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8 stycznia br. w Gorlickim Cen-
trum Kultury odbyło się trady-
cyjne Spotkanie Noworoczne 
Samorządów Powiatu Gorlic-
kiego i Miasta Gorlice. Na za-
proszenie Starosty Gorlickiego 
Karola Górskiego i Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli na 
wspólnej gali spotkali się m.in. 
przedstawiciele władz woje-
wódzkich, parlamentarzyści i 
lokalni samorządowcy. Wśród 
gości nie zabrakło także przed-
stawicieli instytucji, organi-
zacji oraz przedsiębiorców. 
Uroczyste spotkanie rozpo-
częły noworoczne wystąpie-
nia Starosty Karola Górskiego 
oraz Burmistrza Rafała Kukli, 
którzy podsumowali minio-
ny 2017 rok oraz przedstawili 
osiągnięcia, sukcesy miasta i 
powiatu gorlickiego. Zaprezen-
towali także plany na rok 2018. 
 

Następnie głos zabrał czło-
nek zarządu Województwa 
Małopolskiego - Leszek Zegz-
da, a list od posłanki na Sejm 
RP Barbary Bartuś odczy-
tał Radny Adam Piechowicz 
Po przemówieniach, uroczystość 
otworzyła kolęda w wykonaniu 
Anii Klesyk, wokalistki Gorlickie-
go Centrum Kultury. Całości wy-
darzenia towarzyszyła muzyka 
big bandu Jazz Brass Consort. 
Jego załozycielami są Wojtek 
Nowicki, muzyk Jasielskiego 
Domu Kultury, jednocześnie 
kierownik muzyczny oraz Robert 
Pisarek, mentor sekcji dętej. 
Big band działa od 2013 roku 
przy Jasielskim Domu Kultury. 
Tradycją Spotkań Noworocz-
nych jest wręczenie nagrody 
Burmistrza Gorlic - statuetki 
DERSŁAWA. W tym roku ode-
brał ją Proboszcz Parafii Na-
rodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Gorlicach – ksiądz 
Stanisław Ruszel. Nagroda 
przyznana została mu za jed-
noczenie społeczności Gorlic w 
działaniach charytatywnych i 
społecznych, za propagowanie 
kultury, muzyki i sztuki w pro-
gach Bazyliki oraz opiekę nad 
gorlickimi zabytkami.
Tak księdza Stanisława przed-
stawili prowadzący galę: 
- Do naszego miasta po raz 
pierwszy przybył jako wikariusz 
w 1993 roku. Katechizował 
wtedy w Zespole Szkół Budow-
lanych i prowadził młodzież w 
Ruchu Światło – Życie. Po raz 
drugi przybył do Gorlic w 2012 
roku, już jako proboszcz, po 
przejściu na emeryturę ks. pra-
łata Stanisława Górskiego. Dziś 
znamy go jako prawdziwego, 
otwartego gospodarza gorlickiej 
Bazyliki Mniejszej, który propa-
guje w jej gościnnych progach 
kulturę, muzykę i sztukę oraz 
otacza opieką gorlickie zabytki. 
Od kiedy objął funkcję pro-
boszcza w Bazylice, postarał 
się o gruntowny remont w bu-
dynku plebanii i równocześnie 
troskę o odnowienie wnętrza 
kościoła. Zajął się między in-
nymi sprawą ogrzewania oraz 
odnowieniem i wykonaniem 
nowych ławek. Dzięki staraniom 
gospodarza miasta Burmistrza 
Rafała Kukli i gospodarza Para-
fii Księdza Stanisława Ruszela 
w ostatnich dniach oddano do 
użytku nowo wyremontowany 
budynek toalet przy kościele. 
Ksiądz Stanisław zawsze gorli-
wie włącza się w państwowe i 
miejskie uroczystości – obecny 
jest podczas obchodów każdej 
ważnej rocznicy – Święta Nie-
podległości, obchodów rozpo-
częcia i zakończenia II wojny 

światowej czy sowieckiej napa-
ści na Polskę. Obecny jest także 
podczas niezwykle ważnych dla 
nas, dla gorliczan, corocznych 
obchodów Bitwy pod Gorlica-
mi, bierze udział w wydarze-
niach upamiętniających śmierć 
gorlickiego bohatera – księdza 
Bronisława Świeykowskiego, 
a w zeszłym roku wziął udział 
w obchodach 600-lecia lokacji 
naszego miasta. Zawsze wspo-
maga modlitwą, dobrym sło-
wem i duchowym patronatem. 
Tylko w ostatnich latach, dzięki 
księdzu Stanisławowi w Bazylice 
mogliśmy podziwiać znakomite, 
chwytające za serce oratoria, ta-
kie jak „Jutrznia za Nienarodzo-
nych”, „Miłość ponad wszystko”, 
czy jedyne w swoim rodzaju 
widowisko – słowno muzycz-
ne „Ballada Gorlicka” – wysta-
wione podczas obchodów 100. 
rocznicy Bitwy pod Gorlicami. 
Statuetka DERSŁAWA Karwa-
cjana to najwyższe wyróżnie-
nie przyznawane przez Burmi-
strza Miasta Gorlice za zasługi 
na rzecz naszego miasta oraz 
wspomaganie i lobbowanie 
na rzecz lokalnych inicjatyw 
i przedsięwzięć. W poprzed-
nich latach nagrodę otrzymali 
m.in. Łukasz Dyczo, Mirosław 
Czyżykiewicz, dr Jerzy Krze-
wicki, Andrzej Stasiuk i Monika 
Sznajderman – Wydawnictwo 
CZARNE, Dariusz Bohatkie-
wicz, Władysław „Adzik” Sen-
decki oraz  Ewa Wachowicz. 
Na zakończenie gali toast no-
woroczny wznieśli Starosta Po-
wiatu Karol Górski, Burmistrz 
Miast Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Marek Bugno oraz Wiceprze-
wodnicząca Rady Miast Gorlice 
Mariola Migdar.

DERSŁAW DLA KS. STANISŁAWA RUSZELA
Spotkanie Noworoczne Samorządów Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego
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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 8.00 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

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

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO PLANOWANIA
I REALIZACJI BUDŻETU

BIURO KADR I BHP

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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Sylwester w Gorlicach
Powitanie Nowego 2018 Roku na Rynku

Zakończenie starego i powi-
tanie Nowego Roku to czas 
postanowień, podsumowań, 
ale przede wszystkim zabawy 
i radosnego oczekiwania! Syl-
wester 2017/2018 w Gorlicach 

również upłynął w radosnej at-
mosferze. Nie zabrakło emocji 
sportowych, atrakcji dla dzieci 
oraz wspólnego powitania No-
wego Roku na gorlickim Rynku. 
Nocą, kiedy rozpoczyna się 

właściwy czas świętowania, 
gorlicki Rynek wypełniły dźwię-
ki muzyki i atmosfera pełne-
go ekscytacji oczekiwania na 
nadejście 2018 roku. Stary 
rok pożegnaliśmy z zespołem 
The Underground Man, który 
pomimo chłodu, niesamowi-
tym, nowoczesnym brzmie-
niem rozgrzał zgromadzonych 
gorliczan. Tuż przed północą, 
ze sceny, odliczanie rozpo-
czął Burmistrz Rafał Kukla, a 
gdy padło wyczekiwane przez 
wszystkich „jeden” - niebo 
rozświetlił zapierający dech w 
piersiach pokaz fajerwerków! 
Na płycie Rynku rozbrzmia-
ły radosne okrzyki i życzenia 
noworoczne. W tej radosnej 
atmosferze, pierwszy nowo-
roczny koncert dał Bartas Szy-
moniak.
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Orszak Trzech Króli w Gorlicach
6 stycznia br., w Uroczy-
stość Objawienia Pańskie-
go, ulicami Gorlic prze-
szedł Orszak Trzech Króli. 
Orszak wyruszył po Mszy Świę-
tej o godz. 11:30 i przeszedł 
ulicami: 3-go Maja, Słowac-
kiego, Krasińskiego, Legionów 
i Mickiewicza, kończąc swój 
pochód na Rynku miasta. 
Tam miało miejsce wspól-
ne radosne kolędowanie i 
błogosławieństwo ks. pro-
boszcza Stanisława Ruszela. 
 

