia. Do 
Gorlic trudną technicznie tra-
sę, najeżoną licznymi stromy-
mi podjazdami, dodatkowo 
utrudniał upał, który od wielu 
już dni daje się im we znaki. 
Po krótkim odpoczynku i 
wspólnej fotografii kola-
rze udali się na posiłek, a 
następnie na spotkanie do 
siedziby Gorlickiego Klu-
bu Abstynenta „EGIDA”. 
 

Do Gorlic ponownie zawitał Raciborski Rajd Rowerowy
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Wycieczka z osiedlem nr 9
21 sierpnia 2018 roku Zarząd 
Osiedla nr 9, z przewodni-
czącym Czesławem Sikorą, 
zorganizował wycieczkę dla 
swoich mieszkańców.
W wycieczce uczestniczyło 48 
osób. Uczestnicy mieli oka-
zję zwiedzić dworek Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej,  
klasztor w Tuchowie, grotę 
Najświętszej Marii Panny z Lo-
urdes w Porąbce Uszewskiej, 

Kościół Parafialny w Złotej pw. 
Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy i muzeum parafialne, jak 
również zamek w Dębnie.
W przerwie zwiedzania był 
smaczny obiad w zajeździe 
„Porąbka”.

Tekst: Joanna Bubak
Zdjęcia: Ryszard Szarowicz
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Jeszcze przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego prawie 
1,8 tys. małopolskich przed-
szkoli otrzymało oczyszczacze 
powietrza ufundowane przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego. Mia-
sto Gorlice także zgłosiło się 
do programu, dzięki czemu 
wszystkie gorlickie przedszkola, 
które wyraziły zainteresowanie, 
otrzymały takie urządzenie. 
Powietrze w Małopolsce pozo-
stawia wiele do życzenia. Na 
znaczące efekty uchwał anty-
smogowych musimy jeszcze 
trochę poczekać. Już teraz nie 
można palić w kotłach odpa-
dami węglowymi, a najgor-
sze piece znikają z domów w 
całym regionie. Wciąż jednak 

problem smogu jest aktual-
ny. Najbardziej narażonymi na 
jego oddziaływanie są właśnie 
dzieci i osoby starsze. Stąd 
nasz pomysł, aby wyposażyć 
placówki, w których przeby-
wają najmłodsi w urządzenia, 
które pozwolą im oddychać 
czystym powietrzem - mówi 
Wojciech Kozak, wicemarszałek 
województwa małopolskiego. 
Wybrano model oczyszczacza 
powietrza: AirClinic K07 o na-
stępujących parametrach:• 
Wydajność oczyszczacza: 388 
m³/h; CADR (współczynnik do-
starczania czystego powietrza): 
331,9 m³/h; Filtry: wstępny, z 
węglem aktywnym i HEPA klasy 
H13. Filtr HEPA jest zbudowa-
ny z polipropylenu; Głośność 

na najwyższym trybie pracy: 
55 dB; Pobór mocy na najwyż-
szym trybie pracy: 80,2 W; Tryb 
pracy automatyczny działający 
w oparciu o czujnik, który do-
stosowuje pracę urządzenia do 
panujących w pomieszczeniu 

Oczyszczacze powietrza trafiły do gorlickich przedszkoli

warunków; Nie posiada lampy 
UV i jonizacji; Nie posiada funk-
cji nawilżania; System montażu: 
wolnostojący; Posiada blokadę 
rodzicielską.

Wodociągowa rewolucja czeka 
Ziemię Gorlicką

Mieszkańcy oraz turyści od-
wiedzający Beskid Gorlicki 
mogą mieć powody do za-
dowolenia. Dzięki unijnej 
dotacji w wysokości aż 22 
mln zł, system zaopatrzenia 
w wodę oraz odprowadzania 
ścieków zostanie gruntownie 
rozbudowany. Wartość pro-
jektu to ponad 42,7 mln zł. 
17 sierpnia br. w Moszczenicy 
odbyło się oficjalne podpisa-
nie projektu. W wydarzeniu 
wzięli udział Stanisław Sorys 
- marszałek województwa, 
radny województwa Stanisław 
Pasoń, wójt Gminy Moszczeni-
ca Jerzy Wałęga, wójt Gminy 
Sękowa Małgorzata Małuch, 
Burmistrz Bobowej Wacław 
Ligęza, Burmistrza Rafała Ku-
klę reprezentował jego Za-
stępca Łukasz Bałajewicz. 
Informacja o przyznanym do-
finansowaniu z RPO to przede 

wszystkim świetne wieści dla 
mieszkańców, do których do-
mów woda nareszcie będzie 
docierać bez zarzutów. War-
to jednak pamiętać, że zie-
mia gorlicka to też niezwykle 
urokliwe tereny, którymi coraz 
częściej zachwycają się tury-
ści z różnych zakątków Polski. 
Przyznane dofinansowanie 
oznacza też, że gorlickim wodo-
ciągiem popłynie więcej wody 
do okolicznych gmin. Dzięki do-
tacji zostanie zbudowana sieć 
wodociągowa w miejscowo-
ściach Lipinki, Rozdziele i Kryg 
o łącznej długości prawie 11 
km. Z kolei w Uściu Gorlickim 
powstanie ponad 26 km sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 
a także trzy ujęcia wód i stacja 
uzdatniania. Przebudowa czeka 
też istniejącą sieć wodociągową 
w Bobowej, ale to nie wszyst-
ko, gdyż rozbudowana zostanie 

również oczyszczalnia ścieków 
w Siedliskach, która zyska prze-
pustowość  1070 m3 dziennie. 
Z kolei w Moszczenicy zapla-
nowano budowę sieci wodo-
ciągowej o długości prawie 
33 km i kanalizacji o długości 
ponad 7 km. Zmiany zajdą 
także w gminie Sękowa, gdzie 
pojawi się dodatkowe 2,6 km 
sieci wodociągowej, ale po-

wstanie tam również ujęcie 
wody i stacja uzdatniania. 
Rozbudowa czeka natomiast 
oczyszczalnię ścieków (do 180 
m3 dziennie).
Projekt zakończy 
się w marcu 2021 r.  
 
źródło: małopolska.pl; fot.małopolska.pl; .

Klaster Energii „Biała-Ropa”, 
którego członkiem jest Mia-
sto Gorlice, został wybrany do 
pełnego dofinansowania w ra-
mach konkursu na zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w maksymal-
nej kwocie 20 224 579,21 zł. 
Oznacza to, że projekt monta-
żu instalacji odnawialnych źró-
deł energii w Gorlicach będzie 
realizowany. Na terenie miasta 
zgłoszonych zostało 55 wnio-
sków na łącznie 78 instalacji 
w tym: panele fotowoltaiczne, 
kolektory słoneczne, pompy 
ciepła do ciepłej wody użytko-

wej oraz kotły c.o. na biomasę. 
W ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.01-IZ-12-082/17 
na Działanie 4.1. Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, Poodziałanie 
4.1.1. Rozwój infrastruktu-
ry produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM) 
zwiększona został alokacja 
środków. W związku z tym że 
Zarząd Województwa Mało-
polskiego w dniu 31.07.2018 
r. podjął uchwałę Nr 139/18 

na mocy której projekt nr 
RPM.04.01.01-12-1061/17 zło-
żony przez Klaster Energii został 
wybrany do dofinansowania. 
 

Kolejne miliony na 
odnawialne źródła energii!

Obecnie trwa kompletowanie 
dokumentacji projektowej, 
niezbędnej do podpisania 
umowy o dofinansowanie.
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Z inicjatywy Orange Polska oraz 
przedstawicieli Gorlic, Nowego 
Targu i Podegrodzia utworzona 
została Małopolskia Unia Świa-
tłowodowa, której celem jest 
zapewnienie szerokopasmo-
wego internetu mieszkańcom 
Małopolski, likwidacja „białych 
plam” w województwie oraz 
rozwój społeczeństwa informa-
cyjnego. Co za tym idzie, już 

wkrótce dostęp do szeroko-
pasmowego Internetu w na-
szym mieście stanie się dużo 
łatwiejszy! Tym samym Gorlice 
zwiększają swoją atrakcyjność 
zarówno dla mieszkańców 
jak i przyszłych inwestorów. 
Dostęp do szerokopasmowego 
Internetu to obecnie podstawa, 
w Gorlicach nadal mamy miej-
sca gdzie istnieją problemy z 

zasięgiem i szybkim dostępem 
do sieci. Cieszę się, że dzięki 
Unii Światłowodowej zaczyna 
się to zmieniać - mówi bur-
mistrz Rafał Kukla. Temat bu-
dowy sieci szerokopasmowego 
internetu ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa (POPC) 
był szeroko omawiany już 18 
czerwca na spotkaniu Wójtów i 
Burmistrzów powiatu gorlickie-
go w Małastowie. Dostęp do 
technologii przyszłości to ko-
lejny ważny krok dla naszego 
miasta i ziemii gorlickiej, to ko-
rzyść dla wszystkich – dodaje. 
Małopolska Unia Światło-
wodowa to projekt Orange 
współfinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa. Jej celem jest 
nawiązanie współpracy z lo-
kalnymi samorządami w celu 

optymalizacji procesu realizacji 
inwestycji. W 60 małopolskich 
gminach  obejmujących 423 
miejscowości Orange Polska 
przygotowuje się do realizacji 
inwestycji związanych z bu-
dową sieci szerokopasmowe-
go dostępu do internetu. Do 
2020 r.  światłowód dotrze do 
ponad 55 tys. gospodarstw 
domowych i 627 szkół, a ope-
rator na inwestycje przeznaczy 
nawet 176 mln zł, ze środ-
ków własnych oraz Programu 
Operacyjnego Polska Cyfro-
wa. Pierwsze ze szkół zostaną 
podłączone już w te wakacje. 
25 lipca 2018r. w Krakowie od-
było się oficjalne podpisanie 
umów na realizację zadania. 
Unia Światłowodowa funkcjo-
nuje już w województwie lubu-
skim, pomorskim, mazowiec-
kim i zachodniopomorskim.

Gorlice liderem Unii Światłowodowej!

W miesiącu sierpniu zakończy-
ły się prace związane z poło-
żeniem nowej nawierzchni na 
drodze wiodącej do gorlickiego 
kirkutu. Remont ulicy Janu-
sza Korczaka bocznej ułatwi 
dostęp do cmentarza, oraz 
poprawi komfort okolicznych 
mieszkańców, którzy uzyskają 
łatwiejszy i bardziej komforto-
wy dojazd do swoich domów. 
Cieszę się, że nareszcie uda-
ło nam się podjąć remon-
tu tej drogi. Żydzi regularnie 
odwiedzają gorlicki kirkut, a 
dzięki dobrej współpracy z 
gminą wyznaniową i rabbim 
Baruchem S. Halberstamem, 
zdecydowali się znacząco wes-
przeć ten remont. Warto za-
znaczyć, że powstająca droga 
podniesie też komfort miesz-
kańców ulicy – mówi Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
Nie zapominajmy, że historia 

Gorlic to też historia Żydów, 
którzy przez wiele lat byli na-
szymi sąsiadami. Sukcesywnie 
staramy się umacniać pamięć 
o nich – w ostatnich latach 
wyremontowany został ohel 
na cmentarzu żydowskim, w 
Gorlicach gościliśmy eduka-
cyjne Muzeum na kółkach, 
stworzyliśmy też piękny mu-
ral, który przypomina o ich 
obecności w mieście – dodaje. 
Roboty budowlane polegające 
na remoncie nawierzchni ul. 
Korczaka bocznej obejmują: 
wykonanie nawierzchni z mie-
szanek mineralno – bitumicz-
nych grysowych; wykonanie 
nawierzchni z tłucznia kamien-
nego w zjazdach i na bocz-
nych drogach dojazdowych do 
nowego poziomu nawierzchni 
jezdni; wykonanie nawierzchni 
żwirowej poboczy. Wykonawcą 
robót jest firma P.B.U. ZIBUD.

