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Leć nasz Orle, w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ
    Casimir Delavigne
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14 października każdego 
roku, jak tradycja nakazuje, 
w dniu rocznicy utworzenia 
Komisji Edukacji Narodowej 
obchodzony jest Dzień Edu-
kacji Narodowej. Dzień ten 
uznaje się za święto wszyst-
kich pracowników oświaty. 
W bieżącym roku szkolnym 
miejska uroczystość Dnia Edu-
kacji Narodowej odbyła się 12 
października w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 1 w Gorlicach. 
W spotkaniu uczestniczy-
li: Burmistrz Miasta Gorli-
ce – Rafał Kukla, Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych – Alek-
sander Augustyn, Wizytator 
ds. nadzoru pedagogiczne-
go w Nowosądeckiej Dele-
gaturze Oświaty w Krakowie 
– Adam Skwarło, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
i oświatowych, przedstawi-
ciele nauczycielskich związ-
ków zawodowych, dyrektorzy 
gorlickich szkół i przedszkoli, 
emerytowani i obecni pra-
cownicy MZS nr 1, przedsta-
wiciele Rady Rodziców Szkoły, 
uczniowie i zaproszeni goście. 
Przybyłych na uroczystość 
powitał Dyrektor MZS nr 1 
Waldemar Pyznar. Życzenia 
dla wszystkich pracowników 
oświaty złożyli również Wizy-
tator Adam Skwarło, Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz 
Przewodniczący Rady Rodzi-
ców Szkoły Anatol Krygowski. 
Pierwszą część spotkania po-

prowadzili nauczyciele: Małgo-
rzata Zielińska i Grzegorz Wie-
ścieciński, by następnie oddać 
głos uczniom: Karolinie Micha-
lec i Kacprowi  Wiktorkowi. 
Ludzie mawiają, że słowa 
poetów potrafią pięknie wy-
razić myśli, ale to muzyka 
porusza duszę, dlatego mu-
zycznym upominkiem  był 
wyjątkowy Koncert życzeń w 
wykonaniu zespołu wokalno 
– instrumentalnego prowa-
dzonego przez Dorotę Pacanę 
oraz zespołu recytatorskie-
go z kl. IIb, przygotowanego 
przez Renatę Foryś.  
Adresatami pierwszych ser-
deczności byli przedstawi-
ciele władz oświatowych i 
samorządowych oraz dy-
rektorzy szkół i przedszkoli. 
Dedykowano im nastrojową 
kompozycję ,,Love me like 
you do”, w wykonaniu duetu 
skrzypcowego Patrycji Rotko 
i Marceliny Jędrzejowskiej. 
Kolejne życzenia,  a wraz z nimi 
utwór ,,Piosenka drewnianych 
lalek”, który  zaśpiewała  Wik-
toria Roman, skierowano do 
Pań uczących w przedszkolu, 
młodszych klasach i w świetli-
cy. Pięknemu wykonaniu pio-
senki towarzyszył poruszający 
układ taneczny  w wykona-
niu dziewczynek z klasy VIa. 
Niezwykle urokliwy duet, czyli 
Marcelina Jędrzejowska  i Pa-
tryk Biesiada, swoją wersją 
piosenki pt. ,,Będziesz moją 
panią” podziękował za pra-

Jedynka gospodarzem miejskiej 
uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

cę wszystkim nauczycielom 
klas starszych. Brawa dla Pa-
tryka za dżentelmeńskie za-
chowanie wobec koleżanki! 
Piosenka ,,Piękne kwiaty, do-
bre słowa”, w wykonaniu Emi-
lii Zych i Patrycji Rotko,  była 
upominkiem  dla  emeryto-
wanych nauczycieli i pracow-
ników szkoły. Jednak serce 
publiczności skradła Julia Hul, 
która z wdziękiem właściwym 
młodej damie  brawurowo  wy-
śpiewała  pracownikom  ob-
sługi i administracji folkową  
piosenkę „Zakochani wiosną”.  
W obecnym roku przeżywa-

Jak już informowaliśmy kilku-
krotnie, w wyniku zamiany nie-
ruchomości między Powiatem 
Gorlickim a Miastem Gorlice, 
Miasto przejęło budynek po 
Urzędzie Skarbowym przy ul. 
Bieckiej 9B. W tym obiekcie 
znalazło się także miejsce dla 
Ośrodka Kuratorskiego przy 
Sądzie Rejonowym w Gorli-
cach, utworzonego z dniem 1 
września 2018 r. przez Prezesa 
Sądu Okręgowego, który na 
podstawie orzeczeń sądowych, 
opieką obejmie nieletnich, któ-

rzy dopuścili się czynu karal-
nego lub wykazujących symp-
tomy demoralizacji.  
5 października br. Burmistrz 
Rafał Kukla przekazał klucze do 
lokalu Dyrektorowi Sądu Pani 
Beacie Listwan oraz Kierow-
nikowi Ośrodka Kuratorskiego 
Pani Karolinie Zych-Mosoń. 
Do wyremontowania lokalu 
przyłączył się także Wójt Gmi-
ny Gorlice Pan Ryszard Guzik. 
Ośrodek kuratorski to placówka 
o charakterze otwartym, która 
prowadzi działalność opiekuń-

Miejski lokal dla Ośrodka Kuratorskiego

fo
t. 

Na
ta

lia
 P

ac
an

a 
- R

om
an

my wyjątkowe święto. Na-
sza ojczyzna 100 lat temu 
odzyskała niepodległość. 
To radosne wydarzenie za-
akcentowano  dowcipną 
piosenką ,,Pobór na dziew-
czynki”, którą  Emilia Zych 
zakończyła piękny koncert. 
Stałym elementem miej-
skich obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej jest wrę-
czanie nagród Burmistrza. 
W tym roku nagrodzonych 
zostało 12 nauczycieli gor-
lickich szkół i przedszkoli. 
 
Tekst: Renata Foryś, MZS nr 1

czo-wychowawczą, resocjaliza-
cyjno-terapeutyczną i profilak-
tyczną. Jest również jednym 
ze środków wychowawczych, 
określonych w ustawie o postę-
powaniu w sprawach nieletnich. 
Ośrodek kuratorski zapewni 
dzieciom opiekę, resocjaliza-
cję, organizację czasu wolne-
go  i wyżywienie. Pracujący w 
ośrodku  zawodowi kuratorzy, 
kuratorzy społeczni oraz inni 
specjaliści, będą mieli moż-
liwość skutecznego elimino-
wania zaniedbań wychowaw-
czych i negatywnych wpływów 
środowiskowych u dzieci bez 
odrywania ich od rodziny, 
szkoły i środowiska rówieśni-
ków.  Utworzenie więc Ośrodka 
kuratorskiego, co warto pod-
kreślić, jest alternatywą dla 
izolacyjnych środków wycho-
wawczych i poprawczych.  
Włączenie się w szerzenie pro-
filaktyki i działań umożliwiają-
cych realizację orzeczeń Sądu 
ds. Rodzinnych i Nieletnich, 
dotyczących skierowanie do 

ośrodka kuratorskiego nie-
letniego, przyniesie wymier-
ne korzyści dla całej lokalnej 
społeczności. Podejmowane 
w ośrodku działania zmierza-
ją do zmiany postaw u nielet-
nich w kierunku społecznie 
pożądanym, zapewniającym 
prawidłowy rozwój ich oso-
bowości. Odbywa się to w 
szczególności poprzez: zaspo-
kajanie potrzeb osobowościo-
wych, rozwiązywanie proble-
mów psychicznych, uczenie 
samodzielnego radzenia sobie 
z trudnościami życiowymi, 
eliminowanie zaniedbań wy-
chowawczych i edukacyjnych 
oraz wyrównywanie zanie-
dbań  środowiskowych, wdra-
żanie do przestrzegania norm 
społecznych, rozwijanie zain-
teresowań, wyrabianie wła-
ściwych nawyków spędzania 
czasu wolnego, rozładowy-
wanie napięć emocjonalnych, 
kształtowanie poczucia odpo-
wiedzialności i opiekuńczości. 
 



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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W tym roku świętujemy wyjąt-
kową 100. rocznicę odzyska-
nia niepodległości. Z tej okazji 
15 października br. odbyło się 
uroczyste odsłonięcie nowe-
go pomnika, upamiętniającego 
jedno z najważniejszych wyda-
rzeń w historii naszego kraju 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
św. w Bazylice Mniejszej pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Gorlicach. Po Mszy uczest-
nicy uroczystości przemaszerowali 
pod pomnik u zbiegu ulic Słowac-

Pomnik na 100- lecie niepodległości
kiego, Bieckiej, 3 Maja i Legionów. 
Tam powitano gości, a okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił 
Starosta Gorlicki Karol Górski. 
Następnie delegacje złożyły kwia-
ty pod odsłoniętym pomnikiem. 
W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele parlamentu, władz 
samorządowych z terenu miasta 
i powiatu, młodzież z gorlickich 
szkół, wielu gorliczan oraz biało 
- czerwona, stuosobowa grupa 
studentów Uniwersytetu Złotego 
Wieku w Gorlicach, która, na za-

kończenie tego patriotycznego wy-
darzenia, wypuściła sto biało-czer-
wonych balonów na 100- lecie 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę.. Miasto Gorlice repre-
zentował Burmistrz Rafał Kukla. 
Nowy pomnik został postawiony 
z inicjatywy Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Gorlickiej, popar-
tej przez Starostwo Powiatowe, 
które podjęło się trudu budowy, 
wspartej finansowo również przez 
wszystkie gminy powiatu gorlic-
kiego. 
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Drodzy gorliczanie
Dziękuję za zaufanie jakim 
ponownie Państwo mnie obda-
rzyliście. To Wasze głosy, w re-
kordowej liczbie 6103, pozwo-
liły mi na bezprecedensowe w 
historii gorlickiego samorządu 
zwycięstwo już w I turze wy-
borów. 
Niewątpliwie jest to dla mnie 
zaszczyt, ale i ogromne zobo-
wiązanie i odpowiedzialność. 
Wasze głosy potwierdzają, że 
dostrzegacie pozytywne zmia-
ny, które zachodzą w naszym 
Mieście. 
Są jednak również znakiem, 
że oczekujecie dalszych, zde-
cydowanych działań na rzecz 
Gorlic. 
Z tego miejsca zapewniam, że 
dołożę wszelkich starań, aby 
spełnić pokładane we mnie 
nadzieje, aby Gorlice za 5 lat 
były dla nas wszystkich jeszcze 
lepszym miejscem na ziemi niż 
stają się obecnie.
Równocześnie dziękuję za 

wszystkie głosy oddane na 
kandydatów spod znaku 
Wspólnych Gorlic. Dzięki nim 
w Radzie Miasta zasiądzie 8 
przedstawicieli naszego ko-
mitetu, zaś w Radzie Powiatu 
będzie reprezentował nas Woj-
ciech Zapłata.
Chcę zaznaczyć, że jestem 
wdzięczny za pracę wszystkich 
kandydatów, którzy włączyli 
się w projekt Wspólnych Gorlic 

i pracowali na jego niewąt-
pliwy sukces. Wszelkie uwa-
gi, które przekazaliście mi w 
trakcie kampanii, będą dla 
mnie istotne i na pewno nie 
zostaną zapomniane, zaś do 
uzupełniania legendarnego 
już koszyka pomysłów zapra-
szam Was w każdym czasie.
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Radujmy się więc – nowy Rok Akademicki na UZW
10 października br. w auli 
CKPiU odbyła się uroczysta 
inauguracja Roku Akade-
mickiego 2018/2019 Uni-
wersytetu Złotego Wieku. 
To ważne dla studentów- se-
niorów wydarzenie rozpoczął 
krótkim koncertem chór Bel-
fersingers z GCK. Następnie 
wszystkich zgromadzonych 
w nowym roku akademickim 
przywitał Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla oraz Roman 
Dziubina – rektor Uniwersytetu. 
Ważnym momentem było 
złożenie przez słucha-
czy UZW ślubowania i od-
śpiewanie razem z chórem 

hymnu Gaudeamus igitur 
Po uroczystym rozpoczęciu, 
swój wykład wygłosił dr Fran-
ciszek Pulit z Tarnowa, autor 
trzech książek dotyczących 
Ignacego Paderewskiego. 
Jego wykład również trakto-
wał o osobie wielkiego piani-
sty i męża stanu, a nosił tytuł 
„Ignacy Jan Paderewski – Oj-
ciec polskiej Niepodległości”. 
 