Źródło: Parafia pw. Narodzenia NMP w Gor-
licach

13 stycznia br., w Domu Ka-
techetycznym  przy parafii 
Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny, odbyło się spotka-
nie opłatkowe z uczestnikami 
oraz organizatorami kolonii ze 
Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich w Gorlicach. W wyda-
rzeniu udział wziął Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz 
Starosta Gorlicki Karol Górski. 
Spotkanie było nie tylko oka-

zją do złożenia serdecznych, 
świąteczno – noworocznych 
życzeń, ale również do po-
dziękowania wszystkim, którzy 
włączyli się w akcje organizo-
wania kolonii dla dzieci z ro-
dzin potrzebujących wsparcia, 
za okazane serce oraz zaan-
gażowanie, co podkreślała 
Prezes Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Maria Przewor. 
Spotkanie przebiegło w at-

mosferze radości i życzliwości. 
Prócz tradycyjnego składa-
nia życzeń oraz modlitwy pod 
przewodnictwem ks. Stanisła-
wa Ruszela, uczestnicy włą-
czyli się we wspólne kolędo-
wanie wraz z grupą śpiewaczą 
„Młodzi duchem”. Nie zabra-
kło także relacji  fotograficz-
nej z  ubiegłorocznego wy-
poczynku letniego dzieci i 
upominków od św. Mikołąja. 

Koło Rodzin Katolickich przy 
Parafii Narodzenia NMP w Gor-
licach działa od 23 lat, organi-
zując letni wypoczynek dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci 
z Gorlic. W realizację tego szla-
chetnego przedsięwzięcia za-
angażowanych jest wiele osób 
oraz wolontariuszy, chcących 
nieść bezinteresowną pomoc 
najmłodszym gorliczanom.  
 

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
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Sześćdziesiąt dwal lata temu 
społeczność Gorlic żegnała 
swego kapłana, obrońcę i opie-
kuna, ale również niezłomnego 
burmistrza miasta - ks. Broni-
sława Świeykowskiego - mówił 
26 stycznia br., podczas uroczy-
stości, Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla. Jak ważną postacią 
dla naszego miasta był bohater-
ski burmistrz, świadczy obec-
ność proboszczów wszystkich 

gorlickich parafii oraz najwyż-
szych władz Miasta, Powiatu i 
służb mundurowych podczas 
tegorocznych obchodów.  
Wydarzenie ku pamięci boha-
terskiego Burmistrza Gorlic roz-
poczęło się Mszą Świętą w Ba-
zylice Mniejszej, którą odprawił 
ks. Proboszcz Stanisław Ruszel. 
Po uroczystym nabożeństwie 
młodzież z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 5 przedstawiła program 

słowno-muzyczny przybliżają-
cy postać ks. Świeykowskiego. 
Dalsze uroczystości odbyły się 
na cmentarzu parafialnym, 
gdzie przy grobie i pamiątko-
wej tablicy poświęconej ks. 
Bronisławowi Świeykowskiemu, 
złożone zostały wiązanki kwia-
tów, a okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
W wyjątkowych obchodach 62. 
rocznicy śmierci ks. Bronisława 
Świeykowskiego udział wzięli 

Obchody 62. rocznicy śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego

Gala Szlachetnej Paczki
Szlachetna Paczka to jeden z 
najbardziej rozpoznawalnych 
projektów społecznych w Pol-
sce. Akcja oparta jest na pracy 
z darczyńcami, którzy przygo-
towują dedykowaną pomoc i 
wolontariuszami, dzięki którym 
konkretni ludzie ją otrzymują! 
18 stycznia br. w Domu Polsko-
-Słowackim odbyła się uroczy-
sta gala podsumowująca  7. 
edycję wydarzenia w naszym 
mieście. Spotkali się wolonta-
riusze, darczyńcy oraz wszy-
scy zaangażowani w realizację 
tej edycji Szlachetnej Paczki. 
W imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice udział w uroczystości 
wziął jego Zastępca Łukasz Ba-
łajewicz, wśród gości znaleźli 

się też Starosta Karol Górski,  
Sekretarz Miasta Gorlice Daniel 
Janeczek oraz Kierownik Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Andrzej Przybyłowicz. 
W szlachetną akcję zaangażo-
wało się wielu darczyńców, w 
tym, jak co roku: Urząd Miej-
ski w Gorlicach, Starostwo Po-
wiatowe w Gorlicach, szkoły, 
grupy zorganizowane, a także 
osoby prywatne. Przez ręce 
wolontariuszy przeszło aż 339 
paczek, nie licząc tych dostar-
czonych bezpośrednio do ro-
dzin, jak np. dwie tony węgla! 
Podobnie jak w zeszłych latach 
centrum logistyczne akcji mie-
ściło się w Pawilonie Historii 
Miasta na gorlickim Rynku. Za-

stępca Burmistrza Łukasz Bała-
jewicz przekazał podziękowania 
wszystkim, którzy włączyli się 
w akcję, a szczególne skierował 

na ręce Małgorzaty Markowicz 
– wieloletniego lidera rejonu, 
koordynatora i dobrego ducha 
gorlickiej Szlachetnej Paczki.

73. rocznica wyzwolenia Gorlic
73 lata temu Gorlice wyzwo-
lone zostały spod niemieckiej 
okupacji. 17 stycznia br., pod 
budynkiem Sklarczykówki, 
odbyły się uroczystości upa-
miętniające to wydarzenie. 
W imieniu Burmistrza Miasta 
Rafała Kukli okolicznościo-
we przemówienie wygłosił 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice  Łukasz Bałajewicz. 
Podczas II Wojny Światowej, 
po raz kolejny Gorlice i Ziemia 
Gorlicka poniosły ogromną 
ofiarę. Z ręki okupanta zginęło 
ponad 8200 mieszkańców po-
wiatu, w tym niemal całkowicie 
zgładzona została społeczność 
gorlickich Żydów. W miejscu 

w którym dziś stoimy, w bu-
dynku Sklarczykówki, gdzie 
mieściła się siedziba Gestapo, 
hitlerowscy oprawcy dokony-
wali okrutnych przesłuchań, 
egzekucji - mówił.  
Pod tablicą pamiątkową złożo-
ne zostały symboliczne wiązan-
ki kwiatów. W obchodach wzię-
li udział: Starosta Gorlicki Karol 
Górski, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Mariola Migdar, 
Kombatanci, przedstawiciele 
powiatowych i miejskich samo-
rządów, służb mundurowych, 
Młodzieżowej Rady Miasta, 
młodzież z Miejskich Zespołów 
Szkół oraz mieszkańcy Gorlic. 
 