Powstała droga dojazdowa do cmentarza żydowskiego

Dobiegła końca przebudowa 
ulicy Norwida w Gorlicach - uli-
ca i chodnik zyskały nową na-
wierzchnię z kostki betonowej 
oraz nowe oświetlenie. Wyko-
nano także prace związane z 
budową kanalizacji deszczo-
wej m.in.:  regulację studzie-
nek, włazów i krat ściekowych. 
W ramach porozumienia po-
między Miastem, Wspólnotą 
Mieszkaniową Norwida 4 i SM 
Małopolska poszerzono plac 
postojowy pomiędzy blokiem 
nr 4 przy ul. Norwida a blo-

kiem nr 4 przy ul. Konopnickiej. 
Inwestycja ta była kontynuacją 
prac rozpoczętych w ubiegłym 
roku.

Koniec prac na ul. Norwida
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Nowy parking przy ul. HalleraKończą się prace związane z 
budową parkingu przy Miej-
skim Zespole Szkół nr 6. Nowy 
miejsca postojowe przyczy-
nią się do poprawienia wy-
gody i bezpieczeństwa przy 
budynku szkoły i przedszkola. 
Potrzeba budowy parkingu przy 
ul. Hallera była zgłaszana przez 
mieszkańców m.in. w ostatnim 
Budżecie Obywatelskim. Mimo, 
że zadanie znalazło się na dru-
gim miejscu to był to dla mnie 
wyraźny sygnał, że jest potrze-
ba wykonania takiej inwestycji. 
Słucham mieszkańców i sta-
ram się reagować na potrze-
by gorliczan - mówi Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 

Prace obejmują: plac postojowy 
z kostki brukowej betonowej 
dla samochodów osobowych 
na 12 stanowisk (w tym stano-
wisko dla osób niepełnospraw-
nych); przebudowę chodnika 
przy nowoprojektowanym pla-
cu postojowym; bramę wjaz-
dową przesuwną oraz furtkę.
Odprowadzenie wód opadowych 
z placu postojowego i drogi do-
jazdowej odbywać się będzie po-
przez nowe kraty ściekowe wraz 
z przykanalikami, podłączone do 
istniejącej kanalizacji. Roboty wy-
konuje Miejski Zakład Usług Ko-
munalnych w Gorlicach.
 

Dobiegł końca remont bli-
sko 200-metrowego odcinka 
chodnika przy ulicy gen. Ka-
zimierza Pułaskiego w Gor-
licach. Inwestycja ta była 
kontynuacją prac rozpoczę-
tych w 2017 roku. Wtedy to 
wyremontowany został nie-

wielki fragment chodnika w ra-
mach czwartej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Gorlice. 
Inwestycję zrealizował Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Chodnik przy 
ul. Pułaskiego po remoncie

Trwają prace związane z za-
gospodarowaniem terenu przy 
ulicy Łukasiewicza. W ramach 
prac przewidziano wykonanie 
utwardzenia terenu oraz re-
mont nawierzchni drogi.
Dokończone zostanie także za-
dania, które zdobyło najwięcej 
głosów wśród mieszkańców 
Osiedla Kromera w Budżecie 
Obywatelskim Miasta Gorlice 
na 2017 rok. Projekt zakłada 
zagospodarowanie i rewitaliza-
cję działki przy ul. Łukasiewicza 
poprzez wyodrębnienie stref: 
odpoczynku dla dorosłych, 
części do zabaw dla dzieci z 
piaskownicą oraz wyodrębnio-

Prace przy ul. Łukasiewicza
nego placu pod potrzeby altany 
śmietnikowej.
Zadanie realizowane jest we 
współpracy Miasta Gorlice ze 
Wspólnotą Mieszkaniową.

Ruszyła budowa 
gorlickiego pumptracku!

W ostatniej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w naszym 
mieście, zwyciężył projekt 
budowy toru rowerowo-rol-
kowo-deskorolkowego typu 
Pumptrack. Zgodnie z umową 
gorlicki tor ma zostać wyko-
nany do końca września tego 
roku.
Przypominamy, że pumptrack 
to specjalnie przygotowany 
niewielki tor łączący jazdę i 
wszechstronny trening. Zbudo-
wany jest on z szybkich zakrętów 

i muld. Wyrabia on u użytkow-
ników refleks, zmysł równowagi 
oraz kondycję.
Tor ma kształt zamkniętej pętli z 
delikatnymi muldami, które po-
wodują, że jazda na rowerze nie 
wymaga pedałowania. 
Nazwa pumptrack wiąże się z 
ruchem podczas pompowania 
(pumping motion), kiedy porusza-
jąc się na torze sylwetka cyklisty 
wykonuje ruch „góra–dół”.
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Za nami Festiwal Kolorów - naj-
bardziej kolorowa impreza wa-
kacji. Dziękujemy wszystkim 
za fantastyczną zabawę i tak 
liczną frekwencję. Wydarzenie 
zakończyliśmy energetycznym 
koncertem Mesajaha.
O godzinie 15:00 zgromadzo-
nych przed sceną przywitali 
Simonu i Selecta Piti, a stadion 
OSiRu, wypełniła muzyka reg-
gae oraz kołyszący się w jej 
rytm uczestnicy.

Na wszystkich czekało zaple-
cze gastronomiczne, nie za-
brakło również atrakacji dla 
najmłodszych. Po około 30 
minutach od rozpoczęcia im-
prezy nastąpił pierwszy wyrzut 
kolorów!
Wydarzenie zakończyliśmy 
koncertem Mesajaha, który 
przyciągnął tłumy gorliczan.
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za udział i zapraszamy na 
kolejne wydarzenia!

„ŻEGNAJ LATO NA ROK, STOI JESIEŃ ZA MGŁĄ...”
Letnia półkolonia 

w MZS nr 4
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„ŻEGNAJ LATO NA ROK, STOI JESIEŃ ZA MGŁĄ...”

Od 6 do 17 sierpnia w Miejskim 
Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach 
zorganizowana została waka-
cyjna półkolonia skierowana do 
uczniów ze szkoły podstawowej. 
W półkolonii wzięło udział 15 
uczniów z klas II-V. Bogaty pro-
gram obfitował w wycieczki pie-
sze i autokarowe, a sprzyjająca 
pogoda pozwoliła zrealizować 
wszystko, co było zaplanowane. 
Podczas wakacji oprócz dobrej 
zabawy ważne jest bezpieczeń-
stwo, dlatego nie mogło za-
braknąć wizyty w instytucjach, 
które troszczą się o nasze bez-
pieczeństwo. Odwiedziliśmy 
Policję oraz Straż Pożarną. Raz 

jeszcze dziękujemy za umożli-
wienie zwiedzania i przypomnie-
nie ważnych dla nas informacji. 
„Cudze chwali-
cie, swego nie znacie.” 
Ksiądz Świeykowski oprowa-
dzał nas po centrum naszego 
pięknego miasta w ramach gry 
terenowej, ukazując historię 
Gorlic „z dni grozy”. Spacero-
waliśmy po parku, zwiedziliśmy 
też wieżę ratuszową, z której 
mogliśmy podziwiać panoramę 
miasta.  Półkolonia nie mogłaby 
się odbyć bez wycieczek, a ich 
mieliśmy aż cztery. Pierwsza do 
Trzcinicy i zwiedzanie Skanse-
nu Archeologicznego Karpacka 

Letnia półkolonia 
w MZS nr 4

23 sierpnia br. na Osiedlu 
Magdalena odbył się rodzinny 
piknik na zakończenie tego-
rocznych wakacji. Na każdego 
uczestnika czekało mnóstwo 
atrakcji i znakomita zabawa! 
Piknik otworzyli Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Mariola Migdar oraz 
Przewodniczący Zarządu Osie-
dla nr 2 Michał Jurczyk, życząc 
wszystkim udanej zabawy. 
Nie zabrakło rozmaitych gier i 
zabaw, dmuchańców, malowa-
nia twarzy, konkurencji spor-

towych z Animatorem Sportu 
Łukaszem Brzeziańskim oraz 
kiełbasek z grilla. Specjalny 
program animacyjny przygoto-
wała grupa Art Studio z Kuno-
wej, a bezpłatne badania słu-
chu świadczyła firma Doktor 
Marchewka. Na zaproszenie 
organizatorów uczestników 
pikniku odwiedzili także stra-
żacy z PSP w Gorlicach oraz 
policjanci z KPP w Gorlicach. 
Piknik został zorganizowany 
przez Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Małopolska”, Klub „Jubilat” 
oraz Zarząd Osiedla nr 2.

Piknik na zakończenie wakacji

Królowa Polskiego Morza. Kolejna 
wyprawa wiodła na Hel.  Na trasie 
wędrówki po Pomorzu nie mogło 
zabraknąć Trójmiasta i położone-
go w sercu Kaszub Szymbarku. 
Każda wycieczka była doskonałą 
okazją do poznawania ciekawych 
zakątków i bogatej historii naszej 
Ojczyzny.
Wiele emocji dostarczyła wizyta 
w fokarium, poznawanie wnętrza 
okrętu Marynarki Wojennej „Bły-
skawica”, spacer po sopockim 
molo, rejs statkiem na Wester-
platte i spacer śladami bohater-
skich obrońców tego skrawka 
Polski, lekcja historii w kaszub-
skim skansenie. Uczestnicy kolonii 
skorzystali z bogatej oferty kultu-
ralnej: uczestniczyli w koncercie 
upamiętniającym 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości „Mamy 
Polskę”, Letnim Koncercie Orga-

Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich – Koło przy Parafii Narodze-
nia NMP w Gorlicach od  lat po-
maga rodzinom potrzebującym 
wsparcia w organizacji atrakcyj-
nego wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci. W tym roku w kolonii 
letniej nad Bałtykiem  uczestni-
czyło  45 uczniów z miasta i gmi-
ny Gorlice oraz zaprzyjaźnionego 
Kałusza na Ukrainie.
Spędzili oni dwa tygodnie sierp-
nia we Władysławowie. Piękna, 
słoneczna pogoda sprzyjała od-
poczynkowi, a wyjątkowo cie-
pła woda w Bałtyku zachęcała 
do kąpieli. Poza plażowaniem 
zorganizowano wiele innych 
atrakcji. Podróże po wybrzeżu 
Bałtyku rozpoczęły się od poby-
tu w Swarzewie, miejscowości 
zwanej „Kaszubską Częstocho-
wą”, gdzie króluje Matka Boża 

Kolonia letnia – 
Władysławowo 2018

Troja. Celem kolejnej wyciecz-
ki był Ogród Doświadczeń im 
Stanisława Lema w Krakowie i 
eksperymentowanie w ramach 
różnych dziedzin nauki związa-
nych przede wszystkim z fizyką. 
Trzecia wycieczka zaplanowana 
była do Magurskiego Parku Na-
rodowego. Ostatnia wycieczka 

do Korczyny i tamtejszej Pijalni 
Czekolady pozwoliła nam po-
znać tajemnice konszowania i 
temperowania… a co to takie-
go? Etapy produkcji czekolady. 
 