Studentom UZW, życzymy do-
brego roku i pogłębiania swojej 
wiedzy oraz radości i satysfakcji 
z nauki!

Inauguracja Gorlickiej Karty Seniora
O tym, że Gorlice to miasto 
przyjazne Seniorom nie trze-
ba już nikogo przekonywać 
- wystarczy wspomnieć reak-
tywowaną Gorlicką Radę Se-
niorów, prężnie działający od 
wielu lat Uniwersytet Złotego 
Wieku czy powstający wła-
śnie Klub Seniora. Do tej li-
sty dopisujemy Ogólnopolską 
Kartę Seniora – program, do 
którego niedawno przystąpiło 
nasze miasto. Jego uczest-
nicy będą mogli otrzymać 
zniżki na wybrane produkty 
i usługi! 25 października br. 
odbyła się uroczysta inaugu-
racja projektu w Gorlicach. 
W Domu Polsko-Słowackim 
gorliccy seniorzy spotkali się 
z Burmistrzem Rafałem Ku-
klą, Dyrektorem Gorlickiego 
Centrum Kultury Januszem 
Ziębą, Dyrektorem Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Mariuszem 
Duszowiczem, Zastępcą Kie-
rownika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych 
Jerzym Knotem oraz przed-
stawicielami Stowarzyszenia 
MANKO, które koordynuje 
Ogólnopolską Kartę Seniora. 
Nasze Miasto nieustannie 
podejmuje różnego rodzaju 
działania, mające na celu ak-
tywne zaangażowanie osób 

starszych w życie społeczności 
gorlickiej, stąd także decyzja 
o przystąpieniu do tego cieka-
wego i wartościowego progra-
mu – mówi Burmistrz Rafał Ku-
kla. Już niedługo, podobnie jak 
rodziny wielodzietne, również 
seniorzy będą mogli skorzystać 
z atrakcyjnych zniżek – dodaje. 
Podczas spotkania Dyrektor 
Janusz Zięba oraz Dyrektor 
Mariusz Duszowicz podpisali 
deklarację przystąpienia Gorlic-
kiego Centrum Kultury i Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Gorli-
cach do Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. Zachęcamy także inne 
gorlickie firmy do współpracy i 
włączenia się w ten program. 
O Karcie Seniora  
Każda osoba, która skończyła 
60 lat będzie mogła bezpłatnie 
wyrobić własną Ogólnopolską 
Kartę Seniora. Wystarczy, że 
przystąpi do programu, wy-
pełniając formularz zgłosze-
niowy, który jest dostępny 
w Pawilonie Historii Miasta od 
drugiej połowy listopada. Po 
wypełnieniu formularza uczest-
nik otrzyma Kartę Seniora. 
Karta umożliwi korzystanie ze 
zniżek w różnych punktach, 
instytucjach i ośrodkach zdro-
wia. Seniorzy będą mogli ko-
rzystać z Karty nie tylko na 

terenie Gorlic, ale także w in-
nych miastach, we wszystkich 
punktach honorujących Ogól-
nopolską Kartę Seniora.  
Ponad 1400 przedsiębiorców 
z całej Polski przygotowało 
już specjalną ofertę dla se-
niorów. Obecnie poszukujemy 
partnerów, którzy są zainte-
resowani współpracą. Oferu-
jąc zniżki na swoje produkty 
i usługi, mogą oni wesprzeć 

seniorów mieszkających w na-
szym mieście, a jednocześnie 
uzyskać unikalnego odbior-
cę - nowego, stałego klien-
ta. Gdzie skorzystać z karty 
 
Seniorze! Pamiętaj, że to Ty 
współtworzysz Program Ogól-
nopolskiej Karty Seniora – mo-
żesz zapraszać przedsiębior-
ców do oferowania zniżek.
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8 października br., w Gorlickim 
Centrum Kultury, odbyła się 
uroczysta gala finałowa XXIV 
Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin – Małopolska 2018. 
Miasto Gorlice, tak jak w roku 
ubiegłym, zostało laureatem  I 
miejsca w skali województwa 
i było jednocześnie gospoda-
rzem oraz współorganizatorem 
tegorocznej gali finałowej, na 
którą przybyli przedstawiciele 
samorządów z całej Małopolski. 
STMiG odbył się w dniach 26.05-
1.06.2018 r. na terenie całego 
kraju, a jego organizatorem 
była Krajowa Federacja Sportu 
dla Wszystkich, przy wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Głównym celem turnieju 
odbywającego się pod ha-
słem „Sport łączy pokole-
nia”, była aktywizacja ru-
chowa jak największej liczby 
naszych obywateli, głównie 
tych, którzy nie uprawiają 
sportu na co dzień.  
W województwie małopol-

skim turniej odbywał się 
pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego Jacka Krupy, a 
funkcje koordynatora turnieju 
powierzono powołanej przy 
Zarządzie Wojewódzkim Ma-
łopolskiego TKKF Komisji pod 
przewodnictwem Zofii Czu-
pryny – Honorowego Prezesa 
Małopolskiego TKKF.  
Bezpośrednimi organizato-
rami na terenie miast i gmin 
były samorządy lokalne przy 
współudziale stowarzyszeń 
kultury fizycznej, zakładów 
pracy, szkół, przedszkoli itp. 
W wyniku przeprowadzone-
go Konkursu Miasto Gorlice 
w grupie IV, tj. miast od 15-
40 tys. mieszkańców, zajęło 
w skali kraju II miejsce, a w 
województwie małopolskim I. 
W uroczystej gali wzięli udział 
wójtowie, burmistrzowie sa-
morządów biorących udział 
w turnieju z terenu Małopol-
ski oraz zaproszeni goście: 

Leszek Zegzda – Członek Za-
rządu Województwa Małopol-
skiego, Urszula Nowogórska 
– Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Małopolskie-
go, Barbara Dziwisz – Prze-
wodniczącą Komisji Edukacji, 
Kultury Fizycznej, Sportu i 
Turystyki Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, Witold Ko-
chan – Dyrektor Biura Zarządu 
Województwa Małopolskiego, 
Dorota Skotnicka – Dyrekto-
ra Departamentu Turystyki 

Gala finałowa XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2018
Borek, Tadeusz Waśko i Kazi-
mierz Bagnicki - wiceprezesi 
Zarządu Małopolskiego TKKF. 
Podczas gali, prócz Miast i 
Gmin, nagrodzeni zostali także 
mieszkańcy Gorlic - zwycięzcy 
konkurencji sportowych roze-
granych w ramach wojewódz-
kiego finału Turnieju: sztafety 
pokoleń, wieloboju rodzinne-
go, młodzieżowego turnieju w 
piłce nożnej oraz biegu prze-
łajowego. 

Naftowe symbole stanęły 
przy drogach

Przy drogach w Gorlicach, 
Bieczu, Lipinkach i Libuszy 
stanęły charakterystyczne 
wieżyczki, symboliczne ki-
wony i banery traktujące o 
naftowej historii naszego re-
giony. Wszystko dzięki pro-
jektowi „Pejzaż nad Ropą”. 
19 października br. odbyło się 
uroczyste przekazanie do użyt-
ku charakterystycznych insta-
lacji, które staną się ozdobą 
i swoistą „reklamą” przy na-
szych drogach. W wydarzeniu 
wzięli udział Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, Staro-

sta Gorlicki Karol Górski oraz 
dyrektorzy spółek naftowych. 
Instalacje w oczywisty sposób 
nawiązują one do bogatej hi-
storii wydobycia Ropy Nafto-
wej na Ziemi Gorlickiej. Kiwony 
zostały symbolicznie pomalo-
wane w barwy Małopolski. Do 
prezentacji użyto fotografii z 
bogatego zbioru Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, a także 
muzeów przemysłu naftowego. 
Zadanie zrealizowane zostało 
przez Muzeum Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów, ze środków 
Województwa Małopolskiego.

Niedawno informowaliśmy o 
prowadzonych na szeroką ska-
lę działaniach promocyjnych 
obejmujących kampanię rekla-
mową w telewizji oraz artykuły 
na blogach i w social mediach. 
Już dziś możemy pochwalić się 
znakomitymi wynikami – nasz 
spot w telewizji zobaczyło pra-
wie 4 miliony widzów, a kolej-
ne wpisy blogerów, którzy od-
wiedzili nasze miasto, generują 
bardzo duże zasięgi!
Dzięki realizowanym przez Mia-
sto Gorlice projektom, o na-
szym mieście – Mieście Świa-
tła, usłyszała rekordowa liczba 
odbiorców. Zależy nam na tym, 
aby promocja miała zasięg 
ogólnopolski, ale także mię-
dzynarodowy. Świadczy o tym 

zarówno kampania telewizyj-
na, ale także kampania w so-
cial mediach z wykorzystaniem 
obecnie najpopularniejszych 
metod  i kanałów – czyli Fa-
cebooka, Instagrama, blogów 
i portali  internetowych.  Za-
biegając  o środki zewnętrzne 
na ten cel, zależało nam także 
na dotarciu do grona osób i 
odbiorców, którzy  będą naj-
bardziej zainteresowani  ofero-
wanym przez nas produktem, 
stąd pomysł na zaproszenie 
blogerów podróżniczych – czyli 
osób, których grono czytel-
ników, followersów, obser-
watorów jest zainteresowane 
tematyką turystyczną, a o tak 
precyzyjnie ukierunkowaną 
reklamę nam chodziło – mówi 

Burmistrz Rafał Kukla. Zdaję 
sobie z tego sprawę, że za-
biegając o turystów, nie mo-
żemy opierać się wyłącznie na 
atrakcjach Gorlic, dlatego też 
pokazaliśmy im piękno i atrak-
cyjność Beskidu Niskiego i naj-
bliższej okolicy – dodaje.  
Spot telewizyjny o Gorlicach, 
emitowany w dniach 1-10 paź-
dziernika, obejrzało blisko 3,8 