także: Starosta Gorlicki Karol 
Górski, Zastępca Burmistrza 
Łukasz Bałajewicz, Przewod-
niczący Rady Miasta Krzysztof 
Wroński, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Mariola Migdar, 
Radni Rady Miasta, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach, bryg. mgr 
inż. Krzysztof Gładysz, Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego 
Policji w Gorlicach, nadkomi-
sarz Dorota Tokarz oraz  przed-
stawiciele Bractwa Kurkowego. 
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Będzie bezpieczniej na Dukielskiej!
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Realizacja pewnych inwestycji, 
ze względu na wymogi formal-
ne, jest nierzadko bardzo cza-
sochłonna. Mieszkańcy Osiedla 
„Sokół” od lat czekali na wpro-
wadzenie zmian, o które zabie-
gali, a których wykonanie, nie-
stety, przedłużało się ze względu 
na formalności i biurokrację. 
Niezmiernie cieszę się jednak, 
że po wielu staraniach uda się 
nam zrealizować to przedsię-
wzięcie, a mieszkańcy ulicy 
Dukielskiej będą mogli czuć się 
bezpiecznie. – mówił Burmistrz 
Rafał Kukla.Inwestycja, o któ-
rej mowa, to budowa przejścia 
dla pieszych wraz z oświetle-
niem oraz przebudowa i zmiana 

lokalizacji zatoki autobusowej 
na wysokości Delikatesów Cen-
trum. O inwestycję, która popra-
wi bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu, apelowali za-
równo mieszkańcy Osiedla „So-
kół” jak i Radny Jan Wojnarski. 
Zadanie podzielone zostało na 
etapy. Właśnie dobiegła końca 
pierwsza faza inwestycji - wy-
konana została kanalizacja prze-
ciwdeszczowa na długości 50 m., 
wraz ze studniami. O dalszych 
pracach będziemy informować 
na bieżąco. Zadanie re-
alizowane i finansowane jest na 
podstawie porozumienia pomię-
dzy Zarządem Województwa Ma-
łopolskiego a Miastem Gorlice.

Ulica Hallera po przebudowie
Tuż przed świętami zakończyła 
się przebudowa ulicy Hallera, 
na wysokości Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 6 w Gorlicach. 
Prócz nowej nawierzchni, 
wykonano odwodnienie oraz 
przebudowano i zabezpieczo-
no sieci uzbrojenia terenu. 
Przypomnijmy, że moderni-

zacja ulicy Hallera wchodzi 
w skład jednego wspólnego 
przetargu na przebudowę łącz-
nie 8 ulic. Oprócz ul. Hallera 
przetarg obejmuje remont na-
wierzchni ulic Sosnowej, Cho-
pina (bocznej), Zagórzańskiej, 
Kopernika, Dębowej, Broniew-
skiego oraz Rybickiego.

Łokietka boczna wyremontowana!

Nie da się zaprzeczyć, że rok 
2017 był obfity w różnego ro-
dzaju drogowe inwestycje. Miło 
nam poinformować, że na trzy 
dni przed końcem roku, zakoń-
czył się remont kolejnej ulicy! 
Końca dobiegły prace na uli-
cy Łokietka bocznej, które 
objęły wymianę zniszczonej 
nawierzchni drogi na odcinku 

o długości 110 m i szerokości 
3,5 m. W ramach moderni-
zacji wykonane zostało także 
odwodnienie liniowe drogi. 
Szybkie osiągnięcie efektu 
końcowego możliwe było dzię-
ki sprawnemu przeprowadze-
niu prac, a także dzięki sprzy-
jającej pogodzie.

Zagórzańska i Graniczna z nową nawierzchnią!
Zakończyła się przebudowa 
ulicy Zagórzańskiej na odcinku 
od ulicy Sikorskiego wraz ze 
skrzyżowaniem z ulicą Granicz-
ną w Gorlicach. W tym samym 
czasie końca dobiegły również 
prace związane z remontem 
samej ulicy Granicznej, aż do 
skrzyżowania z ul. Wspólną. 

Prace objęły modernizację na-
wierzchni obu ulic na długości 
ok 820 metrów każda, wraz z 
ich wyrównaniem przy wjaz-
dach na posesje oraz drogi 
boczne. Pobocza uzupełnione 
zostały klińcem, co znacznie 
podniosło jakość i bezpie-
czeństwo użytkowania drogi. 
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Przypominamy, że moder-
nizacja tych pomijanych do 
tej pory w planach inwesty-
cyjnych dróg, możliwa była 
dzięki zaoszczędzonym w 
budżecie środkom. Część 
prac na ul. Zagórzańskiej od 
skrzyżowaniania w kierunku 
dawnego osuwiska, została 

wykonana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Gorlice. 
Remonty są jednymi z kilku-
nastu przeprowadzonych w 
minionym roku moderniza-
cji gorlickich ulic, służących 
podniesieniu jakości życia 
mieszkańców naszego miasta!
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Miniony rok przyniósł kolejne 
dobre informacje o zewnętrz-
nych środkach finansowych, 
jakie zasilą działania gor-
lickiego samorządu w roku 
2018. Po wiadomości o po-
zyskaniu dofinansowania na 
przebudowę ulicy Wróblew-
skiego, możemy przekazać 
kolejną dobrą nowinę – wnio-
sek aplikacyjny złożony przez 
Miasto Gorlice w maju 2017 
r. do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, działanie 
5.2 Rozwijanie systemu go-
spodarki odpadami, poddz. 

5.2.2 Gospodarka odpada-
mi – SPR uzyskał pozytywną 
ocenę  i został wybrany do 
dofinansowania!  Przedmio-
tem wniosku było demontaż, 
odbiór oraz wywóz odpadów 
azbestowych, w tym: demon-
taż pokryć dachowych  z 17 
budynków (mieszkalnych i 
gospodarczych) zlokalizo-
wanych w mieście Gorlice 
oraz 2 budynków w gminie 
Moszczenica (chodzi tu o 
budynki będące własnością 
miasta Gorlice a położone 
w Moszczenicy).  Ponadto w 
ramach projektu z terenu 22 
nieruchomości położonych w 

Gorlicach usunięte zostaną 
wyroby zawierające azbest, 
których demontaż nastąpił 
wcześniej, lub które nigdy 
nie były wykorzystywane 
jako pokrycie dachowe, a na-
dal pozostają zmagazynowa-
ne na prywatnych posesjach.  
Główny przedmiot projektu 
uzupełniać będą działania z 
zakresu edukacji i informacji 
ekologicznej, w tym spotka-
nia w szkołach i przedszko-
lach oraz wydruk i kolportaż 
materiałów edukacyjno-in-
formacyjnych.
Realizacja projektu zaplano-
wana została na okres od lu-

tego do listopada 2018 roku, 
szacowany całkowity koszt 
zadania to 84.463,38 zł, do-
finansowanie wynosi 85% 
(71.793,86 zł).
Wszystkie lokalizacje wyro-
bów zawierających azbest 
objęte projektem ujęte są 
w Bazie Azbestowej  prowa-
dzonej przez Ministerstwo 
Rozwoju, będącej  jednym z 
narzędzi monitorowania re-
alizacji zadań wynikających 
z Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032, dostępnej pod adre-
sem www.bazaazbestowa.
gov.pl