Źródło: MZS nr 4 w Gorlicach

nowym i Kameralnym „Oblicza 
miłości” i wartościowych sean-
sach chrześcijańskiego kina „Na 
fali”. Największym powodzeniem 
cieszyły się kąpiele w morskich 
falach pod bacznym okiem ra-
towników i pobyt w Aquaparku 
w Redzie.
Kolonia miała charakter integra-

cyjny. Wspólnie spędzony czas był 
okazją do wspólnej rozmowy, wy-
miany doświadczeń i zawarcia no-
wych przyjaźni. Tegoroczny wypo-
czynek połączony był jak zawsze 
z rekolekcjami. 

Materiał przesłany przez SRK Koło przy Parafii 
NNMP w Gorlicach
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LII SESJA RADY MIASTA GORLICE

30 sierpnia br., po wakacyjnej prze-
rwie, odbyła Lll zwyczajna sesja 
Rady Miasta Gorlice.Radni zapoznali 
się z Informacją Burmistrza Miasta 
za okres międzysesyjny od 16. 06. 
do 15. 08. 2018r. ; z odpowiedzia-
mi na interpelacje zgłoszone na XLI 
sesji Rady Miasta; złożyli interpela-
cje, wnioski, zapytania i wolne wnio-
ski oraz rozpatrzyli 18 projektów 
uchwał. Pierwsza dotyczyła utwo-

rzenia odrębnych obwodów głoso-
wania w wyborach samorządowych 
zarządzonych na dzień 21 paździer-
nika 2018r. (Domy Pomocy Społecz-
nej- ul. Michalusa 14, Sienkiewicza 
30 oraz Szpital Specjalistyczny im. 
H.Klimontowicza w Gorlicach).W 
drugiej uchwale wprowadzono zmia-
ny w Uchwale Nr 548/XLVI/2018 
Rady Miasta Gorlice z dnia 22 marca 
2018r. w sprawie utworzenia stałych 

obwodów głosowania oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych w 
Mieście Gorlice (siedziby obwodo-
wych komisji wyborczych nr 7 i 8, 
dotychczas zlokalizowanych w tzw. 
przedszkolu szwedzkim, zastąpiono 
siedzibą Zarządu Osiedla Nr 5 oraz 
siedzibą Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy ul. Konopnickiej 17).
Trzecią uchwałą wyrażono zgodę 
na przyjęcie do wykonania zadania 
publicznego polegające na realizacji 
programu profilaktycznego,, Dopala-
cze- wypalacze „w Gorlicach, w ra-
mach,, Programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Stanisława 
Stasiaka na lata 2018- 2020 „.Kolej-
ną uchwałą przyjęto,,Założenia do 
planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Gorlice na lata 2017- 2032 
„(aktualizacja co trzy lata).Pięć 
uchwał dotyczyło zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Gorlice- jedna 
uchwalenia zmiany (działka przy ul. 
Chopina), pozostałe przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (przy 
ul. Biechońskiego- 1 i przy ul. Ło-
kietka- 3).Radni podjęli też uchwały 
w sprawie: nabycia na rzecz Miasta 
Gorlice nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. T.Kościuszki (pod 
drogę wewnętrzną); wyrazili zgodę 
na sprzedaż w drodze przetargu nie-
ruchomości gruntowej położonej w 
Gorlicach przy Placu Targowym; na 
zawarcie umowy dzierżawy na okres 
powyżej 3 lat bez przetargowego 
trybu zawarcia umowy; wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy (urządzenie parkingu); 
wyrażenie zgody na udzielenie ulgi w 
spłacie należności pieniężnych przy-
padających Miastu Gorlice; zmiany 
Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice na 2018r. 
; zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Gorlice; rozpatrze-
nia dwóch skarg (po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
uznano obie skargi za bezzasadne).
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 czerwca 2018 roku do 15 sierpnia 2018 roku

16 czerwca 2018 roku
-IX Ogólnopolski Zlot Pojazdów „ 
Moto Legendy PRL „na gorlickim 
Rynku (R. Kukla).
-Otwarcie V Wyścigu Górskiego 
Magura Małastowska (Ł.Bałaje-
wicz).
-V Piknik Integracyjny-Małopol-
skie Dni Osób Niepełnosprawnych 
(Szymbark, Ł.Bałajewicz).
17 czerwca 2018 roku
-Piknik rodzinny w MZS Nr 6 (R. 
Kukla).
-XX Festyn Parafialny w Parafii p. 
w. Św. Jadwigi Królowej (R.Kukla). 
-Wręczenie nagród na zakończenie 
V Wyścigu Górskiego Magura Ma-
łastowska (Ł.Bałajewicz).
18 czerwca 2018 roku
-Spotkanie z przedstawicielem fir-
my Kabo w sprawie remontu ulicy 
Ogrodowej, partycypacji w kosz-
tach przebudowy tej drogi oraz 
planowanego terminu zakończenia 
inwestycji (R.Kukla).
-Zwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników GTBS Sp. z o.o.(R.Kukla).
-Spotkanie informacyjne w związ-
ku z rozpoczęciem realizacji Pro-
jektu „Nowosądecki „B” Orange 
Światłowód” a także budową sieci 
dostępowej dla potrzeb Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej na terenie 
powiatu gorlickiego oraz miasta 
Gorlice (Małastów, R.Kukla).
19 czerwca 2018 roku
-Forum Młodych Talentów, 

podsumowanie działalno-
ści Centrów Wsparcia Uczniów 
Zdolnych w roku szkolnym 
2017/2018 (Nowy Sącz, R. Kukla) 
-Walne Zgromadzenie Wspólników 
MZK Sp. z o. o. z siedzibą w Gorli-
cach (R. Kukla)
-Piknik Rodzinny przy Miejskim 
Przedszkolu Nr 5 (R. Kukla) 
20 czerwca 2018 roku
-V Jubileuszowa Międzynarodowa 
Konferencja „Odnawialne źródła 
energii, technika, technologie, in-
nowacje”, udział w panelu dysku-
syjnym (Krynica, R. Kukla)
-Miejskie zakończenie roku szkol-
nego trzecich klas gimnazjum w 
MZS Nr 5 (D. Janeczek)
-Uroczystość podsumowa-
nia siatkarskiego sezonu 
2017/2018 (Dom Pol-Słowac-
ki, Ł.Bałajewicz, D. Janeczek). 
21 czerwca 2018 roku
-Walne Zgromadzenie MPGK Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gorlicach (R. Ku-
kla)
22 czerwca 2018 roku
-Gala Oceny Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego w 
2017 roku  (Krynica-Zdrój,  
R. Kukla).
23 czerwca 2018 roku
-Uroczystość poświęcenia i prze-
kazania samochodów i sprzętu 
zakupionego w zakresie projektu 
„Wsparcie służb ratowniczych” RPO 

Woj. Małopolskiego na lata 2014-
2020, oraz obchody Dnia Strażaka 
(Biecz, Ł.Bałajewicz)
24 czerwca 2018 roku
-Rodzinny Rajd Rowerowy (R.Kukla) 
26 czerwca 2018 roku
-Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlic-
kiej (Lipinki ,R. Kukla)
27 czerwca 2018 roku
-Podpisanie  umowy pożycz-
ki z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na realizację zadania inwestycyj-
nego pn.: „Termomodernizacja 
budynku przy ul. Chopina 13 w 
Gorlicach”, w ramach dziedzi-
ny finansowania Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie: 
Ochrona powietrza – termomo-
dernizacja (Kraków, Ł.Bałajewicz) 
-Spotkanie z Panem Krzysztofem 
Tyborem Komendantem Powiato-
wym Policji w Gorlicach w sprawie 
organizacji ruchu ul.11-go Listopa-
da-Korczak (Ł.Bałajewicz)
-Forum Burmistrzów, Wójtów i Pre-
zydentów Województwa Małopol-
skiego (Zakopane, R. Kukla)
1 lipca 2018 roku
-XXVII Biesiada u Bartnika (Stróże, 
R. Kukla)
-XXIII Gorlicki Turniej Pił-
ki Nożnej „Małego Pola” o 
Puchar Burmistrza Gorlic  
(OSiR, R. Kukla)  

2 lipca 2018 roku
-Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o.o. w Gor-
licach (Ł.Bałajewicz).
3 lipca 2018 roku
-Spotkanie z  Panią Mar-
tą Maj Dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie  
w sprawie inwestycji i remontów 
ZDW na terenie Gorlic (Kraków, R. 
Kukla).
-Spotkanie z Panem Huber-
tem Guz Dyrektorem Departa-
mentu Funduszy Europejskich  
oraz z Panem Jakubem Szymań-
skim Dyrektorem Departamentu 
Zarządzania Programami Opera-
cyjnymi w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Małopolskiego 
w Krakowie w sprawie projektów 
unijnych (Kraków, R. Kukla).
-Spotkanie z Panem Witoldem Król, 
Kierownikiem Delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Krakowie, oddział w Nowym 
Sączu , oraz Panem Markiem Fijał-
kowskim  projektantem w sprawie 
budowy pomnika żydowskiego - Si-
dur (Ł.Bałajewicz)
4 lipca 2018 roku
-Uroczystość podpisania umowy 
o dofinansowanie mikroprojektu 
Geoturystyka szansą na rozwój 
pogranicza polsko-słowackiego 
w ramach Programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020 oś 1 – 
Ochrona i rozwój dziedzictwa przy-
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rodniczego i kulturowego obszaru 
pogranicza. (Rzeszów, R. Kukla) 
5 lipca 2018 roku
-Spotkanie w sprawie ścieżek pie-
szo-rowerowych z udziałem pro-
jektantów i przedstawicieli samo-
rządów lokalnych Pani Małgorzaty 
Małuch - Wójt Gminy Sękowa, Pana 
Czesława Rakoczego - Wójta Gmi-
ny Lipinki, Pana Marka Machow-
skiego - Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Gorlicach, 
Pana Jana Szkaradek – Sekretarza 
Gminy Biecz(R. Kukla).
- Zakończenie półkolonii dzieci z 
klas I-IV w MZS Nr 5 (R. Kukla)
-Spotkanie z Panem Andrzejem 
Stasiuk w sprawie Festiwalu im. 
Zygmunta Haupta organizowanym 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gorlicach (R. Kukla).
5-6 lipca 2018 roku
-VIII Spotkanie progresywnych 
prezydentek i prezydentów, burmi-
strzów i burmistrzyń (Starachowi-
ce, Ł.Bałajewicz)
społecznych, pracy urzędników, 
realizacja
6 lipca 2018 roku
-Radio Kraków - Spotkanie  w spra-
wie rozszerzenia promocji miasta 
na antenie Radia Kraków, poprzez 
działalność informacyjną i reklamo-
wą bieżących wydarzeń dot. Gor-
lic oraz rozwój lokalnego oddziału 
(Kraków, R. Kukla).
9 lipca 2018 roku
-Małopolski Minimundial 2018  
(OSiR, Ł.Bałajewicz) -wręczenie 
dyplomów
10 lipca 2018 roku
-XXI Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Świat pod Kycze-
rą” –Na gorlickim Rynku, przed 
zgromadzoną publicznością za-
prezentowały się grupy m.in. z 
Ukrainy, Czech,  Nepalu, Kolum-
bii i Argentyny (Ł.Bałajewicz) 
„Świat pod Kyczerą” to festiwal 
organizowany przez młodych Łem-
ków z Legnicy przy współpracy z 
kilkunastoma instytucjami w kraju 
i zagranicą. Składa się z dwóch za-
sadniczych części: małopolskiej i 
dolnośląskiej.
12 lipca 2018 roku
-Posiedzenie Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie w 