Takiej promocji Gorlic jeszcze nie było!

miliona polskich widzów! Wi-
dać także pierwsze efekty 
kampanii w social mediach, 
które są rezultatem między-
narodowej wizyty blogerów. 
Nasi goście zostali zaprosze-
ni  do Gorlic w konkretnym 
celu – aby rozpromować na-
sze miasto, region i histo-
rię Ignacego Łukasiewicza! 
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Gorlice drugim Chochołowem? 
Ta wizja jest coraz bardziej 
realna!! Wszystko dzięki  po-
zytywnej ocenie wniosku zło-
żonego przez Gminę Sękowa 
w partnerstwie z Miastem Gor-
lice do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Głów-

ny Geolog Kraju skierował 
do dofinansowania 10 wnio-
sków z ponad 100 złożonych. 
Geotermia była jednym z mo-
ich marzeń i startując na fotel 
Burmistrza obiecywałem, że 
będę  prężnie działał w tym 
temacie. Dziś z dumą mogę 

powiedzieć, że wspólnie odnie-
śliśmy wielki sukces. Uzyska-
my 18 milionów zł na badania, 
które odpowiedzą na pytanie, 
czy mamy zasoby i czy może-
my ich użyć dla rozwoju mia-
sta i gminy. Kwota dofinanso-
wania stanowi 100% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzię-
cia - Miasto i Gmina nie po-
niosą żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z tym za-
daniem - mówi Burmistrz Rafał 
Kukla. O wodach termalnych w 
Sękowej słyszeliśmy już 7 lat 
temu, gdy „Geos” z Krakowa 
wytypował odwierty po wydo-
byciu ropy do badań nad wy-
stępowaniem geotermalnych 
źródeł na Ziemi Gorlickiej. Te-
mat jednak szybko ucichł, a 
teraz prężnie przechodzimy do 
wspólnego działania! – kończy. 

Jeśli okaże się, że parametry 
(m. in. temperatura czy wydaj-
ność źródła) wody są wystar-
czające, ogrzeje ona gorlickie 
osiedla, mieszkania i domy. 
Pozytywnie wpłynie to na na-
sze środowisko, ale i rachunki. 
W przyszłości zaś otworzy 
drogę do urozmaicenia ofer-
ty turystycznej regionu, przez 
powstanie kompleksu ba-
senów termalnych!  
Próbny odwiert będzie wyko-
nywany w okolicach Orlika w 
Sękowej - miejscu wskazanym 
w badaniach przeprowadzo-
nych przez AGH w Krakowie, 
skąd pozyskane ciepło będzie 
dystrybuowane na obszar 
Gminy Sękowa i Miasta Gorlice 
foto: www.chocholowskietermy.pl, www.zie-
lonywybor.pl

Geotermia dla Gorlic i Sękowej 
Mamy 18,5 miliona złotych na odwiert!

Jedna ze 143 Ławek Niepodległo-
ści stanie w Gorlicach! Miło nam 
poinformować, że kolejny gorlicki 
projekt uzyskał dofinansowanie! 
Już wkrótce, dzięki Konkursowi 
Ministra Obrony Narodowej, na 
skwerze przy Bibliotece stanie mul-
timedialna Ławka Niepodległości. 
Z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, w 
całej Polsce odbywają się liczne 
uroczystości, a każdy samorząd, 
instytucja, szkoła chce upamięt-
nić to wielkie wydarzenie. Z tego 
też powodu Ministerstwo Obrony 
Narodowej w sierpniu br. ogłosiło 
konkurs „Ławka Niepodległości dla 
samorządów”, w którym swoją ofer-
tę złożyło również Miasto Gorlice. 
Do 10 września br. zainteresowa-
ne samorządy składały wymagane 
regulaminem konkursu dokumenty 
wraz z propozycją lokalizacji Ławki. 
Lokalizacja była jednym z elemen-
tów decydujących o wyborze oferty 

przez Komisję Konkursową – waż-
ny był m.in. prestiż tego miejsca, 
jego dostępność dla osób w każ-
dym wieku (również z ogranicze-
niami ruchowymi), atrakcyjność i 
estetyka otoczenia zapewniające 
spokojne i godne korzystanie z 
przekazu, jaki będzie niosła Ław-
ka Niepodległości. Dlatego też w 
Gorlicach Ławka Niepodległości 
zlokalizowana zostanie na skwe-
rze przy ul. Władysława Jagiełły 
znajdującym się pomiędzy głów-
nym budynkiem Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej (ul. Wł. Jagiełły 6) a 
budynkiem wielorodzinnym należą-
cym do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Małopolska” (ul. Wł. Jagiełły 3). 
Ławka Niepodległości to mała 
architektura w nowoczesnym 
wydaniu. Jak zapewnia Minister-
stwo Obrony Narodowej, ideą 
tego przedsięwzięcia jest godne 
upamiętnienie polskiej państwo-
wości przy zastosowaniu walo-

rów edukacyjnych i praktycznych. 
Siedząc na ławce, każdy będzie mógł 
zapoznać się z najważniejszymi wy-
darzeniami, które doprowadziły do 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Ławki będą również propagowa-
ły historię poszczególnych regionów 
naszego kraju – dzięki nim będzie 
można odsłuchać Marsz Pierwszej 
Brygady, przemówienia Marszał-
ka Piłsudskiego i inne nagrania. 
Duży nacisk postawiono na nowo-
czesność – pomniki będą posiadać 
fotokody QR, które umożliwią ścią-
gnięcie materiałów historycznych 
oraz ułatwienia, takie jak ładowarki 
urządzeń mobilnych oraz hot-spot 
WiFi. Projekt Ławki pozwala na mon-

Kolejny gorlicki projekt z dofinansowaniem!

W związku ze złożonym przez 
Miasto Gorlice odwołaniem, 
otrzymaliśmy informację, że 
wniosek aplikacyjny do Zarzą-
du Województwa Małopolskie-
go p.n. „Rewitalizacja budynku 
Gorlickiego Centrum Kultu-
ry” dostał kolejną szansę na 
dofinansowanie i przywrócony 
został do dalszych etapów oce-
ny. W praktyce oznacza to, że 
nadal znajdujemy się w przy-
słowiowej „grze” o pozyskanie 
funduszy na ten cel. Miasto 
Gorlice w ramach projektu 
pn.: „Rewitalizacja budynku 
Gorlickiego Centrum Kultury”, 
zamierza zrealizować: Prze-

dowę przełączki na poziomie 
parteru dla poprawy warunków 
ewakuacji z sali widowiskowej 
i umożliwienia transportu mię-
dzy windą i kieszenią sceny; 
Budowę wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła dla ca-
łego obiektu; Przebudowę i re-
mont istniejących pomieszczeń 
administracji i pracowni dla 
lokalizacji zakładanych funkcji 
użytkowych; Przebudowę po-
mieszczeń w poziomie 2 p dla 
utworzenia kompleksu pokoi 
gościnnych; Renowację wy-
stroju Sali widowiskowej i po-
mieszczeń traktu frontowego; 
Modernizację istniejących in-

Gorlice nadal w grze o rewitalizację GCK!
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stalacji wewnętrznych; Dosto-
sowanie zapleczy sanitarnych i 
toalet do obecnych wymogów. 
Szacunkowa wartość projektu 
wynosi 7 953 368,99 zł, do-
finansowanie stanowi 75 % 
kosztów kwalifikowanych.

budowę układu pomieszczeń 
w przyziemiu dla rozmiesz-
czenia nowych funkcji, w tym 
sal tanecznych i kawiarni w 
części frontowej budynku; 
Modernizację pomieszczenia 
kina w poziomie przyziemia i 
parteru; Budowę windy i klat-
ki schodowej ewakuacyjnej 
w części frontowej budynku; 
Przebudowę klatki schodowej 
w skrzydle od ul. Solidarności; 
Przebudowę klatki schodowej 
w narożniku południowym bu-
dynku; Przebudowę podłogi 
sali widowiskowej; Moderniza-
cję wyposażenia technicznego 
sceny i sali widowiskowej; Bu-

taż jednego, dwóch lub większej licz-
by siedzisk. Ławka będzie podświe-
tlana systemem LED. W konkursie 
złożonych zostało 262 oferty, których 
ocena trwała do 9 października br. 
Komisja konkursowa wybrała do do-
finansowania 143 propozycje złożone 
przez 136 samorządów, wśród nich 
także Miasto Gorlice. Na realizację 
zadania w naszym mieście MON prze-
znaczył 30 000 zł, co stanowi 78% 
kosztorysowej wartości inwestycji. W 
najbliższych tygodniach nastąpi pod-
pisanie umowy (termin uzależniony 
od Ministerstwa), a po nim przekaza-
nie dokumentacji projektowej Ławki, 
której realizacja ma zakończyć się 
jeszcze w 2018 roku.
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Umowa na dostawę 11 autobusów podpisana!
10 października br. na gorlic-
kim Rynku odbyło się  oficjal-
ne podpisanie umowy z firmą 
Solaris w ramach programu 
,,Rozbudowa systemu ekolo-
gicznego transportu sposobem 
na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i wyższy komfort po-
dróżowania w obszarze funkcjo-
nalnym miasta Gorlice”. Dzięki 
niemu tabor gorlickiego MZK 
zasili 11 niskoemisyjnych i ni-
skopodłogowych autobusów. 
Na Rynku stanął też Solaris 
Urbino 10,5, który przez naj-
bliższych 10 dni będzie wykony-
wał kursy na gorlickich liniach! 
Już wkrótce bliźniacze autobu-
sy na stałe zawitają do Gorlic. 
W wydarzeniu udział wzięli: 
Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego Stanisław Sorys, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla i jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz, Prezes Zarządu 
MZK Marcin Lech, Radni Rady 
MIasta oraz Rafał Zajas - dy-
rektor sprzedaży firmy Solaris. 
Przypominamy, że nowoczesne, 
dostosowane do osób niepełno-
sprawnych, osób starszych i ko-
biet w ciąży autobusy, wyruszą 
w trasę nie tylko po Gorlicach, 
ale także na terenie sąsiednich 
gmin: Biecz, Sękowa, Lipinki, 
Gorlice i Moszczenica. Kursować 
będą na 7 liniach. Autobusy wy-
posażone zostaną także w moni-
toring, który czuwał będzie nad 
bezpieczeństwem podróżnych.