Koniec roku 2017 - kolejne zewnętrzne pieniądze dla Gorlic

12 stycznia br. w Dworze Kar-
wacjanów przedstawiciele Wo-
jewództwa Małopolskiego – Wi-
cemarszałek Stanisław Sorys, 
Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Leszek Zegz-
da, Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 
Urszula Nowogórska oraz Rad-
ny Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego Stanisław Pasoń, 
oficjalnie przekazali umowy 
na projekty realizowane przez 
Związek Gmin Ziemi Gorlickiej. 
Wśród czterech realizowanych 
projektów znalazły się dwa 
obejmujące Miasto Gorlice - 
zakładające obniżenie poziomu 
niskiej emisji, poprzez wymianę 
źródeł ciepła w indywidualnych 
gospodarstwa domowych. 
W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej, w tym Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla. Na spotkaniu obecni 
byli także m.in. Dyrektor Kan-
celarii Zarządu Województwa 
Małopolskiego Witold Ko-
chan,  Przewodniczący Zarzą-
du Związku Gmin Ziemi Gor-

lickiej Czesław Rakoczy oraz 
Przewodniczący Zgroma-
dzenia Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej Krzysztof Wroński. 
W towarzystwie lokalnych me-
diów obserwujących wydarze-
nie przekazane zostały dwie 
umowy - „Ograniczenie niskiej 
emisji na terenie Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej przez wykorzy-
stanie urządzeń grzewczych na 
biomasę oraz Odnawialnych 
Źródeł Energii” oraz „Ograni-
czenie niskiej emisji na terenie 
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
przez wykorzystanie urządzeń 
grzewczych na paliwa sta-
łe oraz Odnawialnych Źródeł 
Energii”,  dzięki którym na 
terenie Miasta Gorlice wymie-
nionych zostanie 30 kotłów, 
które zastąpione zostaną no-
woczesnymi i ekologicznymi 
źródłami ciepła, spełniający-
mi najwyższe normy i stan-
dardy. Łączna wartość tych 
projektów to 7 562 874, 14 zł, 
a ich głównym celem jest re-
dukcja emisji zanieczyszczeń 
oraz gazów cieplarnianych 
pochodzących z ogrzewa-

nia budynków mieszkalnych 
na terenie Ziemi Gorlickiej. 
Przekazane zostały też umo-
wy na „Rozbudowę potencjału 
uzdrowiskowego Uzdrowiska 
Wysowa w oparciu o bogactwo 
wód Beskidu Niskiego” i „Budo-
wę infrastruktury obsługi po-
dróżnych w obszarze dworca 
kolejowego w Mieście Biecz”. 
Nieraz podkreślałem, że dzia-
łania proekologiczne są bardzo 
ważne w naszym mieście i na 
Ziemi Gorlickiej. Chcemy chwa-

lić się zdrowym powietrzem, 
dobrą atmosferą i przyciągać 
turystów, ale najważniejsze 
- chcemy żyć zdrowo, bez dy-
miących starych pieców! To 
kolejny krok w dobrą stronę – 
mówił Burmistrz Rafał Kukla. 
Przypominamy także, iż audy-
torzy mają czas na wykonanie 
certyfikatów energetycznych 
do końca września 2018 r. a 
wymiany kotłów planuje się 
zakończyć maksymalnie do 
końca 2019 r.

Fundusze unijne na wymianę pieców

Jeszcze przed końcem 
minionego roku zakoń-
czyły się prace konser-
watorsko-remontowe w oto-
czeniu najstarszej gorlickiej 
kapliczki przy ulicy Krętej.  
Prace objęły remont kamien-
nego muru oporowego na 
długości blisko 10 metrów. 
Wzmocniono strefę funda-
mentową, wykonano warstwę 
izolacyjną i drenaż odwodnie-
nia, uzupełniono ubytki kamie-

ni i zapraw murarskich oraz 
wykonano nowe zwieńczenie 
korony muru w postaci nakry-
wy kamiennej z piaskowca. 
Odnowienie historycznego 
otoczenia kapliczki zostało 
wykonane ze środków Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta 
Gorlice na rok 2017. Zadanie 
zostało zgłoszone i wybrane 
w głosowaniu przez miesz-
kańców Osiedla nr 1 „Starów-
ka”.

Odnowiono otoczenie kapliczki przy ul. Krętej
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Kolejny rekordowy 
finał WOŚP w Gorlicach!

105 963,72 zł – to kwota jaką 
w tym roku, pomimo siarczy-
stego mrozu, zebrał gorlicki 
sztab WOŚP - tym samym padł 
kolejny rekord! W tym roku 
Gorlice zagrały z Szymbar-
kiem, Bobową i Ropicą Polską, 
a pieniądze zbierane były dla 
wyrównania szans w leczeniu 
noworodków. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim którzy włą-
czyli się w pomaganie.   
Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy wystartowała tuż 
po godz. 8:00 rajdem tury-
stycznym. Już o godz. 9:00 
można było zobaczyć Gorlic-
ki Kręciołek - zorganizowany 
przez miłośników motoryza-
cji, pokaz odbył się pomię-
dzy lodowiskiem i stadionem, 
a pod halą OSiR spróbować 
swoich sił w jeździe samo-
chodem z talerzem Stewarda. 
W tym czasie na hali OSiR 
trwały badania podczas któ-
rych można było sprawdzić 
m.in. poziom cukru, choleste-
rolu, ciśnienie tętnicze, poddać 
się badaniom ortopedycznym, 
a także zbadać wady postawy. 
O godz. 9:00 i 11:00 na lodo-
wisku odbyła się orkiestrowa 
ślizgawka. O godz. 10:00 na 
krytej pływalni „Fala” rozpo-
częły się zawody pływackie, 
a o 12:00 na hali OSiR moż-
na było wziąć udział w za-
wodach w strzelaniu z broni 

pneumatycznej. W gorlickim 
parku chętni mogli włączyć 
się w Wielkoorkiestrowe bie-
ganie oraz przeżyć eskimo-
ską przygodę z psami Husky! 
O 14:30 wspólnym kolędowa-
niem z grupą Belfersingers,  
rozpoczęły się Orkiestrowe 
koncerty. Już godzinę póź-
niej radykalnie zmieniliśmy 
klimat na imponujący sto-
nerowy hałas podczas wy-
stępu zespołu Los Pastwa. 
O godz.16:00 na hali za-
czął się mecz charytatywny 
siatkówki pomiędzy druży-
nami Omega Ropa – Urząd 
Miejski w Gorlicach, który 
zakończył się zwycięstwem 
drużyny samorządowców. 
O 17:00 na Wielkoorkiestro-
wej scenie wystąpił młody 
zespół Hooch, a tuż po me-
czu siatkówki na hali OSiR, w 
zupełnej ciemności, odbył się 
hipnotyzujący spektakl Teatru 
Eksperymentalnego ERGO. 
Wielkoorkiestrowe koncer-
ty zakończyły się występami 
młodego wokalisty i mul-
tiinstrumentalisty Grzego-
rza Lewka oraz blues roc-
kowej grupy Billy Goats. 
W przerwach pomiędzy wyda-
rzeniami i tuż, przed świateł-
kiem do nieba można było wy-
licytować ciekawe przedmioty 
z których całkowity dochód 
został przekazany na wyrów-