sprawie legalności uchwały Rady 
Miasta Gorlice z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie absolutorium 
dla burmistrza z tytułu wykonania 
budżetu Miasta Gorlice za 2017 rok 
(Kraków, Ł.Bałajewicz)
14 lipca 2018 roku
-Otwarcie Mistrzostw Gorlic w Siat-
kówce Plażowej mężczyzn (OSiR, 
D. Janeczek)
-Spotkanie integracyjne związane 
z odnowieniem i konserwacją Kar-
packo-Galicyjskiego Szlaku Nafto-
wego (R. Kukla)
15 lipca 2018 roku
-Otwarcie Mistrzostw Gorlic w 
Siatkówce Plażowej kobiet (OSiR, 
Ł.Bałajewicz)
Do turnieju zgłosiło się 30 duetów, 
w tym 11 par kobiecych i 19 par 
męskich. Do rozegrania meczów 
wykorzystano „brazylijski system 
pucharowy”. Sędzią głównym był 
Krzysztof Kozłowski, a kierowni-
kiem zawodów Ewa Wojciechow-
ska.
16 lipca 2018 roku
-Odbiór inwestycji pn. Przebudowa 
drogi gminnej klasy D nr K270370 
ulicy Wróblewskiego w Gorlicach w 
km 0+000,00 do km 0+165,00 o 
długości 165,00 mb. Wartość ca-
łego projektu to 1 951 998,06 zł, 
z czego 1 501 417,32 zł to koszty 
kwalifikowane. Dofinansowanie na 
poziomie 50% kosztów kwalifi-
kowanych wynosi 750 708 zł.(R. 
Kukla)
20 lipca 2018 roku
-Podsumowanie półkolonii dla dzie-
ci zorganizowanej przez TPD w 
MZS Nr 5 w Gorlicach (R. Kukla) 
- Wizyta studentów geologii oraz 
geofizyki z Arabii Saudyjskiej, 
którzy uczestniczyli w wymianie 
studenckiej z Akademią Górniczo-
-Hutniczą w Krakowie  w ramach 
współpracy z SPE International. 
Celem spotkania w Gorlicach była 
wymiana wiedzy i doświadczeń na 
temat wydobycia ropy naftowej i 
gazu. (R. Kukla)
21 lipca 2018 roku
-Uroczystość otwarcia XXXVI „Łem-
kowskiej Watry” - święta kultury 
łemkowskiej (Zdynia, R. Kukla)
-Spotkanie Stowarzyszenia Pokole-
nia i Pana Romana Ciepieli Prezy-

denta Miasta Tarnowa
n. t. współpracy regionalnej (Tar-
nów, R. Kukla)
- Uroczyste zakończenie i podsu-
mowanie XX Jubileuszowego Festi-
walu AMBIENT (GCK, R. Kukla)
25 lipca 2018 roku
-Uroczyste otwarcie turnieju pił-
karskiego „ Małopolski Minimun-
dial’2018”(OSiR, Ł.Bałajewicz)
-Wizyta drużyny piłkarskiej z Papy-
-Węgry w ramach wymiany miast 
partnerskich –organizacja obozu 
sportowego(Ł.Bałajewicz)
- Spotkanie w sprawie podpisa-
na Porozumienia przystąpienia do 
Małopolskiej Unii Światłowodowej. 
Z inicjatywy Orange Polska oraz 
przedstawicieli Gorlic, Nowego Tar-
gu i Podegrodzia utworzona została 
Małopolska Unia Światłowodowa, 
której celem jest zapewnienie sze-
rokopasmowego internetu miesz-
kańcom Małopolski. (Kraków, R. 
Kukla)
26 lipca 2018 roku
-Obchody Święta Policji w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Gorlicach. 
(R. Kukla)
-Oględziny w terenie (ul. Kościusz-
ki i ul. Legionów) celem ustalenia 
postępowania podatkowego z 
udziałem pana Adama Nowaka (L. 
Bałajewicz)
28 lipca 2018 roku
-  X edycja akcji „MOTOSERCE”. 
W programie zbiórka krwi w gor-
lickim szpitalu, parada motocy-
klistów z Gorlic do Bardejova, 
pokaz motocyklowy, konkurencje 
zręcznościowe, koncert (R.Kukla) 
-I edycja FESTIWAL-u  ŚWIATŁA „4 
żywioły”. Festiwal zorganizowano 
w związku z projektem „Geotury-
styka szansą na rozwój pogranicza 
polsko – słowackiego”, który otrzy-
mał dofinansowanie z Programu 
Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. W ramach umowy 
partnerskiej trwającej od 1999 
roku w realizacji projektu brało 
udział miasto Bardejów.
29 lipca 2018 roku
- Otwarcie turnieju piłkarskiego 
w ramach Ligi Lokalizacji Akade-
mii Piłkarskiej (OSiR, R. Kukla) 
- Piknik Rodzinny na zakończenie 
piątej edycji Tygodnia Pozytywnych 

Inicjatyw (MZS Nr 5, R. Kukla)
-XV Jubileuszowa Panorama Kultur 
(Szymbark, Ł.Bałajewicz)
31 lipca 2018 roku
-  Happening podsumowujący pro-
jekt realizowany przez pracownię 
plastyczną Gorlickiego Centrum 
Kultury pod nazwą „Pralnia Sztuki”. 
W projekcie brało udział około 60 
uczestników w wieku od 7 do 15 
lat (Dom Polsko-Słowacki, Ł.Bała-
jewicz).
4 sierpnia 2018 roku
- Spotkanie z Prezesem GKS „Gli-
nik” w sprawie działalności klubu i 
planów rozwoju (R. Kukla).
8 sierpnia 2018 roku
-Spotkanie z Panem Jackiem Gołda 
Dyrektorem Wydziału Rolnictwa w 
Małopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim w sprawie programu odbudowy 
dróg lokalnych(Kraków, R. Kukla).
-Spotkanie z Panem Tadeuszem 
Jakubowiczem Przewodniczącym 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w 
Krakowie dotyczyło Kirkutu, spraw 
turystyki i promocji(Kraków, R. Ku-
kla).
9 sierpnia 2018 roku
- Spotkanie z uczestnikami XX 
Jubileuszowego Raciborskie-
go Rajdu Trzeźwościowego do-
okoła Polski (Rynek, R. Kukla) 
Kolarze to abstynenci z różnych 
10 sierpnia 2018 roku
-Spotkanie z Panią Małgorzatą Ma-
łuch wójt Gminy Sękowa w sprawie 
wspólnych projektów realizowa-
nych ze środków unijnych m. in. 
niskoemisyjny transport miejski, 
projekt Magura (R. Kukla)
11 sierpnia 2018 roku
-Jubileusz 30-lecia istnienia Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych im. 
Janusza Korczaka w Gorlicach (R. 
Kukla)
12 sierpnia 2018 roku
- Zawody strzeleckie „O puchar 
Burmistrza Miasta Gorlice” z okazji 
Święta Wojska Polskiego(LOK, R. 
Kukla)
13 sierpnia 2018 roku
-Odbiór inwestycji Restauracja 
Parku Miejskiego im. Wojciecha 
Biechońskiego w Gorlicach (Ł. Ba-
łajewicz)

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

Joanna Bubak 
interpelowała w 
sprawie uratowa-
nia rzeźb „Lwów”
W odpowiedzi 
na Pani inter-
pelację złożoną 
na sesji Rady 

Miasta Gorlice w dniu  
21 czerwca 2018 roku  w sprawie 
uratowania rzeźb „Lwów” zlokalizo-
wanych w obrębie działek 517/49 i 

517/251 – uprzejmie informuję, że po 
przeanalizowaniu stanu technicznego 
rzeźb, ich lokalizacji i własności, a tak-
że możliwości finansowych budżetu 
miasta - negatywnie opiniuję przed-
miotowy wniosek.
Nadmieniam, że w/w rzeźby znajdują 
się na terenie będącym w wieczystym 
użytkowaniu ISAD spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością w Gliwicach, 
a zły stan techniczny uniemożliwia 
ich odrestaurowanie. Jedyną formą 

przywrócenia pierwotnego wyglą-
du byłoby ich wykonanie od nowa, 
co wiązałoby się z dużymi kosztami. 
Brak podstawy prawnej do wydat-
kowania środków (własność spółki), 
mało atrakcyjna lokalizacja, a przede 
wszystkim konieczność remontowania 
wielu innych cennych obiektów spo-
wodowało negatywne zaopiniowanie 
Pani interpelacji.
Druga interpelacja dotyczyła możli-
wości prawnej obligatoryjnej wymia-

ny pieców węglowych w mieszkaniach 
komunalnych na instalację c.o. zasila-
ną gazem ziemnym
W odpowiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu  21 czerwca 2018 roku, w 
sprawie możliwości prawnej obliga-
toryjnej wymiany pieców węglowych 
w mieszkaniach komunalnych na 
instalację c.o. zasilaną gazem ziem-
nym informuję, że obecnie nie ma 
możliwości prawnej ani finansowej na 
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kompleksowe  przeprowadzenie tego 
typu działań.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia  23 stycznia 2017 roku – dla 
obszaru województwa małopolskiego 
z wyłączeniem Krakowa, od 1 stycznia 
2023 roku kotły które nie spełniają 
wymogów emisyjnych żadnej z klas 
normy PN-EN 303-52012 oraz piece i 
kominki niespełniające kryteriów emi-
sji ekoprojektu lub kryterium spraw-
ności min. 80%  należy usunąć.
Od 1 stycznia 2027 roku nie będzie 
można używać kotłów i pieców speł-
niających wymogi emisyjne klas 3 i 4 z 
czego wynika że do tego właśnie roku 
piece ogrzewające  mieszkania komu-
nalne, a zasilane paliwem stałym mu-
szą zostać obligatoryjnie zastąpione 
innymi źródłami ogrzewania zasilany-
mi np. gazem ziemnym.
Trzecia interpelacja dotyczyła zadania 
pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń MZS nr 3 w 
Gorlicach na cele przedszkolne wraz 
z robotami dostosowawczymi dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych”  
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
21.06.2018 roku w sprawie zadania 
pn.: „Przebudowa ze zmianą sposo-
bu użytkowania pomieszczeń MZS nr 
3 w Gorlicach na cele przedszkolne 
wraz z robotami dostosowawczymi 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych”  
informuję, iż zostało wszczęte trzecie 
postępowanie przetargowe na w/w 
zadanie. Postępowanie to obejmuje 
całość prac objętych projektem bu-
dowlanym. Dalsze decyzje dotyczące 
realizacji zadania będą podjęte po 
otwarciu ofert. Termin ich składania 
przypada na dzień 06.07.2018 r.