Wraz z początkiem sezonu 
grzewczego dobiegł koń-
ca remont budynku przy 
ul. Chopina 13. Mieszkańcy 
mogą się cieszyć w pełni od-
nowionym budynkiem po-
zbawionym strat ciepła, co 
bezpośrednio przełoży się na 
niższe rachunki za energię. 
W ramach zadania Miasto Gor-
lice wykonało: demontaż in-
stalacji odgromowej, obróbek 
blacharskich i orynnowania; 
wykonanie nowych obróbek 
blacharskich; wykonanie pod-
bitki; montaż nowej instalacji 
odgromowej; docieplenie ścian 
o grubości 36 cm; docieplenie 
ścian o grubości 48 cm; docie-
plenie ścian o grubości 63 cm; 
docieplenie stropu nad klatka-
mi wejściowymi; docieplenie 
stropu nad ostatnią kondygna-
cją; docieplenie stropu piwnic; 

wymiana stolarki budowlanej.
Przypominamy, że w dniu 
27.06.2018 r., Miasto Gorlice 
podpisało umowę pożyczki 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie na 
realizację zadania inwestycyj-
nego pn.: „Termomoderniza-
cja budynku przy ul. Chopina 
13 w Gorlicach”, w ramach 
dziedziny finansowania Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie: Ochrona po-
wietrza – termomodernizacja. 
 
Głównym celem zadania było 
wyeliminowanie znaczących 
strat ciepła w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym. Este-
tyczny wygląd poprawi wizeru-
nek tej części miasta

Wypiękniał budynek przy ul. Chopina 13

Dzieci z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 6 cieszą się nowocze-
snym boiskiem. 10 październi-
ka br. odbyło się jego oficjalne 
otwarcie z udziałem Wicemar-
szałka Województwa Mało-
polskiego Stanisława Sorysa. 
Serdecznie dziękuję Panu Wi-
cemarszałkowi oraz całemu 
zarządowi województwa za 
ogromny wkład w powsta-
nie tego boiska - mówi Bur-
mistrz Rafał Kukla. Nowy, 
piękny obiekt będzie z 
pewnością dobrze służyć 
uczniom „szóstki” - dodaje. 
 

Zadanie „Przebudowa boiska 
szkolnego przy Miejskim Ze-
spole Szkół nr 6 przy ul. Hal-
lera w Gorlicach” obejmowało: 
demontaż płyt chodnikowych; 
wymianę podbudowy; wykona-
nie płyty betonowej z odwod-
nieniem liniowym (włączenie 
do istniejącej kanalizacji desz-
czowej); założenie nawierzchni 
panelowo-elastycznej polipro-
pylenowej, montowanej z go-
towych elementów; malowanie 
linii pól do gry: w piłkę ręczną, 
siatkówkę; dostawę i mon-
taż wyposażenia sportowego: 
bramki, zestaw do siatków-
ki; wykonanie piłkochwytów; 

Uroczyste otwarcie boiska przy MZS nr 6

uzupełnienie traktów pieszych 
i drogi dojazdowej (korekta); 
niwelację skarp i uporządko-
wanie zieleni niskiej w postaci 
pielęgnowanych trawników. 
Projekt „Małopolskie Boiska” 

zrealizowano przy wsparciu fi-
nansowym Województwa Ma-
łopolskiego. Wykonawcą robót 
była firma Speed Invest Sp. z 
o.o.
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Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018 
na Burmistrza Miasta Gorlice oraz do Rady Miasta Gorlice

Burmistrzem Miasta Gorlice na lata 2018-2023 został Rafał Kukla.

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów:
Rafał Kukla - 6103 głosów (52,28%)

Ryszard Ludwin - 2140 głosów (18,33%)
Mariola Migdar - 1994 głosów (17,08%)

Tomasz Szczepanik - 1044 głosów (8,94%)
Maciej Trybus - 393 głosów (3,37%)

Radnymi Rady Miasta Gorlice w kadencji 2018-2023 zostali:

Okręg wyborczy nr 1

GRYZIK Robert Józef (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
PIOTROWICZ Lidia Alicja (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)

DOBEK Jolanta (KWW "PRZYJAZNE GORLICE")
PIECUCH Maria Wanda (KWW "PRZYJAZNE GORLICE")

RYNDAK Robert (KW WSPÓLNE GORLICE)
PLATO Henryk (KW WSPÓLNE GORLICE)

Okręg wyborczy nr 2

SZAROWICZ Beata Maria (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
JAMRO Lucyna Elżbieta (KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ)
MIGDAR Mariola Kinga (KWW "PRZYJAZNE GORLICE")

BUBAK Joanna Krystyna (KW WSPÓLNE GORLICE)
MARSZAŁEK Halina Teresa (KW WSPÓLNE GORLICE)

Okręg wyborczy nr 3

MIKRUTA Beata (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
SZCZEPANIK Tomasz (KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ)

WOJNARSKI Jan Ludwik (KWW "PRZYJAZNE GORLICE")
LUDWIN Maria Zofia (KW WSPÓLNE GORLICE)
BURKOT Bogumiła (KW WSPÓLNE GORLICE)

Okręg wyborczy nr 4

LUDWIN Ryszard Włodzimierz (KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ)
PIECHOWICZ Adam (KWW "PRZYJAZNE GORLICE")

SZCZERBAŃ Jakub Aleksander (KWW "PRZYJAZNE GORLICE")
NOWAK Alicja (KW WSPÓLNE GORLICE)

JĘDRZEJOWSKI Krzysztof Artur (KW WSPÓLNE GORLICE)
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LV - pożegnalna Sesja Rady Miasta

8 listopada br. odbyła się LV Sesja Rady Miasta Gorlice, która była ostatnią w kadencji samorządowej 2014-
2018. Przebiegła ona głównie w atmosferze wzajemnych podziękowań oraz życzeń.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Krzysztofa Wrońskiego oraz Burmistrza Rafała Kukli, 
prócz Radnych Rady Miasta na sesję licznie przybyli zaproszeni goście: Starosta Gorlicki Karol Górski, przed-

stawiciele miejskich jednostek organizacyjnych i kadra kierownicza Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
W trakcie pierwszej części obrad podjęte zostały 3 uchwały. Dalsza cześć spotkania była okazją do podsu-
mowania wspólnych działań i osiągnięć oraz do przekazania życzeń sukcesów na kolejne, nadchodzące 5 lat 

kadencji.

Od lewej: Rafał Kukla, Halina Marszałek, Łukasz Bałajewicz, Jan Wojnarski, Czesław Gębarowski, Maria Ludwin, Adam Piechowicz, Mateusz Koszyk, 
Alicja Nowak, Tomasz Szczepanik, Ryszard Ludwin, Krzysztof Wroński, Joanna Bubak, Mariola Migdar, Robert Ryndak, Maria Piecuch, Michał Diduch, 
Małgorzata Miękisz  - Muller, Jolanta Dobek, Tomasz Chmura, Augustyn Mróz, Lucyna Jamro, Krzysztof Zagórski
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LIV SESJA RADY MIASTA GORLICE

18 października br. odbyła się LIV 
zwyczajna sesja Rady Miasta Gor-
lice- przedostatnia w VII Kadencji 
2014- 2018.Zgodnie z porządkiem 
obrad radni przyjęli protokół z LIII 

sesji Rady Miasta Gorlice; Infor-
mację Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjnym od 16. 09. do 15. 
10. 2018r.; zapoznali się z odpo-
wiedziami na interpelacje zgłoszo-
ne na poprzedniej sesji; podjęli 17 

uchwał. Pierwsza dotyczyła zmiany 
Uchwały nr 100/IX/2011 Rady Mia-
sta Gorlice z dnia 26 maja 2011r. 
w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Gorlice. W drugiej uchwale 
radni wyrazili zgodę na dokonanie 
darowizny nieruchomości położo-
nej w Moszczenicy na rzecz Gminy 
Moszczenica, z przeznaczeniem na 
infrastrukturę drogową. W trzeciej 
uchwale przyjęto Roczny Program 
Współpracy Miasta Gorlice z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art.3 ust. 
3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na 2009 r. 
Sześć przyjętych uchwał dotoczyło 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Mia-
sta Gorlice, natomiast dwie- przy-
stąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania. Trzema 
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 sierpnia 2018 roku do 15 października 2018 roku

16 sierpnia 2018 roku
-Odbiór ławy do parku (Ł.Bałaje-
wicz).
17 sierpnia 2018 roku
-Spotkanie w sprawie podpisania 
Umowy finansowej na realizację 
zadania „Budowa i przebudowa 
systemu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków 
Gminy Ziemi Gorlickiej”(Moszczeni-
ca, Ł. Bałajewicz).
19 sierpnia 2018 roku
-Uroczystości  upamiętniające 76-tą 
rocznicę likwidacji gorlickiego get-
ta(Ł. Bałajewicz).
-XXXI Krajowa Wystawa psów ra-
sowych-wręczenie nagród (OSiR, 
Ł.Bałajewicz).
22 sierpnia 2018 roku
-Odbiór placu zabaw w parku (Ł.Ba-
łajewicz).
23 sierpnia 2018 roku
-Otwarcie Jarmarku Bardejowskiego 
z udziałem Miast Partnerskich (Bar-
dejów, Ł.Bałajewicz).
29 sierpnia 2018 roku
-Uroczystość jubileuszowa par mał-
żeńskich (P. R. Kukla). 
30 sierpnia 2018 roku
-Wręczenie nagród i dyplomów na 
pikniku zorganizowanym na zakoń-
czenie wakacji podczas którego 
podsumowano III Gorlicki Wielobój 
Sportowy dla dzieci (OSiR, R. Ku-
kla).
31 sierpnia 2018 roku
-Spotkanie z przedstawicielami Sto-
warzyszenia Kulturalno-Oświatowe-
go Wsi Dominikowice Panią Renatą 
Dulęba i Panią Sabiną Kurzawą w 
sprawie projektu „Małopolskie Ta-
lenty”  (R. Kukla).
-Walne Zgromadzenie Wspólników 
MPGK Sp. z o.o. (P.R. Kukla).
-Spotkanie z Panią Olgą Gałek 
przedstawicielem Fundacji „Mila”w 
Krakowie w sprawie przystąpienia 

do Sieci Senioralnej i  Panem Łu-
kaszem Salwarowskim przedstawi-
cielem Stowarzyszenia „Manko”w 
Krakowie w sprawie przystąpienia 
do Ogólnopolskiej Karty Seniora. (R. 
Kukla, P. Ł.Bałajewicz).
-Okolicznościowe spotkanie z okazji 
Święta Ligi Obrony Kraju na strzelni-
cy LOK (R .Kukla, D. Janeczek). 
1 września 2018 roku
-Obchody upamiętniające 79 roczni-
cę wybuchu II Wojny Światowej – 
złożenie kwiatów, zapalenie symbo-
licznego znicza (R. Kukla).
-Spotkanie okolicznościowe z okazji 
„Dnia Działkowca” na zaproszenie 
Polskiego Związku Działkowców 
Stowarzyszenie Ogrodowe w War-
szawie-Rodzinny Ogród Działkowy 
im. Władysława Łokietka (R. Kukla).
2 września 2018 roku
-Obchody 38 Rocznicy Podpisania 
Porozumień Sierpniowych na zapro-
szenie NSZZ Solidarność (Ł.Bałaje-
wicz).
-Festiwal Kolorów na zakończenie 
wakacji 2018 r.(OSiR, R. Kukla).
3 września 2018 roku
-Miejskie rozpoczęcie roku szkolne-
go 2018/2019 w MZS Nr 5 (R. Ku-
kla).
-Spotkanie z Panem Marcinem Bra-
tańcem projektantem cmentarza 
komunalnego przy ul. Dukielskiej 
(R. Kukla).
-Spotkanie z Panem Stanisławem 
Szpyrką przedstawicielem  Fundacji 
„Akademia Kolejarz” w Stróżach w 
sprawie organizacji turnieju sporto-
wego „Kogucik” z(R. Kukla).
4 września 2018 roku
-Zebranie Rady Miejsko Gminnych 
Kół Gospodyń w Gorlicach (R. Ku-
kla).
5 września 2018 roku
-Spotkanie w MZS Nr 3 w spra-
wie realizacji robót budowlanych z 