nania szans w leczeniu nowo-
rodków. Do licytacji zachęcał 
tegoroczny szef sztabu - Ma-
ciej Zimowski oraz prowadzący 
wydarzenie Anna Konopka i 
Grzegorz Halko. Zgromadzo-
nym gorliczanom za obecność 
i wielkie serce podziękowa-
li Starosta Karol Górski, a w 
imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli, jego Za-
stępca - Łukasz Bałajewicz. 
26. finał WOŚP zakończył 

się tradycyjnym już świateł-
kiem do nieba, które przy-
ciągnęło tłumy gorliczan. 
Łącznie zebrano 105,963,72 
zł, 10,55 Euro, 5 dola-
rów USA. W tym Gorlice 66 
073,8 zł Bobowa 28 258,66 
zł, Ropica Polska 6 288,34 
zł, Szymbark 5 342,92 zł. 
Jeszcze raz serdecznie dzięku-
jemy za włączenie się w chary-
tatywną akcję.
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Promocja najnowszej książki 
Andrzeja Ćmiecha „Ziemia gor-
licka i jej dzieje” zgromadziła 
25 stycznia br. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej wielu pasjo-
natów historii oraz przyjaciół 
autora. Z Andrzejem Ćmiechem 
o najnowszym tytule w jego bi-
bliografii rozmawiali dwaj do-
świadczeni pedagodzy i histo-

rycy — Krzysztof Michalik oraz 
Marek Dziedziak. Niezwykle in-
teresującej rozmowie przysłu-
chiwali się Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice Łukasz Bałaje-
wicz, Wicestarosta Jerzy Na-
lepka oraz Kierownik Wydziału 
Oświaty Kultury i Spraw Spo-
łecznych Aleksander Augustyn.  
Najnowsza książka o historii 

ziemi gorlickiej, to obowiąz-
kowa lektura dla miłośników 
regionu, ale przede wszyst-
kim dla tych, którzy wybierają 
się w te strony. Autor pisząc 
„Ziemię gorlicką i jej dzieje”, 
opierał się głównie o mate-
riały archiwalne, wspomnie-
nia, prasę minionych czasów, 
oraz opracowania powstałe 

Historia ziemi gorlickiej zapisana na kartach książki
w ostatnich latach. Również 
materiał ilustracyjny nie jest 
przypadkowy – niekiedy pu-
blikowany po raz pierwszy. 
Andrzej Ćmiech to bibliofil, 
kolekcjoner, autor wielu 
książek dotyczących historii 
ziemi gorlickiej oraz rozwoju 
przemysłu górniczego i 
naftowego.

Ekologicznie na Uniwersytecie Złotego Wieku
17 stycznia br. zgromadzeni 
na sali Domu Polsko - Sło-
wackiego uczestnicy Uniwer-
sytetu Złotego Wieku, mieli 
okazję posłuchać prelekcji 
Kamili Pakuły – Ekodoradcy 
Urzędu Miejskiego - na te-
mat uchwały antysmogowej. 
Słuchacze Uniwersytetu Złotego 
Wieku mogli dowiedzieć się co 
zmienia uchwała antysmogowa 
i jakie są jej główne założenia 
- do czego zobowiązuje i za co 
na jej podstawie można karać. 
Ekodoradca prostym językiem 
przedstawiła jej szczegóły.  
Uchwała antysmogowa dla 
Małopolski obowiązuje od 1 
lipca 2017 roku. Uchwała ta: 
ogranicza powstawanie no-

wych źródeł emisji zanie-
czyszczeń; wyznacza długie 
okresy przejściowe dla obec-
nie użytkowanych kotłów na 
węgiel i drewno; wprowadza 
wymagania dla jakości sto-
sowanych paliw, aby wyeli-
minować odpady węglowe 
i mokre drewno; wprowa-
dza obowiązek doposażenia 
kominków w urządzenia re-
dukujące emisję; kontroluje 
przestrzeganie wprowadza-
nych ograniczeń. 
Kamila Pakuła zaprosiła też do 
dalszego kontaktu w tematach 
doboru pieca i oszczędności 
energii oraz rozmów w temacie 
powietrza, paliw i odnawialnych 
źródeł energii.

Zdobywca Korony Ziemi na Uniwersytecie Złotego Wieku
Zygmunt Berdychowski to pol-
ski polityk, działacz społeczny, 
poseł i himalaista. Jest zało-
życielem Fundacji „Instytut 
Studiów Wschodnich”, która 
organizuje cykliczne spotkania 
polityków i przedsiębiorców z 
Europy Centralnej i Wschodniej 
pod nazwą Forum Ekonomicz-
ne w Krynicy-Zdroju.
W lipcu 2015, wspinając się na 
Denali (McKinley), najwyższy 
szczyt w Ameryce Północnej, 
osiągnął Koronę Ziemi. 26.01 
o tym niezwykłym osiągnięciu 
opowiadał podczas prelekcji na 
Uniwersytecie Złotego Wieku 
w Domu Polsko – Słowackim. 
Spotkanie przyciągnęło tłumy 

uczestników UZW, żywo zain-
teresowanych postacią Zyg-
munta Berdychowskiego. Pre-
legenta przywitali w Gorlicach 
Burmistrz Rafał Kukla oraz rek-
tor UZW Roman Dziubina, któ-
rzy również z zaciekawieniem 
przysłuchiwali się prelekcji.
Wędrówkę po Koronę Ziemi 
Zygmunt Berdychowski roz-
począł od zdobycia w 2007 
roku Mount Blanc – 4810 m 
n.p.m., najwyższej góry Euro-
py. Następny był Elbrus (Kau-
kaz), 5642 m n.p.m. – 2008, 
Kilimandżaro (Afryka), 5895 
m n.p.m. – 2009, Aconcagua 
(Ameryka Południowa) – 2010, 
Masyw Vinsona (Antaktyda), 

fo
t. 

Te
od

or
 W

ło
se

k
fo

t. 
MB

P 
Go

rli
ce

fo
t. 

Te
od

or
 W

ło
se

k

4897 m n.p.m. – 2011 i Pira-
mida Carstensza (Australia i 
Oceania), 4884 m n.p.m. – 

2012. Trzykrotnie szturmował 
Moun Everest, który udało mu 
się zdobyć w 2014 roku.
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25 stycznia br. odbyła się XLIV se-
sja Rady Miasta Gorlice. Po przy-
jęciu informacji o sporządzeniu 
protokołów z XLI i XLII sesji Rady 
Miasta, radni zapoznali się z Infor-
macją Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16.12.2017r. do 
15.01.2018r., z odpowiedziami na 
interpelacje zgłoszone na XLII se-
sji RM oraz rozpatrzyli 13 uchwał. 
Pierwsza dotyczyła pomocy finan-
sowej dla Powiatu Gorlickiego w 
kwocie 13 000 zł dla zadania - or-
ganizacji przez Muzeum Dworu 