Tomasz Chmu-
ra interpelował w 
sprawie budowy 
w y n i e s i o n y c h 
przejść dla pie-
szych przy ul. 
Hallera
W odpowiedzi 

na interpelację złożoną w czasie ob-
rad sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
21.06.2018 roku w sprawie budowy 
wyniesionych przejść dla pieszych 
przy ul. Hallera informuję, że zada-
nie nie było ujęte w budżecie Miasta 
na 2018 rok. Budowa wyniesionych 
przejść musi być poprzedzona wyko-
naniem dokumentacji budowlanej, 
projektu organizacji ruchu oraz uzy-
skaniem niezbędnych, wymaganych 
prawem uzgodnień i decyzji. Opisany 
proces wymaga nie tylko środków 
finansowych na opracowanie doku-
mentacji ale także czasu na zała-
twienie spraw formalno prawnych. 
Proponuję, aby zgłosił Pan zadanie do 
projektu budżetu na 2019 rok. 
Jednocześnie informuję, iż budowa 
wyniesionych przejść dla pieszych 
spowoduje konieczność przebudowy 
chodników i krawężników w rejonie 
tych przejść. Nadmienić również nale-
ży, że całe osiedla Hallera znajduje się 

w strefie ograniczonej prędkości do 30 
km/godz.

Lucyna Jamro 
interpelowała w 
sprawie regulacji i 
udrożnienia poto-
ku Muchówka
W odpowiedzi 
na interpelację 
złożoną w czasie 

obrad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 21.06.2018 roku w sprawie wizji 
lokalnej na ul. Skrzyńskich informuję, 
że Pani interpelację przekazałem do 
ZDW Kraków- Rejon Tarnów z prośbą 
o podjęcie tematu i wyznaczenie ter-
minu spotkania.
W sprawie przejazdu kolejowego w 
ciągu ul. Chopina informuję, że wła-
ścicielem bocznicy kolejowej prze-
cinającej ulicę Chopina jest Elektro-
ciepłownia „ Gorlice” Sp. z o.o.  z 
siedzibą  w Gorlicach przy ul. Chopina 
33. Pani wniosek o modernizację prze-
jazdu przekazałem do właściciela linii 
kolejowej z prośbą o przystąpienie do 
modernizacji przejazdu. 
Pobocza wzdłuż drogi na odcinku od 
budynku 35 do stacji ARGE zostaną 
wyprofilowane                       i 
uzupełnione w niezbędnym zakresie 
przez służby miejskie, co umożliwi 
bezpieczne poruszanie się pieszym 
uczestnikom ruchu, natomiast budo-
wa chodnika przy ul. Chopina może 
być przedmiotem analizy przy kon-
struowaniu budżetu na lata następne.
W załączeniu przekazuję kopię od-
powiedzi na Pani interpelacje z dnia 
21.06.2018 roku otrzymanej z Elek-
trociepłowni „Glinik” w sprawie prze-
budowy przejazdu kolejowego na 
bocznicy w ciągu ul. Chopina.

Ryszard Lu-
dwin interpelo-
wał w sprawie 
rozważenia powo-
łania Miejskiej 
Spółki Gospoda-
rowania Odpada-
mi oraz recyklingu 

tychże odpadów
W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 21.06.2018 r. w sprawie roz-
ważenia powołania Miejskiej Spółki 
Gospodarowania Odpadami oraz recy-
klingu tychże odpadów uprzejmie in-
formuję, że ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) 
w art. 67 ust. 1 pkt 12 wskazuje, że 
zamawiający może udzielić zamówie-
nia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie 
udzielane jest przez zamawiającego, o 
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a 
(którym jest między innymi jednostka 
sektora finansów publicznych), osobie 
prawnej, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
- zamawiający sprawuje nad tą osobą 
prawną kontrolę, odpowiadającą kon-
troli sprawozdawczej nad własnymi 
jednostkami, która polega na dominu-
jącym wpływie na cele strategiczne i 
istotne decyzje dotyczące zarządzania 

sprawami tej osoby prawnej,
- ponad 90% działalności kontrolowa-
nej osoby prawnej dotyczy wykonywa-
nia zadań powierzonych jej przez za-
mawiającego sprawującego kontrolę,
- w kontrolowanej osobie prawnej nie 
ma bezpośredniego udziału kapitału 
prywatnego.
Wymienione wyżej przepisy unie-
możliwiają zlecanie usług Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Ko-
munalnej Spółka z o. o., natomiast 
tworzenie nowej spółki, której Miasto 
powierzyłoby 90% zadań dotyczących 
działalności kontrolowanej nie znajdu-
je uzasadnienia.  
W odniesieniu do usług z zakresu 
gospodarki odpadami, kwestie moż-
liwości bezprzetargowego zlecenia 
usług modyfikowane są przez przepisy 
szczególne, zawarte w ustawie z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Zgodnie 
z art. 6c ust. 2a tej ustawy, w odnie-
sieniu do nieruchomości niezamiesz-
kanych (tj. wykorzystywanych na cele 
działalności gospodarczej, zajmowa-
nych przez instytucje, szkoły itp.) na  
odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli tych nieruchomości albo 
na odbieranie i zagospodarowanie 
takich odpadów, istnieje konieczność 
zorganizowania przetargu. Tak więc, 
możliwość bezprzetargowego  zle-
cenia zadań  z zakresu odbioru i za-
gospodarowania odpadów spółce z 
udziałem gminy, może dotyczyć tylko 
części zadania tj. obsługi  nierucho-
mości zamieszkanych. Dlatego też, by 
rozważać zaproponowany w interpela-
cji wariant powołania spółki miejskiej 
w zakresie gospodarowania odpadami 
oraz ich recyklingu, trzeba uwzględ-
niać konieczność wyłonienia, w dro-
dze przetargu, drugiego wykonawcy 
na obsługę nieruchomości innych niż 
zamieszkane (w przetargu takim o 
realizację zamówienia mogłaby także 
się ubiegać wspomniana spółka ko-
munalna).
Należy zwrócić uwagę, że podmiot, 
który miałby zajmować się odbiorem 
odpadów, musiałby zostać wyposażo-
ny w sprzęt niezbędny do świadczenia 
usług w tym zakresie. Wyposażenie 
spółki w konieczny sprzęt, w tym 
między innymi pojazdy do odbioru od 
mieszkańców odpadów, to koniecz-
ność poniesienia znacznych nakładów 
finansowych. Nawet w sytuacji uzy-
skania dofinansowania tej inwestycji 
ze źródeł zewnętrznych, konieczne 
byłoby zapewnienie środków stano-
wiących wymagany  udział własny 
beneficjenta.
Kolejną kwestią, mającą istotne zna-
czenie dla funkcjonowania zapropo-
nowanego modelu prowadzenia go-
spodarki odpadami komunalnymi, jest 
wymóg uwzględnienia zasad gospo-
darki odpadami  wynikających z usta-
wy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (t.j. Dz.U. z 2018 r.                 poz. 
992 ze zm.) oraz aktów wykonaw-
czych, w szczególności przepisów pra-

wa miejscowego dotyczących  funk-
cjonowania  wojewódzkich planów 
gospodarki odpadami. 
Zgodnie z tymi uregulowaniami: zmie-
szane odpady komunalne, odpady 
zielone oraz przeznaczone do skła-
dowania pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych i pozostałości 
z procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych muszą  być przekazy-
wane do  regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych 
(tzw. RIPOK), wskazanych do obsługi 
regionu. Status RIPOK posiada obec-
nie np. Zakład Zagospodarowania 
Odpadów firmy „Empol” Sp. z o.o. w 
Tylmanowej, znajdujący się przy ul. 
Przemysłowej 7 w Gorlicach. Tak więc, 
w sytuacji dokonywania odbioru odpa-
dów  z nieruchomości zamieszkanych 
przez powołaną w tym celu miejską 
spółkę, wymienione wcześniej rodza-
je odpadów komunalnych  musiałyby 
trafiać do zagospodarowania w jednej 
z regionalnych instalacji do przetwa-
rzania odpadów komunalnych. Z tego 
względu spółka miejska nie miałaby 
wpływu na tę część kosztów, która 
związana jest z koniecznością zlecenia 
zagospodarowania odpadów przez in-
stalację (RIPOK).
Mając na uwadze wskazane wyżej 
uwarunkowania nie jest zasadne do-
konywanie zmian sposobu obsługi za-
dania związanego z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, polegających 
na utworzeniu spółki komunalnej, 
której powierzyć można by realizację 
zadania jedynie odbioru  odpadów i to 
tylko z nieruchomości zamieszkanych.   
Odpowiadając na pytanie dotyczą-
ce poziomu recyklingu odpadów w 
Gorlicach informuję, że w roku 2017 
r. osiągnięty poziom recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów ko-
munalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła wyniósł 51,2% 
(przy  wymaganym poziomie 20%).
Interpelował też w sprawie szczegó-
łowego przedstawienia w trybie od-
powiedzi, dokumentów na podstawie 
których została wydana przez Miasta 
Gorlice opinia środowiskowa doty-
cząca inwestycji „Budowa Instalacji 
Termicznego Przekształcania z Odzy-
skiem Energii w Gorlicach
W odpowiedzi na interpelację złożoną 
na sesji Rady Miasta Gorlice dnia 21 
czerwca 2018 roku, w sprawie „szcze-
gółowego przedstawienia w trybie od-
powiedzi, dokumentów na podstawie 
których została wydana przez Miasta 
Gorlice opinia środowiskowa doty-
cząca inwestycji „Budowa Instalacji 
Termicznego Przekształcania z Odzy-
skiem Energii w Gorlicach”, uprzejmie 
wyjaśniam kwestie poruszone w ww. 
interpelacji. 
Decyzją Burmistrza Miasta Gorlice 
z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak: GK. 
6220.14.2015 zostały określone śro-
dowiskowe uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji 
energetycznego wykorzystania frakcji 
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palnych uzyskiwanych z przetwarza-
nia odpadów                            w 
Gorlicach”. Powyższa decyzja została 
wydana na wniosek Inwestora, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (zwana 
dalej ustawą ooś), przy uwzględnie-
niu również przepisów innych ustaw 
i rozporządzeń dotyczących poszcze-
gólnych elementów środowiska, pod-
legających analizie w ramach postę-
powania poprzedzającego wydanie 
przedmiotowej decyzji. 
Ustawa ooś określa m.in.: jakie za-
łączniki są wymagane do wniosku o 
wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w zależności od 
rodzaju przedsięwzięcia; co podlega 
analizie w ramach oceny oddziaływa-
nia na środowisko; wskazuje organy 
właściwe do dokonania uzgodnienia i 
opinii; wymienia przypadki w których 
należy odmówić zgody na realizację 
przedsięwzięcia.  
Zgodnie z ustawą ooś, w przypadku 
przedsięwzięć do których należy insta-
lacja do odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów innych niż niebezpieczne 
przy zastosowaniu procesów termicz-
nego przekształcania odpadów, do 
wniosku o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dołącza 
się raport o oddziaływaniu planowa-
nego przedsięwzięcia na środowisko 
(treść raportu określa art. 66 ustawy 
ooś). Na podstawie raportu dokony-
wana jest ocena możliwego oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko, 
zarówno przez organy uzgadniające i 
opiniujące, jak i przez organ wydający 
decyzję o środowiskowych uwarun-
kowaniach. W przypadku inwestycji 
planowanej do realizacji przez PUK 
Empol Sp. z o.o. ocena oparła się                  
o raport opracowany przez zespół au-
torów pod kierownictwem dr Konrada 
Pawła Turzańskiego. 
Zgodnie z art. 80 ustawy ooś jeżeli 
była przeprowadzona ocena oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowi-
sko, właściwy organ wydaje decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach, 
biorąc pod uwagę:
1) wyniki uzgodnień i opinii (w przy-
padku przedmiotowego przedsięwzię-
cia było to uzgodnienie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Krakowie i opinia Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Gorlicach); 
2) ustalenia zawarte w raporcie o od-
działywaniu przedsięwzięcia na środo-
wisko;
3) wyniki postępowania z udziałem 
społeczeństwa;
4) wyniki postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, jeżeli zostało przeprowa-
dzone (w przedmiotowej sprawie nie 
ma ono miejsca). 
Powyższe wytyczne, jak i wszystkie 
inne wynikające z przepisów dotyczą-