udziałem dyrektora szkoły, inspek-
tora nadzoru i wykonawcy (R. Ku-
kla).
-Przekazanie placu budowy pod roz-
poczęcie robót w ramach inwestycji 
związanej                  z przebudową 
magistrali ciepłowniczej w Gorlicach 
(MPGK, R. Kukla).
-Odbiór sali gimnastycznej w MZS 
Nr 5 (Ł.Bałajewicz).
-Spotkanie z przedstawicielami Po-
dokręgu Piłki Nożnej w sprawie or-
ganizacji meczu charytatywnego za-
planowanego na październik b.r.(R. 
Kukla).
6 września 2018 roku
-Spotkanie otwarte z Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Panią Elżbietą Rafalską  
z inicjatywy Pani Barbary Bartuś (R. 
Kukla, Ł.Bałajewicz)
-Otwarcie XIII Międzynarodowych 
Sportowych Mistrzostw Polski Pra-
cowników Samorządowych, Rad-
nych i Parlamentarzystów (Ł.Bała-
jewicz).
7 września 2018 roku
-Spotkanie z Panem Maciejem 
Gajewskim członkiem Zarzą-
du PAG Uniconsult Sp. z o. o.  
w Warszawie w sprawie  realizowa-
nej polityki wspierania przedsiębior-
czości w gminie (R. Kukla).
- Odebranie Nagrody Samorzą-
dowej im. Norberta Barlickiego w 
kategorii Jednostka Samorządu 
Terytorialnego (Kraków, R. Kukla) 
- Spotkanie gmin - członków klastra 
energii „Biała – Ropa” w sprawach 
bieżących projektu 4.1.1. (Moszcze-
nica, Ł.Bałajewicz).
8 września 2018 roku
-Narodowe Czytanie tekstów z An-
tologii Niepodległości, oraz powieści 
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego 
(R. Kukla, Ł.Bałajewicz).
 9 września 2018 roku

-Zakończenie XIII Międzynarodo-
wych Samorządowych Mistrzostw 
Polski Pracowników Samorządo-
wych, Radnych i Parlamentarzy-
stów, wręczenie nagród ( OSiR, Ł. 
Bałajewicz).
11 września 2018 roku
-Posiedzenie Gorlickiej Rady Senio-
rów (R. Kukla).
13 września 2018 roku
-Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o. o.(R. Ku-
kla).
-Spotkanie z przedstawicielami biu-
ra projektowego Panem Marcinem 
i Stanisławem Chumikowskimi w 
sprawie omówienia projektów dro-
gowych ulicy Blich, ulicy Karwacja-
nów, ulicy Dukielska-cmentarz (R. 
Kukla).
-Spotkanie Rodzin na zaproszenie 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Bieczu z filią w Gorlicach ( 
Grudna Kępska, R. Kukla).
14 września 2018 roku
-Spotkanie z przedstawicielami Sto-
warzyszenia Kulturalno Oświatowe-
go Wsi Dominikowice Panią Sabiną 
Kurzawa i Panią Renatą Dulęba w 
sprawie drugiej edycji programu 
„Małopolskie Talenty”(R. Kukla).
- Piknik zorganizowany przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Pod Lodow-
nią” oraz ZO Nr 6 „Zawodzie”(R. 
Kukla).
-Gala Jubileuszowa z okazji 25-lecia 
założenia Spółki Kuźnia Glinik (R. 
Kukla).
15 września 2018 roku
-Zawody strzeleckie IPA  z udziałem 
reprezentacji Urzędu Miasta w Gorli-
cach (LOK, R. Kukla). 
-Spotkanie z seniorami zorganizo-
wane przez ZO Nr 9 (R. Kukla).

przyjętymi uchwałami radni wyra-
zili zgodę na przejęcie od Zarządu 
Województwa Małopolskiego zada-
nia- zarządzanie publiczną drogą 
wojewódzką w zakresie pełnienia 
funkcji inwestora przygotowywane-
go do realizacji zadań inwestycyj-
nych (przebudowa ul. Węgierskiej 
bocznej ; przebudowa skrzyżowa-
nia ul. Sportowej z ulicą Sienkiewi-
cza; budowy ul. Azaliowej od odcin-
ka ul. Skrzyńskich).Podjęto także 
zmianę Uchwały Nr 509/XLII/2017 
Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grud-
nia 2017 r. w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżeto-
wego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach; dokonano zmian Budże-
tu Miasta Gorlice i Uchwały Budże-
towej Miasta na 2018r. oraz zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gorlice.
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Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z LIII Sesji Rady Miasta Gorlice

Joanna Bubak 
interpelowała w 
sprawie wyzna-
czenia przystan-
ku autobusowe-
go przy ul. 11 

Listopada.
W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 27.09.2018 r. w sprawie 
wyznaczenia przystanku autobuso-
wego przy ul. 11 Listopada w Gor-

licach (naprzeciw siedziby MPGK 
Sp. z o.o. w Gorlicach, na kierun-
ku: do centrum Miasta) uprzejmie 
informuję, że wystąpiono w tej 
sprawie do zarządcy drogi tj. Po-
wiatowego Zarządu Drogowego w 

Gorlicach z prośbą  o rozważenie 
możliwości wyznaczenia takiego 
przystanku.
Druga interpelacja dotyczyła do-
kończenia „Budowy ulicy Dębowej
W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Mia-

17 września 2018 roku
-Powiatowe uroczystości upamięt-
niające 79-tą rocznicę agresji Związ-
ku Radzieckiego na Polskę (R. Kukla)
-Wizyta młodzieży z Petersburga w 
ramach wymiany uczniów z Miejskim 
Zespołem Szkół Nr 5 w Gorlicach (R. 
Kukla).
19 września 2018 roku
-Spotkanie w sprawie przebudowy 
pomieszczeń Miejskiego Zespo-
łu Szkół  Nr 3 w Gorlicach na cele 
przedszkolne wraz z robotami do-
stosowawczymi dla osób niepełno-
sprawnych  z udziałem wykonawcy, 
dyrektora szkoły, kierownika wydz. 
OKS  (R. Kukla).
20 września 2018 roku
-”Eko” korowód z udziałem uczniów 
z MZS Nr 5 oraz uczniów szkoły Nr 
525 w Petersburgu (R. Kukla).
21 września 2018 roku
-VI Małopolski Przegląd Poezji Śpie-
wanej „Z kwiatami w tle dla Środowi-
skowych Domów Samopomocy” zor-
ganizowany przez Dzienny Ośrodek 
Wsparcia -ŚDS w Gorlicach z Filią 
w Bobowej (GCK, R. Kukla).
-Rajd rowerowy promujący ekolo-
giczny transport w ramach „Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu”(Ł. Ba-
łajewicz).
23 września 2018 roku
-Przejazd pociągiem retro w ramach 
projektu „Małopolskie Szlaki Turysty-
ki Kolejowej” na trasie Gorlice Zagó-
rzany-Biecz na zaproszenie Nowosą-
deckiego Stowarzyszenia Miłośników 
Kolei w Nowym Sączu (R. Kukla).
24 września 2018 roku
-Spotkanie z projektantami Panem 
Marcinem i Stanisławem Chumi-
kowskimi w sprawie przebudowy ul. 
Blich (R. Kukla).
25 września 2018 roku
-Zjazd delegatów Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów-
-podsumowanie 5-letniej kadencji, 
wybory nowych władz Związku-Za-
rządu i Komisji Rewizyjnej (Dom Pol-
sko –Słowacki ,D. Janeczek).
-Spotkanie z P. Arturem Hakiem 
przedstawicielem światowej marki 
gastronomicznej w sprawie inwesty-
cji w Gorlicach (Ł.Bałajewicz).
26 września 2018 roku
-Forum Wójtów Burmistrzów i Pre-
zydentów Małopolski (Kraków, R. 
Kukla).
27 września 2018 roku
-Konferencja prasowa inaugurująca 
4 Festiwal im. Zygmunta Haupta zor-
ganizowany przez Miejską Bibliotekę 
w Gorlicach (Dom Polsko-Słowacki, 
R. Kukla).
28 września 2018 roku
-Spotkanie z Panem Pawłem Jóra-
szem kierownikiem działu Inwestycji 
Zakładu Gazowniczego w Krakowie 

w sprawie uzgodnień przebudowy 
sieci gazowej w ul. Blich (Kraków, R. 
Kukla).
29 września 2018 roku
-Spotkanie integracyjne na zapro-
szenie  Zarządu Osiedla Nr 11 ,,Ły-
sogórskie” (R. Kukla).
-Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji „Dnia Działkowca” i zakończenia 
sezonu ogrodowego na zaproszenie 
Zarządu Rodzinnych Ogrodów „Kar-
paty” w Gorlicach (R. Kukla).
-,,Dzień i noc z Łukasiewiczem” -po-
kaz teatrów ognia z Polski, Słowacji 
i Węgier na gorlickim Rynku  w 165. 
rocznicę zapalenia lampy naftowej w 
Gorlicach (Ł.Bałajewicz).
1 października 2018 roku
-Marsz gorlickich seniorów upamięt-
niający stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości (Rynek, R. 
Kukla).
-Odbiór techniczny boiska przy MZS 
Nr 6 w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
2 października 2018 roku
-Odbiór oświetlenia II etap przy ul. 
ks. Tokarza i ul. Brzozowej (Ł. Ba-
łajewicz).
3 października 2018 roku
-Podpisanie aneksu do umowy po-
życzki o przedłużenie terminu w 
związku z realizacją inwestycji -ter-
momodernizacja budynku przy ul. 
Chopina w Gorlicach (Kraków, R. 
Kukla).
-Inauguracja Roku Akademickiego 
2018/2019 Politechniki Krakowskiej 
im. Tadeusza Kościuszki (Kraków, R. 
Kukla).
-Spotkanie robocze w sprawie pro-
jektu ,,Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie Gmin Ziemi 
Gorlickiej” (Ł. Bałajewicz).
4 października 2018 roku
- Uroczystość przekazania oczysz-
czaczy powietrza połączona z akcją 
edukacyjną przygotowaną przez 
dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 5 w 
Gorlicach (R. Kukla).
-Spotkanie  związane z projektem 
realizowanym przez Związek Gmin 
Ziemi Gorlickiej ,,Kompleksowa mo-
dernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
Gmin Ziemi Gorlickiej” z udziałem 
burmistrzów, wójtów ZGZG  (Lipinki, 
R. Kukla).
-Walne Zgromadzenie MPGK Sp. z 
o.o.  w Gorlicach (R. Kukla).
-Rada Nadzorcza MZK Sp. z o.o. w 
Gorlicach (R. Kukla).
-,,Jesienny piknik” integracyjny 
zorganizowany przez Niepublicz-
ne Przedszkole TPD ,,Chatka Misia 
Uszatka” w Gorlicach (R. Kukla).
5 października 2018 roku.
-Odbiór robót budowlanych w MZS 
Nr 1 w ramach zadania ,,Poprawa 