Karwacjanów i Gładyszów imprez 
kulturalnych w 2018 r. : Poetycko-
-Muzycznej Bitwy pod Gorlicami, 
Muzyki cerkiewnej w Beskidzie 
Niskim, Gorlickiej Jesieni Muzycz-
nej, Warsztatów Muzyki Kameral-
nej. Szacunkowy koszt zadań wy-
nosić będzie ok. 30 000 zł. Dwie 
uchwały dotyczyły tematu nieru-
chomości - wyrażenie zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej 
przy ul. Szpitalnej zabudowanej 
budynkiem stacji transformatoro-
wej na rzecz Spółki Tauron Dystry-

bucja S.A., która jest właścicielem 
budynku oraz nabycia na rzecz 
Miasta Gorlice prawa własności 
nieruchomości gruntowych przy 
ul. Lenartowicza na cel publicz-
ny - drogę wewnętrzną. Kolejna 
uchwała umożliwia przystąpienie 
do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Miasta Gorlice z przeznaczeniem 
na tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej przy ul. Kapu-
ścińskiego. Radni przyjęli również 
„Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe dla Miasta Gorlice na 
lata 2017-2032”; zatwierdzili wie-
loletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Gorlicach; doko-
nali zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Gorlice na lata 2014-2021; 
przyjęli „Program ochrony środo-
wiska dla Miasta Gorlice na lata 
2017-2020 z perspektywą do 
roku 2024”; uchwałą zatwier-

dzili tryb udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepu-
blicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawo-
wych i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na 
terenie Miasta Gorlice oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji; 
wyrazili zgodę na realizację pro-
jektu,, Przebudowa zewnętrznego 
kąpieliska miejskiego w Gorlicach 
przy ulicy Sportowej z budową 
obiektów towarzyszących; wy-
rażono także zgodę na realiza-
cję projektu,, Budowa dwóch 
Otwartych Stref Aktywności 
(OSA) na terenie Miasta Gorlice. 
Przedostatnia uchwała dotyczyła 
zmiany Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2018 rok (Plan docho-
dów budżetu miasta na 2018r. 
zwiększa się o 72.355 zł, w tym: 
dochody bieżące zwiększa się o 
36.925 zł a majątkowe o 35.430 
zł. O taką samą kwotę 72.355 
zł zwiększa się wydatki budżetu. 
W ostatniej uchwale dokonano 
zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Gorlice.
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku

16 listopada 2017 roku 
- Udział w panelu dyskusyjnym na 
temat realizacji Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Gorlice podczas 
konferencji pt. „Budżet obywatelski 
- czyli jak skutecznie dynamizować 
partycypację społeczną” (Nowy 
Sącz, R. Kukla)
- Uroczyste zakończenie VI edycji 
Gorlickiego Wieloboju Sportowego 
(OSiR, R. Kukla)
17 listopada 2017 roku
- Finał Projektu Edukacyjnego 
„Czarne Złoto” w MBP (Ł. Bałaje-
wicz)
18 listopada 2017 roku
- VI Spotkanie Pokoleń w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marcina 
Kromera (R. Kukla)
- Spotkanie andrzejkowe na zapro-
szenie Zarządu Osiedla Nr 3 „Kro-
mera” (R. Kukla)
- Udział w spotkaniu andrzejkowym 
na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 
6 „Zawodzie” (Ł. Bałajewicz) 
21 listopada 2017 roku 
- Forum Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów Małopolski w Muszynie 
(R. Kukla)
- Spotkanie ze służbami miejskimi 
policji oraz zarządem GKS Glinik 
Gorlice w sprawie dostosowania 
stadionu do organizacji meczów 
podwyższonego ryzyka oraz bez-
piecznego kibicowania (Ł. Bałaje-

wicz)
22 listopada 2017 roku
- Spotkanie z pracownikami MOPSU 
z okazji Dnia Pracownika Socjalne-
go (R. Kukla)
- Spotkanie podsumowujące działa-
nia profilaktyczne akcji „Nie pal – to 
szkodzi zdrowiu!” (R. Kukla)
23 listopada 2017 roku
- Spotkanie z Przewodniczącymi Za-
rządów Osiedli w sprawie projektu 
budżetu Miasta Gorlice na rok 2018 
(R. Kukla)
- Zebranie sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz)
- Uroczysta Gala z okazji Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa (Dom Pol-
sko-Słowacki, R. Kukla)
24 listopada 2017 roku 
- Spotkanie z projektantem Panem 
Leszkiem Smajdorem w sprawie 
kompleksowej modernizacji ener-
getycznej budynków użyteczności 
publicznej na terenie Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej (Ł. Bałajewicz)
27 listopada 2017 roku
- Konferencja Global Clean Air Su-
mmit – na rzecz czystego powietrza 
(Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie z Marszałkiem Woje-
wództwa Małopolskiego – Panem 
Jackiem Krupą - w sprawie połączeń 
kolejowych (Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie z Zastępcą Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich – Pa-

nią Grażyną Krok (Kraków, R. Kukla)
29 listopada 2017 roku
- Zarząd Związku Gmin Ziemi Gorlic-
kiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie w sprawie realizacji pro-
jektu pt. „Rozbudowa systemu eko-
logicznego transportu sposobem na 
mniejsze zanieczyszczenie powie-
trza i wyższy komfort podróżowania 
w obszarze funkcjonowania miasta 
Gorlice” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Zebranie Wspólnoty Mieszkanio-
wej Wróblewskiego  1A, Rynek 19 
(R. Kukla)
- Spotkanie z przedstawicielami 
Gorlickiego Klubu Cyklistów (R. Ku-
kla)
1 grudnia 2017 roku
- Spotkanie z MPGK sprawie przeję-
cia od PKP sieci wodociągowej przy 
ulicy Kolejowej(Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie w sprawie garaży przy 
ul. Stawiska (Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z MZK w sprawie re-
alizacji projektu pt. „Rozbudowa 
systemu ekologicznego transportu 
sposobem na mniejsze zanieczysz-
czenie powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze funkcjo-
nowania miasta Gorlice” (Ł. Bała-
jewicz)
- Podsumowanie konkursu pn. 
„Olimpiada Wiedzy o AIDS” (D. Ja-
neczek)
3 grudnia 2017 roku