cych postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zostały uwzględnione i 
były                  w pełni respektowane 
w postępowaniu dotyczącym wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach pn. „Budowa instalacji 
energetycznego wykorzystania frakcji 
palnych uzyskiwanych z przetwarzania 
odpadów w Gorlicach”.
W kwestii zarzutu, iż decyzja o środo-
wiskowych uwarunkowaniach wydana 
została z rażącym naruszeniem prze-
pisów i wytycznych Wojewody Mało-
polskiego, a także przepisów prawa 
budowlanego wyjaśniam, iż decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgodnie z założeniem ustawodawcy 
poprzedza etap projektowania inwe-
stycji. Znajduje to odzwierciedlenie 
w tym, iż decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach określa m.in. wy-
magania dotyczące ochrony środo-
wiska konieczne do uwzględnienia 
w dokumentacji wymaganej do wyda-
nia decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Projekt budowlany nie jest załączni-
kiem do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
i takim załącznikiem być nie może z 
uwagi na kolejność etapów składa-
jących się na proces poprzedzający 
przystąpienie do realizacji inwestycji. 
Stąd też uwagi zawarte w decyzji Wo-
jewody Małopolskiego z dnia 15 maja 
2018 r. znak:                               WI-
I.7840.27.10.2017.JS odnoszą się do 
innego rodzaju dokumentacji, niż ta 
na podstawie której została wyda-
na decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach. Podkreślił to również 
Wojewoda Małopolski w uzasad-
nieniu swoje decyzji, stwierdzając, 
że postępowanie o wydanie decyzji                      
o środowiskowych uwarunkowaniach, 
a postępowanie o wydanie pozwolenia 
na budowę, są to całkowicie odmien-
ne postępowania, zarówno, co do za-
kresu jak i przedmiotu, i wydawane                      
w oparciu o inne przepisy. 
Ponadto wyjaśniam, iż stwierdzenie 
znajdujące się w ww. decyzji Wojewo-
dy Małopolskiego, a zacytowane przez 
Pana w treści interpelacji, odnoszące 
się do organu I instancji, dotyczy Sta-
rosty Powiatu Gorlickiego, który jest 
organem I instancji w postępowaniu 
o wydanie decyzji zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej po-
zwolenia na budowę, którą to decyzję                     
nr 606/2017 z 27 października 2017 
r. znak: AB.6740.774.2016 Wojewoda 
Małopolski uchylił i przekazał sprawę 
do ponownego rozpatrzenia Staroście 
Powiatu Gorlickiego.  
W interpelacji przytoczono następu-
jący fragment pisma Ministra Środo-
wiska z dnia 6 marca 2018 r. znak: 
DGO.IV.070.2.2018.KR „Reasumując, 
biorąc pod uwagę zapisy Planu go-
spodarki odpadami Województwa 
Małopolskiego na lata 2016-2022 
dotyczące funkcjonowania na terenie 
województwa instalacji do termiczne-
go przekształcania odpadów komunal-
nych, budowa kolejnej instalacji, która 

będzie spalać odpady pochodzące ze 
strumienia odpadów komunalnych 
spowoduje przekroczenie 30% limitu 
i przez to niezgodność z Krajowym i 
wojewódzkim planem gospodarki od-
padami, co może być przesłanką do 
odmowy udzielenia zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów, czy pozwo-
lenia zintegrowanego dla instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów 
w Gorlicach” oraz zarzucono, że de-
cyzja o środowiskowych uwarunko-
waniach została wydana z rażącym 
naruszeniem wytycznych Ministra 
Środowiska.                   W tym 
miejscu należy wyjaśnić kilka kwestii 
związanych z powyższym cytatem. Po 
pierwsze, w piśmie Ministra Środowi-
ska został powołany Plan Gospodarki 
Odpadami Województwa Małopolskie-
go na lata 2016-2022. Plan ten został 
przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/509/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
zmiany Uchwały  Nr XI/125/03 Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego z dnia 
25 sierpnia 2003 r. w sprawie Planu 
Gospodarki Odpadami Wojewódz-
twa Małopolskiego. Pragnę zwrócić 
uwagę na datę przyjęcia tego pla-
nu                   i datę wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia 
tj. 8 kwietnia 2016 r. Po drugie w mo-
mencie wydawania ww. decyzji obo-
wiązywał Plan Gospodarki Odpadami 
Województwa Małopolskiego przyjęty 
Uchwałą Nr XXV/397/12 Sejmiki Wo-
jewództwa Małopolskiego z dnia 2 lip-
ca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 
roku w sprawie Planu Gospodarki Od-
padami Województwa Małopolskiego 
2010 i Uchwały Nr XI/133/07 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 
24 września 2007 r. w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XXXVI/443/05 Sej-
miku Województwa Małopolskiego z 
dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie 
„Programu Ochrony Środowiska Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2005 
– 2012” oraz Uchwały Nr XI/125/03 
Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 25 sierpnia 2003 roku w spra-
wie Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami. 
Plan ten określał cele i kierunki działań 
na lata 2012-2017 z perspektywą do 
2020 r. Zgodnie z jego treścią jednym 
z wiodących kierunków działań jest 
intensyfikacja stosowania termicznych 
i biologicznych metod przekształcania 
zmieszanych odpadów komunalnych, 
a celem ograniczenia składowania 
odpadów ulegających biodegradacji 
należy budować linie technologicz-
ne do ich przetwarzania tj. zakłady 
termicznego przekształcania zmie-
szanych odpadów komunalnych, in-
stalacje mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych. Założenia przyjęte 
przez Inwestora przedmiotowego 
przedsięwzięcia przedstawione w ra-
porcie o oddziaływaniu na środowisko 

zostały ocenione jako wpisujące się 
w kierunki działań strategicznych w 
gospodarce odpadami i stanowiące 
element prawidłowego funkcjonowa-
nia systemu gospodarki odpadami 
na terenie województwa, co zostało 
wyartykułowane w postanowieniu Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Krakowie uzgadniającym wa-
runki realizacji przedsięwzięcia (w ślad 
za pismem Urzędu Marszałkowskiego 
uzyskanym przez ww. organ).  
Zapisy mówiące o ograniczeniu metod 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych oraz pochodzących z 
przetworzenia odpadów komunalnych 
do  30%  w stosunku do wytwarzanych 
odpadów komunalnych zostały wpro-
wadzone dla Planu Gospodarki Od-
padami Województwa Małopolskiego 
przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/509/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego  
z dnia 27 marca 2017 r. 
Tak jak zostało to podane w piśmie 
Ministra Środowiska, zapisy dotyczą-
ce limitu 30% mogą być przesłanką 
do odmowy udzielenia zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów, czy pozwo-
lenia zintegrowanego dla instalacji 
termicznego przekształcania odpadów 
planowanej w Gorlicach przez PUK 
Empol Sp. z o.o., które w razie zre-
alizowania inwestycji będzie wydawał 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego. Wynika to z zapisów ustawy 
o odpadach dotyczących wydawania 
zezwoleń na przetwarzanie odpadów.   
Pragnę również wyjaśnić kwestię 
związaną z Planem Gospodarki Odpa-
dami Województwa Małopolskiego i 
zapisem art. 38a ustawy o odpadach, 
który mówi o tym, iż jeżeli instala-
cja przeznaczona do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz przeznaczo-
nych do składowania pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych i 
pozostałości z procesu mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania zmie-
szanych odpadów komunalnych, nie 
została ujęta w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami, odmawia się 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwolenia na bu-
dowę, pozwolenia zintegrowanego lub 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
w tej instalacji.   
Przedmiotowa instalacja zgodnie z 
założeniami określonymi przez Inwe-
stora ma służyć do termicznego prze-
kształcania i energetycznego wykorzy-
stania odpadów o kodach 19 12 10 
i 19 12 12 (frakcji palnych odpadów 
uzyskanych z przetwarzania odpadów 
komunalnych), które z uwagi na wy-
soką kaloryczność nie mogą być kie-
rowane do składowania i nie stanowi 
instalacji do której mają zastosowanie 
przepisy powołanego powyżej art. 38a 
ustawy o odpadach. Potwierdzone to 
zostało przez Dyrektora Departamentu 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w piśmie 
znak:SR.I.7011.1.13.2016 (data wpły-
wu do Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
11.03.2016 r.), będącym odpowiedzią 
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na nasze pisemne zapytanie w tej 
sprawie  (pismo z dnia 18.02.2016 r. 
znak: GK.6220.14.2015). 
Ponadto decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przed-
sięwzięcia z dnia  8 kwietnia 2016 r. 
znak: GK.6220.14.2015 została zwe-
ryfikowana przez Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze w Nowym Sączu, 
które stwierdziło po zbadaniu decyzji 
oraz kontroli postępowania,  iż nie na-
rusza ona prawa lub interesu społecz-
nego. Stanowisko to zostało zawarte 
w uzasadnieniu decyzji z dnia 23 maja 
2016 r. znak: SKO-OŚ-4170-47/16.
Brak naruszenia przepisów przy wy-
dawaniu powyższej decyzji potwier-
dza również kolejna decyzja Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego w 
Nowym Sączu z dnia 18 grudnia 2017 
r. znak: SKO-OŚ-4170-29/17, wydana 
w związku z wnioskiem Towarzystwa 
na rzecz Ziemi zs. w Oświęcimiu, któ-
rą organ odwoławczy odmówił stwier-
dzenia nieważności decyzji Burmistrza 
Miasta Gorlice                z dnia 8 
kwietnia 2016 r. Także kolejna decyzja 
ww. organu z dnia 5 kwietnia 2018 r. 
znak: SKO-OŚ-4170-5/18, którą po-
stanowiono utrzymać w mocy decyzję 
Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Nowym Sączu z dnia 18 
grudnia 2017 r. o odmowie stwierdze-
nia nieważności decyzji Burmistrza 
Miasta Gorlice z dnia 8 kwietnia 2016 
r.  potwierdza, iż została ona wydana  
w sposób prawidłowy. 
Wydając decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanych 
na terenie miasta Gorlice przedsię-
wzięć, Burmistrz Miasta Gorlice wy-
pełnia swój ustawowy obowiązek jako 
organu właściwego w tych sprawach, 
przy czym wydając decyzje działa 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
i jeśli nie zachodzą przesłanki odmo-
wy zgody na realizację danego przed-
sięwzięcia,                to nie ma moż-
liwości wydania decyzji negatywnej.  
Narzędziem dostępnym organowi sta-
nowiącemu gminy, determinującym 
gdzie i jaka inwestycja może powstać, 
jest uchwalanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Należy mieć przy tym na uwadze, że 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego powinny zapewniać 
ład przestrzenny i zrównoważony roz-
wój gminy godzący rozwój gospodar-
czy gminy (w powstawanie nowych 
inwestycji, nowych miejsc pracy)  z 
zachowaniem równowagi przyrodni-
czej. 