stanu infrastruktury sportowej w 
gorlickich szkołach” (Ł. Bałajewicz).
-Odbiór robót na Górze Parkowej, 
oraz robót związanych z  wymianą 
małej architektury w parku w ra-
mach rewitalizacji Parku Miejskiego 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
-Zajęcia z metody Montessori w 
Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Gorli-
cach (Ł. Bałajewicz).
-Odbiór Pumptrack toru rowerowe-
go, połączony z oficjalnym otwar-
ciem obiektu (R. Kukla). 
6 października 2018 roku.
-Jubileusz 40-lecia firmy KOS w No-
wym Sączu (R. Kukla).
-VII „Spotkanie Pokoleń” w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Kromera 
w Gorlicach (R. Kukla).
- Ceremonia Startu Honorowego 
4-go Rajdu Grodzkiego zorganizo-
wanego przez Automobilklub Biecki 
(Ł. Bałajewicz).
7 października 2018 roku.
-Spotkanie towarzyszące otwar-
ciu wystawy ,,Gorliczanki, Równe i 
Niepodległe” zorganizowane przez 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
-Na gorlickim Rynku odbyła się cere-
monia Mety 4-go Rajdu Grodzkiego, 
a następnie uroczystość rozdania 
nagród w OSiR w Gorlicach (R. Ku-
kla).
8 października 2018 roku.
-Uroczysta Gala finałowa X Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla Wszyst-
kich, XXIV Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin-Małopolska 2018  pod 
patronatem honorowym Jacka Krupy 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego (GCK, R. Kukla).
-Spotkanie z Panem Piotrem Mau-
rekiem przedstawicielem ROPS w 
Krakowie, koordynatorem projektu 
,,Sami dzielni”(R. Kukla).
-Zebranie Zarządu Osiedla Nr 2 
,,Magdalena”(R. Kukla).
9 października 2018 roku.
-Kampania „Zostań w Gorlicach” 
- spotkanie z dyrektorami szkół i 
przedsiębiorcami w Domu Polsko-
-Słowackim (R. Kukla).
-Odbiór robót budowlanych w MZS 
Nr 4 w ramach zadania ,,Poprawa 
stanu infrastruktury sportowej w 
gorlickich szkołach” (Ł. Bałajewicz).
-Spotkanie z Panem Piotrem Ko-
curem przedstawicielem Przed-
siębiorstwa Drogowo-Mostowego 
,,Godrom” Sp. z o. o w Gorlicach 
w sprawie przebudowy dróg miej-
skich (R. Kukla).
10 października 2018 roku.
-Odbiór robót budowlanych w MZS 
Nr 5 w ramach zadania ,,Poprawa 
stanu infrastruktury sportowej w 
gorlickich szkołach” (Ł. Bałajewicz).
-Uroczyste podpisanie umowy z 

firmą Solaris w ramach programu 
,,Rozbudowa systemu ekologicznego 
transportu sposobem na mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza i wyższy 
komfort podróżowania w obszarze 
funkcjonalnym miasta Gorlice” dzię-
ki której MZK w Gorlicach zasili 11 
niskoemisyjnych i niskopodłogowych 
autobusów(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
-Uroczysta Inauguracja Roku Akade-
mickiego 2018/2019 Uniwersytetu 
Złotego Wieku w Gorlicach (R. Ku-
kla).
11 października 2018 roku.
-Zajęcia edukacyjne ,,Dbajmy o czy-
ste powietrze” w Miejskim Przed-
szkolu Nr 3 w Gorlicach (R. Kukla).
-Uroczyste podsumowanie akcji edu-
kacyjnej dotyczącej zanieczyszcze-
nia i ochrony powietrza, w ramach 
projektu „Małopolska w zdrowej at-
mosferze” w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
-Zajęcia otwarte pt. „Chcemy oddy-
chać czystym powietrzem”, przygo-
towane w ramach projektu „Wdraża-
nie programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego – Ma-
łopolska w zdrowej atmosferze” w 
Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Gorli-
cach (R. Kukla).
12 października 2018 roku.
-Spotkanie z przedstawicielami Fir-
my TLC Sp. z o. o. w Gorlicach w 
sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Strefie Aktywności Go-
spodarczej przy ul. Bieckiej w Gorli-
cach, przeznaczonej pod działalność  
gospodarczą (R. Kukla).
-Miejskie obchody Międzynarodowe-
go Dnia Edukacji Narodowej-uroczy-
sta akademia w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 1 w Gorlicach (R. Kukla).
-Uroczyste otwarcie Niepublicznego 
Przedszkola z Oddziałami Integra-
cyjnymi ,, Kubusiowy Ogród” w Gor-
licach (Ł. Bałajewicz).
-Spotkanie podsumowujące 8 lat 
działalności Gorlice TV Sp. z o. o. w 
Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
14 października 2018 roku.
-Zebranie sprawozdawcze Zarządu 
Osiedla Nr 10 ,,Skrzyńskich” (R. Ku-
kla).
15 października 2018 roku.
-Przedstawienie dotyczące ochro-
ny powietrza w ramach programu 
,,Małopolska w zdrowej atmosferze” 
przygotowane przez dzieci w Miej-
skim Przedszkolu nr 8 w Gorlicach 
(Ł. Bałajewicz).
-Uroczystości odsłonięcia Pomnika 
upamiętniającego stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości i 
uroczysta Sesja Rady Powiatu Gor-
lickiego (R. Kukla).
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postojowych
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 27.09.2018 
roku w sprawie budowy dodat-
kowych miejsc postojowych przy 
ul. Armii Krajowej informuję, iż 
wniosek będzie analizowany i oce-
niany na etapie prac związanych z 
konstruowaniem projektu budżetu 
na 2019 rok. O podjętych w tym 
temacie decyzjach zostanie Pan 
poinformowany po zakończeniu 
prac przy planowaniu budżetu na 
przyszły rok.

Robert Ryn-
dak interpelo-
wał w sprawie 
wykonanie mo-
nitoringu ulicy 
Kopernika i ra-
diolinii do Ko-
mendy Powiato-

wej Policji w Gorlicach. 
W odpowiedzi na Pana interpelację 
złożoną podczas Sesji Rady Miasta 
w dniu 27.09.2018 r. informuję, że 
w październiku 2018 r. zostanie 
wszczęte postepowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego na 
wykonanie monitoringu ulicy Ko-
pernika i radiolinii do Komendy 
Powiatowej Policji w Gorlicach. 
Realizując wnioski Komisji Spraw 
Społecznych oraz przede wszyst-
kim mieszkańców  wykonany zo-
stanie monitoring ulicy Kopernika 
(sieć teletechniczna na odcinku 
ok. 140 m, siedem kamer stacjo-
narnych z przesyłaniem obrazu 
radiolinią do studia w Urzędzie 
Miejskim, wstępny koszt inwestycji 
ponad 41.000 zł brutto). 
Przy realizacji tego zadania dodat-
kowo wykonana zostanie radiolinia 
do Komendy Powiatowej Policji, 
która pozwoli na podgląd obrazu 
ze wszystkich kamer miejskiego 
monitoringu. 
Wykonanie monitoringu na ulicach 
Kromera i Niepodległości będzie 
natomiast zrealizowane w 2019 
roku równolegle do prowadzonych 
inwestycji związanych z przebudo-
wą w/w dróg.

T o m a s z 
Szczepanik in-
terpelował w 
sprawie  działań 
związanych z 
modernizacją li-
nii kolejowych.
W nawiązaniu 

do Pańskiej interpelacji zgłoszo-
nej na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 30.08.2018 r. dotyczącej 
budowy łącznicy kolejowej przeka-
zuję w załączeniu kopię pisma PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w Kra-
kowie znak: IREPI3-0702-16/18 z 
26.09.2018 r. zawierającego odpo-
wiedź na wystąpienie w tej spra-
wie.

sta w dniu 27.09.2018 roku  
odnośnie dokończenia „Budowy 
ulicy Dębowej” (punkt 2) informu-
ję, że zadanie to będzie przedmio-
tem analizy na etapie prac zwią-
zanych z projektem budżetu na 
2019 rok.
Trzecia interpelacja dotyczyła 
przygotowania podziękowań dla 
dla członków Zarządów Osiedli.

Lucyna Jamro 
interpelowała w 
sprawie wyko-
rzystania przy-
stanku przy ul. 
Armii Krajowej.
W nawiązaniu 
do Pani inter-

pelacji zgłoszonej na Sesji Rady 
Miasta w dniu 30.08.2018 r. za-
wierającej wniosek o rozpoczyna-
nie kursów komunikacji miejskiej z 
przystanku przy ul. Armii Krajowej 
w Gorlicach, przekazuję załącze-
niu kopię pisma Miejskiego Zakła-
du Komunikacyjnego Sp. z o.o. w 
Gorlicach z 24.09.2018 r., zawiera-
jącego szczegółowe wyjaśnienia w 
tej sprawie.

Maria Ludwin 
interpelowała w 
sprawie remon-
tu tarasu Miej-
skiego Przed-
szkola nr 8 oraz 
d o p o s a ż e n i a 
placów zabaw.

W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Mia-
sta w dniu 27.09.2018 roku  
(punkt I) w sprawie remontu ta-
rasu Miejskiego Przedszkola nr 8 
oraz doposażenia placów zabaw  
w Miejskich Przedszkolach Nr 5 
oraz Nr 3 informuję, że zadania te 
będą przedmiotem analizy na eta-
pie prac związanych z projektem 
budżetu na 2019 rok.
Interpelowała też w sprawie 
zwiększania tempa robót na ul. 
Tuwima.
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację złożoną na Sesji Rady 
Miasta w dniu 27.09.2018 roku  
(punkt I) w sprawie zwiększenia 
tempa robót związanych z prze-
budową sieci wodociągowej w 
rejonie ul. Tuwima informuję, że 
wystosowałem pismo do Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o, aby zobligo-
wać Wykonawcę robót do zwięk-
szenia zaangażowania i wzrostu 
robót na przedmiotowym zadaniu.

Mariola Mi-
gdar interpelo-
wała w sprawie 
obsługi parkin-
gów w obrębie 
Wydziału Komu-
nikacji i Dróg 
Starostwa.    

W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji Rady 

Miasta Gorlice w dniu 27.09.2018 
roku w sprawie parkingów w ob-
rębie Wydziału Komunikacji i Dróg 
Starostwa Powiatowego informu-
ję, że interpelacja została przeka-
zana do Starostwa Powiatowego 
z prośbą o załatwienie zgodnie z 
kompetencjami.