- I Halowy Turniej Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Powiatu Gor-
lickiego (OSiR, Ł. Bałajewicz)
- Miejski Mikołaj w Gorlicach (GCK, 
R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie Mikołajkowe Zarządu 
Osiedla Nr 9 „Górne” (R. Kukla)
4 grudnia 2017 roku
- Spotkanie z kierownikiem Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Podegrodziu-
-Panem Tadeuszem Pytko (UM, R. 
Kukla)
- Wigilia Rady Miejsko-Gminnej Kół 
Gospodyń Wiejskich (Zagórzany, R. 
Kukla)
5 grudnia 2017 roku
- Forum sekretarzy (Kraków, D. Ja-
neczek)
- Spotkanie w sprawie przejęcia od 
PKP sieci wodociągowej przy ulicy 
Kolejowej (PKP Kraków, Ł. Bałaje-
wicz)
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkow-
skim w sprawie realizacji projektu 
pt. „Rozbudowa systemu ekolo-
gicznego transportu sposobem na 
mniejsze zanieczyszczenie powie-
trza i wyższy komfort podróżowania 
w obszarze funkcjonowania miasta 
Gorlice” (Kraków, Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z Prezesem Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej - Panią 
Małgorzatą Mrugała i Zastępcą 
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WFOŚiGK – Panią Anną Biederman-
-Zaręba oraz z Panem Robertem 
Bażela – Kierownikiem do spraw 
Środków Krajowych (Kraków, R. 
Kukla)
- Spotkanie Mikołajkowe Zarządu 
Osiedla Nr 10 „Skrzyńskich” (R. 
Kukla)
6 grudnia 2017 roku
- Spotkanie zespołu do spraw oceny 
projektów – oświetlenie ulicy Lipo-
wej (Ł. Bałajewicz)
- Wizyta Studyjna Gorlickiej Funda-
cji Ludzi Aktywnych MILA (R. Kukla)
- Spotkanie Mikołajkowe Zarządu 
Osiedla Nr 5 „Młodych” (R. Kukla)
- Spotkanie Mikołajkowe Zarządu 
Osiedla Nr 1 „Starówka” (R. Kukla)
7 grudnia 2017 roku
- Spotkanie opłatkowe Polskiego 
Związku Niewidomych w Gorlicach 
(R. Kukla)
- Warsztaty Uniwersytetu Złotego 
Wieku pn. „A my w sprawie świąt…” 
(Ł. Bałajewicz)
- Uroczysta Gala wręczenia nagród 
laureatom Rankingu Gmin Małopol-
ski 2017 (Niepołomice,
 R. Kukla)
- Spotkanie Gorlickiego Sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy (Ł. Bałajewicz)
8 grudnia 2017 roku
- VIII Maraton Pisania Listów w I 
LO im. Marcina Kromera w Gorli-
cach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z udziałem Gmin: Biecz, 
Sękowa, Lipinki w sprawie realizacji 
projektu pt. „Rozbudowa systemu 
ekologicznego transportu sposo-
bem na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i wyższy komfort podró-
żowania w obszarze funkcjonowa-
nia miasta Gorlice” (Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie Mikołajkowe Zarządu 
Osiedla Nr 4 „Mariampol” (R. Kukla)
- Wręczenie nagrody im. Alfreda 
Długosza podczas 34-tej wystawy 
Dorobku Twórczego Gorlickiego 
Środowiska Plastycznego (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
10 grudnia 2017 roku
- Zebranie  Zarządu Osiedla Nr 10 
„Skrzyńskich” (R. Kukla)
- Obchody Dnia Pamięci Ofiar Stanu 
Wojennego. Uroczysta Msza Św., 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod tablicą upamiętniającą ks. Je-
rzego Popiełuszkę (Ł. Bałajewicz)
- Turniej Piłki Nożnej dla dzieci 
przedszkolnych – akcja mikołajko-
wa (OSiR, R. Kukla)
11 grudnia 2017 roku
- Spotkanie z Ordynariuszem Diece-
zji Przemysko-Gorlickiej - biskupem 
Paisjuszem (R. Kukla) 
- Spotkanie przedświąteczne z 
Seniorami z Zarządu Osiedla Nr 5 
„Młodych” (R. Kukla)
12 grudnia 2017 roku
- Zarząd Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
- Konferencja prasowa dotycząca 
inwestycji w Parku Miejskim (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
13 grudnia 2017 roku
- Spotkanie z Wójtem Gminy Sęko-

wa - Panią Małgorzatą Małuch oraz 
Wójtem Lipinek – Panem Czesła-
wem Rakoczym w sprawie realizacji 
projektu pt. „Rozbudowa systemu 
ekologicznego transportu sposo-
bem na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i wyższy komfort podró-
żowania w obszarze funkcjonowa-
nia miasta Gorlice” (R. Kukla)
- Wizyta studyjna delegacji przed-
siębiorców z Ukrainy (R. Kukla)
14 grudnia 2017 roku
- Spotkanie Opłatkowe Uniwersyte-
tu Złotego Wieku (R. Kukla)
15 grudnia 2017 roku
- Wizyta dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola Sióstr Służebniczek (R. 
Kukla)
- Spotkanie w sprawie oświetlenia 
ulicy Kwiatowej (Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie opłatkowe Gorlickiej 
Rady Seniorów (R. Kukla)
- Świąteczne warsztaty Młodzieżo-
wej Rady Miasta (Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie wigilijne Strzeleckiego 
Bractwa Kurkowego (R. Kukla)
16 grudnia 2017 roku
- Spotkanie opłatkowe zarządów 
osiedli - Osiedla Nr 12 „Krasińskie-
go”, Osiedla Nr 8 „Korczak”, Osiedla 
Nr 6 „Zawodzie”(R. Kukla, Ł. Bała-
jewicz)
-„Gorlicki Mistrz Smaku” - turniej 
kulinarny w ramach Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
- Spotkanie wigilijne Miejskiego 
Koła Gospodyń oraz Zarządu Osie-
dla Nr 7 „Sokół” (Ł. Bałajewicz) 
17 grudnia 2017 roku
- Zakończenie XXVII Turnieju Bar-
bórkowego Halowej Piłki Nożnej o 
puchar Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gor-
licach (OSiR, Ł. Bałajewicz)
- Wigilia na Gorlickim Rynku (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
18 grudnia 2017 roku
- Świąteczna Sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta (Ł. Bałajewicz)
- Małopolskie Spotkanie Opłatko-
we Wojewody Małopolskiego Piotra 
Ćwika oraz Marszałka Województwa 
Małopolskiego Jacka Krupy z przed-
stawicielami jednostek samorządu 
terytorialnego (Kraków, R. Kukla)
Spotkanie z panią Martą Maj - Dy-
rektorem Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie (Kraków, R. Kukla)
Spotkanie z panem Leszkiem Zegz-
dą - Członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego (Kraków, R. Ku-
kla)
Spotkanie z panem Wojciechem 
Kozakiem - Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Małopolskiego (Kraków, 
R. Kukla)
Spotkanie organizacyjne w sprawie 
biegu sylwestrowego (Ł. Bałaje-
wicz)
19 grudnia 2017 roku
- Spotkanie wigilijne w Miejskim 
Przedszkolu Nr 5 w Gorlicach (R. 
Kukla)
- Spotkanie opłatkowo-noworoczne 
Gminy Gorlice (R. Kukla)
-Spotkanie z przedstawiciela-
mi Firmy ELPIGAZ Sp. z o. o. w 

sprawie budowy drogi – łącznika  
ul. Korczaka z ul. Hallera (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie opłatkowe Zarządu Koła 
Terenowego SIMP w Gorlicach (R. 
Kukla)
20 grudnia 2017 roku
-Spotkanie wigilijne w Miejskim 
Przedszkolu Nr 3 w Gorlicach (R. 
Kukla)
- Spotkanie opłatkowe oraz wspól-
ne kolędowanie z Fundacją „Wyjdź 
z domu” (R. Kukla)
-Spotkanie z przedstawiciela-
mi społeczności żydowskiej, po-
tomkami Barucha Halberstama  
w sprawie drogi do cmentarza ży-
dowskiego – Kirkutu (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
21 grudnia 2017 roku
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlic-
kiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
Podczas Sesji Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej zostały podpisane umo-
wy dofinansowania na realizację 
wspólnych projektów dotyczących 
obniżenia poziomu niskiej emisji 
poprzez wymianę źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych.
Spotkanie wigilijne w Miejskim 
Przedszkolu Nr 8 w Gorlicach (R. 
Kukla)
Jasełka w wykonaniu przedszkola-
ków z Niepublicznego Przedszkola 
Sióstr Felicjanek w Gorlicach (GCK, 
Ł. Bałajewicz)
22 grudnia 2017 roku
Rada społeczna Szpitala (Ł. Bałaje-
wicz)
Spotkanie wigilijne w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Gorlicach (R. Kukla)
Akademia z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia w Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 5 w Gorlicach  
(Ł. Bałajewicz) 
Wieczerza wigilijna dla osób samot-
nych i potrzebujących Caritas (R. 
Kukla)
23 grudnia 2017 roku
- Spotkanie opłatkowe w Gorlickim 
Klubie Abstynenta Egida (R. Kukla)
- Spotkanie opłatkowe GKPS Gorlice 
(Ł. Bałajewicz)
27 grudnia 2017 roku
Zebranie Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz)
28 grudnia 2017 roku
-Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników GTBS Sp. z o. o. (R. 
Kukla)
-Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o. o. (R. 
Kukla)
31 grudnia 2017 roku
- XXVII Bieg Sylwestrowy (R. Kukla)
- Sylwester na Lodzie na gorlickim 
lodowisku (Ł. Bałajewicz)
- Sylwester na Gorlickim Rynku (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz)
2 stycznia 2018 roku
- Spotkanie z przedsiębiorcami z 
Niemiec (R. Kukla)
3 stycznia 2018 roku
-Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o. o. (R. 
Kukla)