Halina Marsza-
łek złożyła inter-
pelację  w spra-
wie utrzymania 
porządku w pod-
cieniach budynku 
przy ulicy 3 go 
Maja 

W odpowiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 21 czerwca 2018 roku, 
w sprawie utrzymania porządku w 
podcieniach budynku przy ulicy 3 go 

Maja oraz w przejściu łączącym ulicę 
3 Maja z Wróblewskiego informuję, że 
wskazane nawierzchnie zostaną zmyte 
i zdezynfekowane.
Niezależnie od tego służby miejskie, a 
w szczególności Straż Miejska, podej-
mą zdecydowane działania mające na 
celu zapewnienie porządku w mieście, 
a szczególnie w jego centrum.
Druga interpelacja dotyczyła  sprawy 
przyspieszenia wydzieleń geodezyj-
nych i wywłaszczeniowych przy ul. 
Wincentego Pola
Opowiadając na Pani interpelację z 
dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 
przyspieszenia wydzieleń geodezyj-
nych i wywłaszczeniowych przy ul. 
Wincentego Pola celem budowy jed-
nostronnego chodnika, uprzejmie in-
formuję, iż w ostatnich latach Miasto 
Gorlice przejęło na ten cel prawo wła-
sności 7 działek o łącznej powierzch-
ni 0,0936 ha. W latach 2017-2018 
wydano z budżetu w związku z tym 
ponad 40 tysięcy złotych (koszty po-
działu geodezyjnego, wycen, opłat 
sądowych i odszkodowań). 
Dla zapewnienia ciągłości terenu pla-
nowanego pod chodnik niezbędnym 
jest dokonanie podziału jeszcze 5 
działek i nabycia ich na rzecz Miasta. 
Utworzony w ten sposób pas gruntu 
na długości około 300 m (od skrzy-
żowania z ul. Robotniczą w stronę ul. 
Chopina) umożliwi realizację chodni-
ka.
W chwili obecnej brak jest możliwości 
finansowych kontynuowania czynno-
ści podziałowych. Środki zabezpie-
czone w budżecie na wykupy gruntów 
muszą być obecnie  przeznaczone 
na inne pilniejsze zadania. Szczegól-
nie zaś na wypłatę odszkodowań za 
nieruchomości już przejęte pod drogi 
publiczne na mocy prawomocnych 
decyzji administracyjnych. Płatności 
te mają pierwszeństwo ze względu na 
określone w decyzjach terminy wypłat 
odszkodowań. 
Omawiany temat będzie kontynu-
owany z chwilą powstania wolnych 
środków finansowych w budżecie roku 
2018 bądź w budżecie roku 2019.

Mariola Migdar 
interpelowała w 
sprawie oznako-
wania pionowego 
i poziomego 
przejść dla pie-
szych na terenie 
miasta oraz kładki 

przez potok Stróżowianka.
W odpowiedzi na interpelację złożoną 
w czasie obrad sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 21.06.2018 roku w sprawie 
oznakowania pionowego i poziomego 
przejść dla pieszych na terenie miasta 
informuję, że prace przy odnawianiu 
oznakowania na drogach gminnych są 
w toku, a przewidywany termin zakoń-
czenia to koniec lipca br. Za oznako-
wanie dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i wewnętrznych odpo-
wiadają ich zarządcy. W czerwcu br. 
wystąpiłem do ZDW Kraków- Rejon 
w Tarnowie w sprawie odnowienia 

przejść dla pieszych w ciągu ul. Le-
gionów.
W sprawie stanu technicznego na-
wierzchni na kładce dla pieszych przez 
potok Stróżowianka informuję, że w 
czerwcu br. niebezpieczne ubytki w 
dylinie zostały awaryjnie zabezpieczo-
ne materiałem porozbiórkowym. Na 
dzień dzisiejszy nawierzchnia jest wy-
remontowana w niezbędnym zakresie 
i nie stwarza zagrożenia dla użytkow-
ników.
Interpelowała także w sprawie  usta-
wienia ławek przy schodach pod po-
mnikiem na osiedlu Korczak w Gorli-
cach
W odpowiedzi na interpelację zgłoszo-
ną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
21.06.2018 r. w sprawie  ustawienia 
ławek przy schodach pod pomnikiem 
na osiedlu Korczak w Gorlicach uprzej-
mie informuję, że zlecone zostało 
ustawienie 3 szt. ławek wypoczynko-
wych we wskazanym miejscu.
Natomiast odnośnie lokalizacji przy-
stanku autobusowego w ciągu ulicy 
Hm. Rydarowskiej informuję, że wnio-
sek zostanie przedstawiony na posie-
dzeniu Komisji organizacji ruchu, w 
której skład wchodzą przedstawiciele: 
zarządcy drogi, organu zarządzające-
go ruchem oraz Policji. W razie pozy-
tywnego zaopiniowania tego wniosku 
podjęte zostaną kolejne czynności, w 
celu zatwierdzenia oznakowania i jego 
ustawienia w terenie.
Poruszyła także sprawę wyznaczenia 
przystanku autobusowego na ul. Ry-
darowskiej.
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszo-
nej na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
21.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia 
przystanku autobusowego w ciągu 
ul. Hm. Rydarowskiej w Gorlicach 
uprzejmie informuję, że sprawa była 
omawiana na posiedzeniu Komisji ds. 
organizacji ruchu w dniu 17.07.2018 r.
Z uwagi jednak na możliwość lokaliza-
cji przystanku tylko po jednej stronie 
drogi, na dzień dzisiejszy brak jest 
zasadności kontynuowania działań 
zmierzających do wprowadzenia tego 
rodzaju zmian organizacji ruchu na ul. 
Hm. Rydarowskiej.

M a ł g o r z a t a 
Miękisz-Muller 
złożyła interpela-
cję w sprawie wy-
równania terenu 
za blokami przy 
ul. Norwida 2 i 4
W odpowiedzi 

na interpelację złożoną w czasie ob-
rad sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
21.06.2018 roku w sprawie wyrów-
nania terenu za blokami przy ul. Nor-
wida 2 i 4 informuję, że  prowadzony 
obecnie remont obejmuje drogę we-
wnętrzna przy budynku nr 4 wraz z 
przyległym chodnikiem i parkingiem. 
Z uwagi na brak wolnych środków w 
budżecie miasta w 2018 roku nie ma 
możliwości wykonania dodatkowych 
robót.
Wniosek może być rozpatrywany przy 
konstruowaniu budżetu na lata na-

stępne.
W drugiej interpelacji poruszyła spra-
wę zrealizowania na terenie Miasta, 
np. nad rzeką Ropą, zadaszonego i 
odpowiednio wyposażonego miejsca 
by bezpiecznie rozpalić ognisko dla 
grupy 40 – 50 osób
W odpowiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice  w dniu 21.06.2018 r. w sprawie 
zrealizowania na terenie Miasta, np. 
nad rzeką Ropą, zadaszonego i od-
powiednio wyposażonego miejsca by 
bezpiecznie rozpalić ognisko dla grupy 
40 – 50 osób informuję, że z uwagi 
na ograniczone środki finansowe nie 
widzę możliwości zrealizowania tego 
typu inwestycji w bieżącym roku. 
Niezależnie od powyższego wskazać 
należy, że na wielu osiedlach miesz-
kaniowych, w tym między innymi przy 
ul. Azaliowej, w Parku im. Williama 
Henry’ego MacGarveya w Gliniku Ma-
riampolskim, czy też przy ul. Wroń-
skich zagospodarowany został teren z 
przeznaczeniem na wypoczynek i re-
kreację. Miejsca te wyposażone zosta-
ły między innymi w altany oraz ławki. 
W mojej ocenie zasadnym jest aby 
korzystać z istniejących miejsc, któ-
re mogą służyć zarówno spotkaniom 
grup szkolnych jak i okolicznym miesz-
kańcom na organizację spotkań rekre-
acyjnych.

Augustyn Mróz 
interpelował w 
sprawie rozpa-
trzenia możliwości 
położenia nakład-
ki asfaltowej na 
ścieżce rowero-
wej usytuowanej 

na prawobrzeżnym wale rzeki Ropy
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
21.06.2018 roku w sprawie rozpatrze-
nia możliwości położenia nakładki as-
faltowej na ścieżce rowerowej usytu-
owanej na prawobrzeżnym wale rzeki 
Ropy, informuję, że w okresie realiza-
cji tego zadania brak było możliwości 
prawnej wykonania ścieżki w techno-
logii asfaltowej.  
Nadmieniam, że zadanie to było dofi-
nansowane ze środków Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013, a Miasto Gor-
lice zostało zobowiązane do m.in. za-
chowania trwałości Projektu zgodnie 
z art. 57 rozporządzenia 1083/2006 
z późn. zm., zgodnie z którym każdy 
projekt współfinansowany z funduszy 
strukturalnych musi zachować trwa-
łość przez okres pięciu lat od daty 
zakończenia projektu. Okres trwałości 
tego projektu obowiązuje do 5 lipca 
2021 roku. 
Z uwzględnieniem uwarunkowań 
wskazanych powyżej, w razie wpro-
wadzenia zadania do budżetu i za-
bezpieczenia odpowiednich środków, 
zostaną podjęte działania zmierzające 
do uzyskania stosownych pozwoleń i 
wykonanie nakładki asfaltowej na ist-
niejącej ścieżce rowerowej. 
W nawiązaniu do drugiej części in-
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terpelacji dotyczącej udostępnienia 
części Parku Miejskiego im. W. Bie-
chońskiego w Gorlicach informuję, iż 
trwają prace budowlane w całym par-
ku i formalnie stanowi on plac budo-
wy, przekazany na rzecz Wykonawcy. 
W dniu 27.06.2018 roku został prze-
kazany plac budowy dla rozbudowy 
placu zabaw w Parku Miejskim. Prace 
remontowe przy kładce wiszącej nadal 
trwają. Przez cały czas trwania prac 
po terenie parku porusza się sprzęt 
ciężki. 
Mając na uwadze powyższe częścio-
we otwarcie i udostępnienie parku 
dla mieszkańców na obecnym etapie 
robót nie jest możliwe zarówno ze 
względów formalnych, jak również ze 
względu na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa osób z niego korzy-
stających. 
Stąd też otwarcie Parku nastąpi naj-
wcześniej po wykonaniu wszystkich 
robót w zasadniczej części Parku 
(dół parku) i uzyskaniu pewności, 
że otwarty teren jest bezpieczny dla 
mieszkańców, stanowiąc miejsce re-
laksu i odpoczynku. 