Alicja Nowak 
interpelowała w 
sprawie udziele-
nia informacji o 
wykonaniu wa-
łów na prawym 
brzegu rzeki Sę-
kówki.

Odpowiadając na Pani interpela-
cję złożoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu  27 września 2018r. 
dotyczącą udzielenia informacji 
w sprawie wykonania wałów na 
prawym brzegu rzeki Sękówki wy-
jaśniam, iż ponownie wystąpiłem 
do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego – Wody Polskie RZGW 
w Rzeszowie (pismo w załączeniu) 
w trybie udzielenia informacji pu-
blicznej  o wyjaśnienie kwestii lo-
kalizacji i szczegółów dotyczących 
ujętego na liście zadań strategicz-
nych w Planie Zarządzania Ryzy-
kiem Powodziowym dla obszaru 
dorzecza Wisły na lata 2016-2021 
zadania pn: „Budowa prawostron-
nego obwałowania w km 0+600 
– 1+590, rzeka Sękówka  w miej-
scowości Gorlice”.
Jednocześnie nadmieniam, iż zapi-
sy Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla Mia-
sta Gorlice nie zawierają żadnych 
informacji dotyczących budowy 
wałów przeciwpowodziowych na 
rzece Sękówce, a przedsięwzięcie 
to nie ujęte jest w harmonogra-
mie zadań inwestycyjnych Miasta 
Gorlice na rok 2019 ani w planach 
inwestycyjnych na lata przyszłe. 
Interpelowała też w sprawie moż-
liwości zabezpieczenia w nowym 
budżecie dodatkowych środków 
finansowych na sterylizację kotów 
wolno bytujących oraz zakupu w 
bieżącym roku dodatkowych dom-
ków dla takich zwierząt.
W odpowiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu  27 września br.  
w sprawie możliwości zabezpie-
czenia w nowym budżecie dodat-
kowych środków finansowych na 
sterylizację kotów wolno bytują-
cych oraz zakupu w bieżącym roku 
dodatkowych domków dla takich 
zwierząt uprzejmie informuję, że 
w projekcie budżetu na rok 2019 
zaplanowana została kwota 2 000 
zł na przeprowadzenie zabiegów 
sterylizacji kotów wolno żyjących.
Szczegółowy podział środków na 
poszczególne rodzaje działań z 
zakresu opieki nad zwierzętami 
zostanie ostatecznie ustalony w 
„Programie opieki nad zwierzętami 

oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Gor-
lice na rok 2019”, który zatwier-
dzać będzie Rada Miasta Gorlice 
w formie uchwały. Informuję, że w 
ubiegłym roku zakupione zostało i 
ustawione na terenie Miasta kilka 
sztuk domków dla kotów wolno 
bytujących.  Z przykrością stwier-
dzam, że  z uwagi na ograniczone 
środki finansowe w bieżącym roku, 
dodatkowy zakup domków nie 
może zostać zrealizowany.
Nadmieniam także, że w celu re-
alizacji zadań związanych z opieką 
nad zwierzętami, Miasto Gorlice 
użyczyło Fundacji „PSYstań” dla 
zwierząt w Gorlicach, teren przy 
ul. Bieckiej.
Mam nadzieję, że współpraca z 
tą fundacją przyczyni się także do 
bardziej efektywnego zapewnienia 
opieki zwierzętom zwłaszcza w 
okresie zimowym.
Interpelowała też w sprawie moż-
liwości wprowadzenia częściowo 
darmowej komunikacji autobuso-
wej.
W odpowiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 27.09.2018 r. w 
sprawie możliwości wprowadzenia 
częściowo darmowej komunikacji 
autobusowej uprzejmie informu-
ję, że wystąpiłem do Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego Sp. z 
o.o. w Gorlicach z prośbą o prze-
analizowanie przedstawionej pro-
pozycji.
Złożyła też interpelację w sprawie 
remontu parkingów przed szpita-
lem.
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 27.09.2018 
roku w sprawie remontu parkin-
gów przed szpitalem informuję, że 
nawierzchnia zarówno miejsc po-
stojowych jak i drogi manewrowej 
wymaga przebudowy. 
Sprawa wymiany nawierzchni na 
drodze była analizowana przy kon-
struowaniu budżetu na 2018 rok, 
jednak ograniczone środki finan-
sowe nie pozwoliły na wykonanie 
nowej nawierzchni w bieżącvym 
roku.Sprawa zostanie powtórnie 
przeanalizowana w trakcie prac 
nad propozycjami budżetowymi na 
przyszły rok, przy czym rozważymy 
możliwość wykonania prac etapa-
mi np. I etap wymiana nawierzch-
nia na drodze, II etap wymiana 
nawierzchni na miejscach posto-
jowych.
O podjętych decyzjach zostanie 
Pani poinformowana po zakończe-
niu prac przy planowaniu budżetu 
na przyszły rok.

Adam Piecho-
wicz interpelo-
wał w sprawie 
budowy dodat-
kowych miejsc. 

Polsko - rosyjska wymiana
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Uczniowie z Chorwacji, Rumunii i Islandii odwiedzili Gorlice
W ramach projektu „Wy-
korzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych w 
przedmiotach matematycz-
no-przyrodniczych” - opraco-
wanego i koordynowanego 
przez Miejski Zespół Szkół nr 
5 w Gorlicach,  w dniach 22- 
26 października br. z wizytą  
w naszym mieście przeby-
wali uczniowie i nauczyciele 
z Chorwacji (Osnowa Jurija 
Sizgorica - Szybenik,) Islan-
dii (Álfhólsskóli – Kopagovur) 
i Rumunii (Scoala Gimnaziala 
nr 38 im. Dimitrie Cantemir - 
Konstanta).
Ważnym punktem programu 
było spotkanie z przedstawi-
cielami władz Miasta - Zastęp-
cą Burmistrza Miasta Gorlice 

Łukaszem Bałajewiczem oraz 
kierownikiem Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksandrem Augustynem.
Projekt powstał w ramach pro-
gramu Erasmus Plus - partner-
skie projekty szkół i będzie re-
alizowany przez najbliższe dwa 
lata nauki szkolnej. Jest do-
skonałym sposobem wymiany 
międzynarodowych doświad-
czeń na polu edukacji, zapre-
zentowania własnych państw i 
kultur, nawiązania międzynaro-
dowych kontaktów i przyjaźni, 
a także niepowtarzalną okazją  
i sposobem promocji MZS nr 5 
i Miasta Gorlice w ponadlokal-
nym, europejskim środowisku.

Dobiegła końca kolejna  edycja 
programu polsko-rosyjskiej wy-
miany młodzieży organizowane-
go przez stowarzyszenie ”Bliżej 
dziecka”, działające przy MZS nr 
5 w Gorlicach, a współfinanso-
wanego przez Polsko - Rosyjskie 
Centrum Dialogu i Porozumienia 
w Warszawie.
Ostatnia wymiana miała ekolo-
giczno-kulinarny charakter. Bra-
li w niej  udział uczniowie wraz 
opiekunami  z MZS nr 5 w Gor-
licach i szkoły 525 w Petersbur-
gu. W ramach autorskiego  pro-
gramu  pod tytułem „Żyj zdrowo 
- bio, eco  i organic”, uczestnicy 
projektu wzięli udział w   wyda-
rzeniach, które przybliżyły  im 
sposoby aktywnego  spędzania 
czasu i prawidłowego odżywiania 
- dawniej i dziś /wizyta w peters-
burskim muzeum higieny, pie-
sze wędrówki po górach, wizyta 
w  piekarni, zakładzie produkcji 
wody mineralnej ”Wysowianka”, 

gospodarstwie ekologicznym, 
muzeum żywego piernika w To-
runiu/. Uczestniczyli  we wspól-
nych warsztatach, które  miały 
im pokazać, jak wyszukiwać  w 
sklepach „ekologiczną  żywność” 
i przygotowywać  zdrowe posiłki 
napoje, chleb, pierogi.
W ramach podsumowania, na 
gorlickim rynku zorganizowano 
ekologiczny happening. Uczestni-
cy projektu i uczniowie  z zaprzy-
jaźnionych szkół (z Zespołu Szkół 
Technicznych w Gorlicach, Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w 
Bystrej), brali udział w konkursie 
Master Cheef. Z udostępnionych 
produktów wykonywali przepysz-
ne sałatki. Oceny dokonywało 
jury, którego przewodniczącym 
został Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla.
Przedstawiciele Zespołu Szkół 
Zawodowych im. K. Pułaskiego 
w Gorlicach – sekcja gastrono-
miczna – prezentowali nowe 

Polsko - rosyjska wymiana

W akcję profilaktyczną „Promil 
nie jest przyjacielem, tylko do 
złego kusicielem” włączyły się 
także przedszkolaki z Miejskie-
go Przedszkola nr 2 przy ul. 
Wyszyńskiego oraz Miejskiego 
Przedszkola nr 3 przy ul. Po-
tockiego.
Happening w Miejskim Przed-
szkolu nr 2 rozpoczął się krótką 
bajką bezpromilową pt. „Jaś i 
Małgosia”, której celem było  
wyrobienie u dzieci krytycznej 
postawy w stosunku do nie-
odpowiedzialnych kierowców. 
Następnie przedszkolaki w 
asyście policjantów z Wydziału 
Ruchu Drogowego KPP Gorlice 

przemaszerowały wzdłuż uli-
cy Wyszyńskiego na pobliski  
parking i przeprowadziły akcję 
profilaktyczną wśród kierow-
ców, rozdawały własnoręcznie 
wykonane ulotki oraz  prosiły 
kierowców oraz przechodniów, 
aby reagowali na innych nie-
trzeźwych kierowców.
Podobna  akcja odbyła się 
23 października z udziałem  
przedszkolaków z Miejskiego 
Przedszkola nr 3. Dzieci, po 
obejrzeniu bajki profilaktycznej 
pt. „Czerwony kapturek”, wy-
ruszyły na pobliską ulicę, aby 
wspólnie z wychowawczyniami 
oraz funkcjonariuszami Policji 

Bezpromilowe bajki

edukować kierowców.
Głównym celem projektu jest 
ograniczenie liczby pijanych 
kierowców oraz zmiana na-
stawienia, szczególnie wśród 
pasażerów, by nie wahali się 

reagować w sytuacjach, gdy 
stan kierowcy wzbudza nawet 
najmniejsze wątpliwości.
Projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

sałatkowe trendy, a szkoły rolni-
czej – wspaniały chleb. Na ekolo-
gicznych wystawach można było 
znaleźć wyroby pszczelarskie, a 
także skosztować żołnierskiej 

grochówki.
Wspomniane wyżej szkoły miały 
tez okazję do zaprezentowania 
swej oferty edukacyjnej - zwłasz-
cza pod kątem ekologii.
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Z wielką radością informujemy, 
że nowa płyta „SILENCE” Ta-
deusza Łuczejki otrzymała od 
miesięcznika High Fidelity dwie 
prestiżowe nagrody za muzy-
kę i wybitną jakość dźwięku. 
 
Tadeuszowi serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów i nagród!

Płyta „SILENCE” Tadeusza Łuczejko nagrodzona!