Alicja Nowak 
złożyła interpela-
cję w sprawie 
funkcjonowania 
boiska przy ul. 
Wrońskich
W odpowiedzi na 
Pani interpelację 

złożoną na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 21 czerwca 2018 roku  w sprawie 
funkcjonowania boiska przy ul. Wroń-
skich oraz kosztów poniesionych przy 
budowie obiektu sportowo-rekreacyj-
nego w Sokole oraz jego wykorzysta-
nia – uprzejmie informuję:
Boisko ze sztuczną trawą przy ul. 
Wrońskich ze względu na swoją loka-
lizację jest systematycznie niszczone i 
zaśmiecane – w załączeniu aktualne 
zdjęcia obiektu.  W związku z interpe-
lacją Pana Augustyna Mroza złożoną w 
dniu 28.09.2017 r. w sprawie wykorzy-
stania boiska i jego stanu techniczne-
go, zwróciłem się do wszystkich osób 

popierających ten projekt o udzielnie 
odpowiedzi na to pytanie. Do dnia dzi-
siejszego nie otrzymałem ani jednej 
odpowiedzi. Z tych względów trud-
no jest określić skalę wykorzystania 
obiektu, natomiast koszty ponoszone 
przez miasto zamykają się kwotą ok. 
2.000 złotych. Na kwotę tę składają 
się ubezpieczenie obiektu (420 zło-
tych), koszt udostępnienia drogi do-
jazdowej (1.200 złotych) oraz spora-
dyczne sprzątanie i koszenie.
Inicjatywę utworzenia terenu sporto-
wo-rekreacyjnego przy ul. Dukielskiej 
została podjęta przez radnego Rady 
Miasta Gorlice z poparciem Zarządu 
Osiedla Nr 7, Miejskiego Koła Go-
spodyń oraz mieszkańców Sokoła. W 
pierwszym etapie za kwotę 143 tysię-
cy złotych przełożono kabel nn, ogro-
dzono teren oraz wybudowano plac 
zabaw. W 2017 roku wybudowano na 
tym terenie ściankę wspinaczkową 
i terenowe urządzenia fitness za kwo-
tę 96 tysięcy złotych, a w roku bieżą-
cym odwodniono i wykonano dojście 
do placu zabaw i nasadzono zieleń za 
kwotę 49.996 złotych. W przedmio-
towym projekcie uwzględniona jest 
również budowa 2 boisk - wielofunk-
cyjnego ze sztuczną nawierzchnią 
oraz trawiastego do gry w piłkę nożną 
wraz z zapleczem. Realizacja tych za-
dań uzależniona będzie od pozyskania 
środków zewnętrznych i możliwości 
finansowych budżetu miasta. Z uzy-
skanych informacji od mieszkańców 
Sokoła wynika, że po zrealizowaniu 
dojścia do tego terenu, jest on często 
wykorzystywany.
Interpelowała też w sprawie potrze-
by modernizacji linii,  tym wymiany 
słupów, na sieci elektroenergetycznej 
oraz teletechnicznej
W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 21.06.2018 r. w sprawie potrze-
by modernizacji linii,  tym wymiany 
słupów, na sieci elektroenergetycz-
nej oraz teletechnicznej uprzejmie 
informuję, że wystąpiłem ponownie 
do zarządców tych sieci o podjęcie 

wnioskowanych prac. Nadmieniam, 
że do pisma kierowanego do „Tauron” 
Dystrybucja S.A. dołączona została, 
przedstawiona przez Panią  fotografia, 
obrazująca stan słupa energetycznego 
znajdującego się przy ul. Nowodworze 
w Gorlicach.
Kolejna interpelacja dotyczyła spraw 
z zakresu planowania przestrzennego
Opowiadając na Pani interpelację z 
dnia 21 czerwca 2018 r. w części II 
dotyczącej spraw z zakresu planowa-
nia przestrzennego uprzejmie infor-
muję, iż działka Nr 365/2 położona w 
Gorlicach, obręb Sokół stanowi grunt 
rolny w klasach RIVa i PsV, przezna-
czony w obecnie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasto Gorlice – Plan Nr 2 pod tereny 
rolne (symbol 1.RP).  Nie jest zatem 
prawdziwe Pani stwierdzenie, iż jest to 
grunt leśny. 
    Omawiana działka bezpośrednio 
graniczy z nieruchomościami z zabu-
dową mieszkaniową, ma zapewniony 
dojazd i możliwość dostępu do infra-
struktury technicznej. Jej przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną uwzględnia w uporząd-
kowanych relacjach wszelkie uwarun-
kowania i wymagania funkcjonalne, 
społeczno – gospodarcze, środowi-
skowe, kulturowe oraz kompozycyjno 
– estetyczne. Tym samym spełnia wy-
magania ładu przestrzennego.
 Podtrzymując dotychczasowe stano-
wisko w zakresie udostępnienia nu-
meru księgi wieczystej dla działki Nr 
356/5, podaję ogólnodostępne dane 
przedmiotowej nieruchomości :
Powierzchnia - 0,7813 ha z czego 
0,5466 ha stanowi rola klasy RIVa i 
0,2347 ha pastwisko klasy PsV.   
  W załączeniu przesyłam zanonimi-
zowaną kopię wniosku o zmianę prze-
znaczenia przedmiotowego terenu.

Adam Piecho-
wicz złożył inter-
pelację w sprawie 
wykonania nasa-
dzeń w ciągu ulicy 
Kościuszki  

W odpowiedzi na interpelację złożoną 
w trakcie obrad sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 21.06.2018 roku  uprzej-
mie informuję że wniosek dotyczący 
wykonania nasadzeń w ciągu ulicy 
Kościuszki  (na odcinku od skrzyżowa-
nia z ulicą Węgierską do skrzyżowania 
z ulicą Mickiewicza –Sienkiewicza) zo-
stał przekazany do Zarządcy drogi 
Krajowej z prośbą o rozpatrzenie 
zgodnie z kompetencjami.  

Maria Piecuch 
interpelowała w 
sprawie remontu  
nawierzchni ul. 
Stróżowskiej
W odpowiedzi 
na interpelację 
złożoną w czasie 

obrad sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
21.06.2018 roku w sprawie remontu  
nawierzchni ul. Stróżowskiej informu-
ję, że zleciłem służbom miejskim uzu-
pełnienie ubytków w nawierzchni w 
niezbędnym zakresie. Do czasu prze-
budowy ul. Stróżowskiej ubytki i zani-
żenia w nawierzchni będą uzupełniane 
na bieżąco  w miarę potrzeb.
Druga interpelacja dotyczyła ozna-
kowania stopni schodów w obrębie 
Rynku
W odpowiedzi na interpelację złożoną 
w czasie obrad sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 21.06.2018 roku w sprawie 
oznakowania stopni schodów w obrę-
bie Rynku informuję, że kolorem żół-
tym został oznakowany niski stopień 
od strony ulicy 3-go Maja, dotychczas 
zabezpieczony betonowym kwietni-
kiem. Obręb Rynku jako ścisły rejon 
Starówki podlega nadzorowi konser-
watorskiemu. Konserwator zabytków 
określił kolorystykę barier jaką moż-
na zastosować w tym rejonie, nie ma 
więc możliwości zmiany tej kolorystyki 
bez sporządzenia nowej dokumentacji 
i uzyskania zgody konserwatora za-
bytków. Z uwagi na fakt, że bariery są 
w dobrym stanie technicznym, w mo-
jej ocenie wydatkowanie środków fi-
nansowych na ten cel jest niezasadne. 

du Marszałkowskiego w Kra-
kowie, Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach oraz Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych 
w Gorlicach. Zgromadzonych 
gości przywitał także Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
Przyszłoroczny Festiwal ma sku-
piać młodych muzyków, którzy 
w tym urokliwie położonym u 
stóp Beskidu Niskiego mieście, 
będą kształcić swoje umiejęt-
ności instrumentalno-sceniczne, 
pod okiem uznanych artystów. 
Planowane są także koncerty w 
innych miejscowościach regionu 
gorlickiego.

towali się: Maria Machowska 
– skrzypaczka; koncertmistrz 
Filharmonii Narodowej w War-
szawie, urodzona w Gorlicach; 
Mariola Cieniawa- pianistka, 
która karierę solistyczną u boku 
znamienitych muzyków łączy z 
działalnością pedagogiczną w 
krakowskiej Akademii Muzycznej; 
Jacek Muzyk – pierwszy waltorni-
sta Buffalo Philharmonic Orche-
stra w USA, solista pojawiający 
się często na scenach sal koncer-
towych Europy, Stanów Zjedno-
czonych i Ameryki Południowej. 
Koncert został zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Klub 
Gorliczan przy wsparciu Urzę-

Jacka Muzyka – waltornisty. 
Koncert stał się także zapowiedzią 
mającego się odbyć w przyszłym 
roku: Festiwalu i Mistrzowskich 
Kursów Muzycznych w Gorlicach 
„Muzyka u podnóża Beskidów”. 
Podczas wydarzenia zaprezen-

14 sierpnia br. melomani spo-
tkali się w sali koncertowej 
Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych by wysłuchać kon-
certu trzech wybitnych artystów 
skrzypaczki Marii Machowskiej, 
pianistki Marioli Cieniawy oraz 

Muzyka u podnóża Beskidów
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25 sierpnia br. na obiektach do 
siatkówki plażowej przy base-
nach OSiR, odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Gorlic w Beach Te-
nisa. Do zawodów zgłosiły się 
4 kobiety i 9 mężczyzn, którzy 
rywalizowali między sobą o mia-
no najlepszego zawodnika oraz 
zawodniczki w beach tenisa. 
Wśród pań grano systemem 
„każdy z każdym” i o koslejności 
decydowały zdobyte punkty, na-
tomiast panowie byli podzieleni, 
drogą losowania na dwie grupy 
4 i 5 osobowe. W grupach grano 
systemem „każdy z każdym”, z 
grupy wychodziło 2 najlepszych 
zawodników. Mecze rozgrywano 
do dwóch zwycięstw do 11. Po 
fazie grupowej rozegrane były 
dwa mecze półfinałowe, na-

stępnie mecz o 3 miejsce i finał. 
Wśród panów zwyciężył Je-
rzy Knot, który pokonał w fi-
nale Piotra Gawlaka, a trzecie 
miejsce po zwycięstwie nad 
Marcinem Machowskim zajął 
Marcin Rabiński. Wśród pań 
pierwsze miejsce zajęła Monika 
Honkowicz, drugie Ewa Woj-
ciechowska, trzecie Barbara 
Szpyrka-Smolińska, a czwarte 
Patrycja Ostrowska.  Za zajęcie 
miejsc 1-4 uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, a za 
miejsca 1-3 nagrody rzeczowe. 
Zawody organizowane były 
przez Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Gorlicach oraz 
Urząd Miejski w Gorlicach. 

Źródło: OSiR w Gorlicach

Otwarte Mistrzostwa Gorlic 
w Beach Tenisa

19 sierpnia br. na gorlickim 
stadionie rządziły czworonoż-
ne piękności! Mimo upału XXXI 
Krajowa wystawa psów raso-
wych przyciągnęła wielu za-
interesowanych, którzy mogli 
podziwiać ponad 100 ras psów. 
Psy startowały w konkurencjach 
podczas których wyłoniono naj-
piękniejszye młodsze szczenię-
ta, szczenięta, juniorów, we-
teranów oraz najpiękniejszego 
psa Oddziału Nowy Sącz i naj-
piękniejszego psa ras polskich. 
Nagrody w konkurencjach wrę-
czył w imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz oraz Dyrektor Kance-
larii Zarządu Województwa Ma-
łopolskiego Witold Kochan.

XXXI Krajowa Wystawa Psów Rasowych