Parada w Bardejowie za nami
12 października  br. w Bar-
dejowie odbyła się Parada z 
lampionami, która została po-
łączona z uroczystym zamknię-
ciem fontann multimedial-
nych. Na uczestników czekało 
wiele atrakcji, m.in. występy 
sokolników czy koncert sło-
wackiej grupy Freezie. Na 
zakończenie parady gościnnie 
wystąpił gorlicki Teatr Ekspe-
rymentalny GCK „ERGO”.  
Wydarzenie łączyło w sobie 
dwa żywioły: ogień i wodę. 
Lampiony i ogień to symbole 
światła, miłości i zwycięstwa. 
Woda symbolizuje bogactwo 
Bardejowa, jakim są źró-
dła wód mineralnych.  
Wydarzenie zrealizowane 
zostało w ramach projektu 
Miasta Gorlice „Geoturysty-
ka szansą na rozwój pogra-
nicza polsko-słowackiego”, 
który uzyskał dofinansowanie 
z Programu Interreg V-A Pol-
ska – Słowacja 2014-2020. 

Partnerem projektu jest Bar-
dejów, z którym od 1999 roku 
łączy nas umowa partnerska. 
 
Zarówno Gorlice jak i Barde-
jów, ze względu na malowni-
cze położenie w sercu polskich 
Karpat – na skraju Beskidu 
Niskiego, dysponują unikato-
wymi atrakcjami geoturystycz-
nymi, opartymi na zasobach 
geologicznych. Gorlice to ko-
lebka przemysłu naftowego, 
gdzie powstawały pierwsze 
na świecie kopanki i kopalnie 
ropy naftowej, a Bardejów to 
miejscowość uzdrowiskowa, 
ze źródłami wód mineralnych. 
Pogranicze polsko-słowackie 
w rejonie Gorlic i Bardejova to 
teren niepowtarzalny, mental-
nie i językowo bliski, mający 
wspólną historię, kulturę i tra-
dycję. Łączy nas również chęć 
rozwoju turystyki w naszym 
regionie, stąd wspólny projekt. 
Foto. Miasto Bardejów

W ostatnim czasie, dawno niere-
montowana kapliczka przy mo-
ście na rzece Ropie odzyskała 
swój dawny blask. Odnowione 
zostało wnętrze kapliczki, figu-
ra św. Nepomucena, wykonano 
też nowe oświetlenie i krzyż - 
wszystko dzięki staraniom Mia-
sta i lokalnych społeczników. 
Charakterystyczna kapliczka 
jest obiektem małej architektu-
ry sakralnej wg tradycji z wieku 
XVIII. Wewnątrz znajduje się 
rzeźba drewniana św. Nepomu-
cena wykonana w tradycji ba-
rokowej. Kapliczkę wybudowa-
no na przyczółku drewnianego 
mostu nad rzeką Ropą. W 1929 
r. przebudowana została przy 
budowie nowego mostu żela-
zno-betonowego. W 1994 roku 
kapliczkę poddano gruntownej 
renowacji. Wymieniono tynki, 
przebudowano kolumny oraz 
wymieniono pokrycie dachowe.
Od dłuższego czasu chcieliśmy 
podjąć temat remontu kapliczki 

przy moście – mówi Burmistrz 
Rafał Kukla. W ostatnim okresie 
stan kapliczki uległ pogorszeniu, 
a zwłaszcza figury - czynniki at-
mosferyczne spowodowały, że 
twarz św. Nepomucena została 
uszkodzona. Cieszę się, że dzię-
ki wielu staraniom oraz ludziom 
dobrej woli kapliczka odzyskała 
swój dawny blask. Wystąpiliśmy 
też do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków o wyrażenie 
zgody na przeprowadzenie ze-
wnętrznej renowacji kapliczki 
i po jej uzyskaniu planujemy 
przeprowadzenie tych prac jesz-
cze w tym roku, oczywiście o ile 
warunki atmosferyczne na to 
pozwolą – kończy.
Renowację figury św. Nepomu-
cena, bezpłatnie wykonał arty-
sta plastyk Zdzisław Tohl. Nowy 
krzyż na podstawie XVIII wiecz-
nego wzorca wykonał społecznie 
Leszek Brzozowski, a wnętrze 
kapliczki i oświetlenie rzeźby 
zrealizował Urząd Miejski.

Figura św. Nepomucena odnowiona
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18 października br. 150 przed-
szkolaków wraz z wychowaw-
cami pokolorowało fragment 
gorlickiego rynku. Powstało 
w ten sposób bezpieczne, 
bezpromilowe  miasteczko, 
w którym kierowcy jeżdżą na 
trzeźwo i z bezpieczną pręd-
kością, przestrzegają przepi-
sów ruchu drogowego, zwra-
cają uwagę na pieszych, a 
szczególnie na dzieci. Efekty 
pracy obejrzał burmistrz Gor-
lic Rafał Kukla oraz kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych Aleksan-
der Augustyn.
Dzieci skandowały hasło 
przewodnie projektu „Kie-
rowco – promil nie jest przy-
jacielem, tylko do złego kusi-
cielem”!
W trakcie trwania happenin-

gu młodzieżowi liderzy profi-
laktyki rozdawali mieszkań-
com Gorlic naklejki z hasłem 
„Powstrzymaj pijanego kie-
rowcę”, prosząc jednocześnie 
przechodniów, aby reagowali 
na nietrzeźwych kierowców - 
bo życie naszych bliskich, w 
tym szczególnie dzieci, jest 
ważniejsze od chwilowej przy-
jemności pijanego kierowcy.
Warsztaty poprowadzili  in-
struktorzy z Gorlickiego Cen-
trum Kultury: Tomasz Tajak 
i Magdalena Rak, a Adam 
Szczepański nagłośnił wyda-
rzenie.
Happening zorganizowany 
został w ramach projektu pro-
filaktycznego „Promil nie jest 
przyjacielem, tylko do złego 
kusicielem”.

Wspaniałym prezentem dla 
wszystkich gorliczan była sen-
tymentalna podróż po Gorli-
cach sprzed 40 lat, w którą za-
brał nas znany fotograf Jacek 
Kosiba. W Domu Polsko-Sło-
wackim wystawił czarno-białe 
fotografie, które z wielkim od-
daniem i kronikarskim zamia-
rem pokazania ich przyszłym 
pokoleniom, zachował aż do 

dziś. Wernisaż w dniu 23 paź-
dziernika br. był prawdziwym 
festiwalem wspomnień. Starsi 
z łezką w oku rozpoznawali 
zakątki z czasów swej młodo-
ści, młodsi natomiast mogli 
pobawić się w detektywa, po-
równując zdjęcia z aktualnym 
wyglądem ulic.
Uroczyste otwarcie ekspozycji 
uświetnił swą obecnością Kon-

40 lat minęło
Powrót do przeszłości i wizyta Konsula Słowacji

sul Republiki Słowackiej w Kra-
kowie Slavomír Nagy. Wyraził 
radość z powodu kontynuowa-
nia współpracy ze Słowacją 
przez Dom Polsko-Słowacki 
oraz pogratulował autorowi 
wartościowej wystawy. Miał 
również okazję, by porozma-
wiać z przedstawicielem Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach, Kie-
rownikiem Wydziału Oświaty, 

Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksandrem Augustynem.
Wystawa „40 lat minę-
ło” czynna będzie do 29 
listopada, gorąco zapra-
szamy do jej zwiedzania! 
 
Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

Namalowali „bezpromilowe miasteczko”
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służyli radami dietetycznymi 
oraz zapewnili uczestnikom 
dokonanie pomiaru ciśnie-
nia krwi, cholesterolu i cukru. 
Zakończenie zawodów w obec-
ności Burmistrza Gorlic odbyło 
się w restauracji Hotelu Mar-
got, gdzie po wspólnym posiłku 
ogłoszono wyniki i wręczono na-
grody ( za miejsca 1-3 medale, 
nagrody rzeczowe, dyplomy). 
Prezentujemy listę zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach: 
Rzuty do kosza:  
1. Przepióra Katarzyna 2. Gro-
holova Eva 3. Konigova Elena 
1. Trzaskoś Kazimierz 2. Ko-
nig Mikulas 3. Jurczyk Michał 
Rzutki do tarczy:  
1. Kolarzyk Anna 2. Pabisiń-
ska Ewa 3. Burkot Bogumiła 
1. Vabno Milan 2. Solarz 
Leszek 3. Konig Mikulas 
Ringo:  
1. Kolarzyk Anna 2. Nowicka Mał-
gorzata 3. Nrukowicz Barbara 
1. Stabach Franciszek 2. Juraj 
Philippi 3. Tenerowicz Zbigniew 

16 października br. w Hali Spor-
towej OSiR odbyła się III Gor-
licka Spartakiada Seniorów. 
Imprezę otworzył Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla wraz 
z kierownikiem Wydziału Oświa-
ty Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksandrem Augustynem, jego 
zastępcą Jerzym Knotem i gospo-
darzem spartakiady dyrektorem 
OSiR Mariuszem Duszowiczem. 
Otwarcie zawodów uświet-
nił występ tancerzy z Gorlic-
kiego Centrum Kultury. Przed 
rozpoczęciem rywalizacji zo-
stała przeprowadzona roz-
grzewka, która poprowadził 
Rafał Łażeński z OSiR Gorlice. 
Impreza przeznaczona była 
dla seniorów +60 lat, którzy 
wzięli udział w ośmiu konku-
rencjach indywidualnych oraz 
zawodach Nordic Walking, któ-
re odbyły się w parku miejskim. 
Serdecznie dziękujemy NA-
TURE HOUSE oraz Polskiemu 
Związkowi Diabetyków - Za-
rząd Powiatowy Gorlice, którzy 

III Gorlicka Spartakiada Seniorów

Strzelanie z broni pneu-
matycznej:  
1. Rzemińska Halina 2. Buraś 
Bogusława 3. Sopala Urszula 
1. Vabno Milan 2. Brach Sta-
nisław 3. Nowak Tadeusz 
Rzut woreczkiem do celu:  
1. Smyja Barbara 2. Trza-
skoś Maria 3. Groholova Eva 
1. Trzaskoś Kazimierz 2. Mo-

rawski Ryszard 3. Blanda Jozef 
Rzut piłką lekarską:  
1. Konigova Elena 2. Gie-
rut Anna 3. Janusz Wanda 
1. Vabno Milan 2. Kli-
mek Jan 3. Solarz Leszek 
Unihockej:  
1. Konigova Elena 2. Groho-
lova Eva 3. Buraś Bogusława 
1. Gierut Ryszard 2. Moraw-
ski Ryszard 3. Vabno Milan 
Hantle:  
1. Świerk-Maryńczak Danuta 2. 
Kolarzyk Anna 3. Janusz Wanda 
1. Pasieka Marian 2. Blanda Jo-
zef 3. Klimek Jan
Nordick Walking:  
1. Burkot Bogumiła, 2. 
Świerk-Maryńczak Da-
nuta, 3. Sopala Urszula 
1. Blanda Jozef, 2. Dziubina Ro-
man, Klimek Jan