4 stycznia 2018 roku
Spotkanie z przedstawicielami Sto-
warzyszenia Kulturalno-Oświatowe-
go Wsi Dominikowice oraz Dyrekto-
rem MZS Nr 1 w sprawie projektu 
„Małopolskie Talenty” (R. Kukla)
Spotkanie w sprawie dostosowania 
do warunków przeciwpożarowych 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
Zebranie Sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz)
5 stycznia 2018 roku
- Spotkanie ze Starostą Gorlickim – 
Panem Karolem Górskim w sprawie 
powstania pomnika niepodległości 
(R. Kukla)
8 stycznia 2018 roku
Spotkanie z przedstawicielami TLC 
Sp. z o.o. w sprawie nieruchomości 
w strefie aktywności gospodarczej 
(R. Kukla)
Spotkanie organizacyjne w sprawie 
„Biegu Tropem Wilczym” (Ł. Bałaje-
wicz)
Spotkanie Noworoczne Samorządów 
Powiatu Gorlickiego i Miasta Gorlice 
(GCK, R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
9 stycznia 2018 roku
- Powiatowe obchody 90-lecia Ligi  
Ochrony Przyrody (Ł. Bałajewicz)
- XXVII Noworoczne Spotkanie 
Opłatkowe Samorządów Małopolski 
i Polski (Kraków, R. Kukla)
10 stycznia 2018 roku
Spotkanie z mieszkańcami oraz 
przedstawicielami MPGK Sp. z o. 
o. w sprawie wykonania przyłącza 
budynku Orzeszkowej 15 do sieci 
ciepłowniczej MPGK (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
Zebranie Zarządu Osiedla Nr 3 „Kro-
mera” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
11 stycznia 2018 roku
- Spotkanie dotyczące zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu MPGK Sp. z o. o. w 
Gorlicach (R. Kukla)
12 stycznia 2018 roku
- Spotkanie z przedstawicielami Wo-
jewództwa Małopolskiego w sprawie 
oficjalnego przekazania umów na 
projekty realizowane przez Związek 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla)
13 stycznia 2018 roku
Spotkanie opłatkowe z kolonistami 
i organizatorami ze Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich w Gorlicach przy 
Parafii Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny (R. Kukla)
Jubileusz 20-lecia działalności Auto-
mobilklubu Bieckiego (D. Janeczek)
14 stycznia 2018 roku
Gorlicki Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz)
15 stycznia 2018 roku
Narada w sprawie organizacji ob-
chodów 73-ciej rocznicy wyzwolenia 
Gorlic oraz uroczystości rocznico-
wych śmierci ks. Bronisława Świey-
kowskiego (Ł. Bałajewicz)
Spotkanie Wojewody Małopolskiego 
z przedstawicielami jednostek sa-
morządu terytorialnego (Nowy Sącz, 
Ł. Bałajewicz)
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Joanna Bubak 
interpelowa-
ła w sprawie 
wąwozu i ka-
pliczki w cią-
gu ul. Dmow-
skiego.
(Odp.: W odpo-

wiedzi na Pani interpelację złożo-
ną na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 23 listopada 2017 r. 
w sprawie statusu wąwozu i ka-
pliczki w ciągu ulicy Dmowskiego 
– uprzejmie informuję, że przed-
miotowy wąwóz zlokalizowany 
na działce 585/10 stanowi wła-
sność Miasta Gorlice i nie podlega 
ochronie konserwatorskiej.
Kapliczka-krzyż znajdujący się 
przy ul. Dmowskiego na działce 
542 stanowi własność prywatną 
(8 współwłaścicieli) i jest wpisany 
do Gminnej Ewidencji Zabytków 
Miasta Gorlice. Zgodnie 
z obowiązującym prawem właści-
ciele są zobowiązani do dbania o 
stan techniczny obiektu. W tym 
przypadku zauważamy pozytyw-
ny przejaw ze strony jednej z 
współwłaścicielek, która podjęła 
działania mające na celu okre-
ślenie zakresu wymaganych prac 
konserwatorskich. Po ich uzyska-
niu, określeniu kosztów i wyraże-
niu zgody dla Burmistrza Miasta 
Gorlice na przeprowadzenie prac 
- planowane jest wystąpienie do 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego z wnioskiem o dofinanso-
wanie robót w ramach konkursu 
„Kapliczki Małopolskie”).

Michał Diduch 
złożyl inter-
p e l c a j ę 
sprawie prze-
jścia dla 
pieszych na 
ul. Węgier-
skiej.
(Odp.: W 

odpowiedzi na interpelację 
złożoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 23.11.2017  w 
sprawie wyznaczenia przejścia 
dla pieszych w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 977 ul. Węgierskiej  
w Gorlicach informuję, że sprawę 
przekazałem do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie   z 
prośbą o podjęcie stosownych dz-
iałań w tym temacie. 
O dalszym toku postępowania w 
tej sprawie  poinformuję po uzys-
kaniu odpowiedzi od Zarządcy 
drogi).

Lucyna Jamro 
podjęła temat 
regulacji i 
udrożnienia 
potoku Mu-
chówka.
(Odp.: W od-
powiedzi na 

Pani interpelację zgłoszoną na 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
23.11.2017r. w sprawie wykonania 
regulacji i udrożnienia potoku Mu-
chówka informuję, że wielokrotnie 
zwracałem się z prośbą o inter-
wencję do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Również w dniu 17 października 
br. podczas spotkania z Panem 
Tomaszem Sądagiem – Zastępcą 
Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 
apelowałem w tej sprawie.
W odpowiedzi  uzyskałem infor-
mację, że ograniczona ilość środ-
ków finansowych przyznanych 
na utrzymanie wód uniemożli-
wiła przygotowanie zadania pod 
względem formalno – prawnym 
oraz jego kompleksową realizację. 
Natomiast w ramach udrożnienia 
przeprowadzona została wycinka 
drzew rosnących w korycie poto-
ku. Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie prezentuje 
stanowisko, że zmiana przepi-
sów oraz wdrożenie nowego Pra-
wa Wodnego po dniu 1 stycznia 
2018r. umożliwi właściwy system 
redystrybucji opłat i kierowanie 
ich na działania inwestycyjne w 
górnych biegach rzek,  a przez 
to realizację wielu koniecznych 
zadań.          
W ostatnim czasie tj. 6 listopa-
da br. ponownie wystąpiłem do 
zarządcy cieku z prośbą  o jego 
udrożnienie oraz regulację na od-
cinku od ul. Bieckiej do ujścia do 
rzeki Ropy).

Ryszard Lu-
dwin interpe-
lował w spra-
wie stanu 
prawnego te-
renu przezna-
czonego pod 
drogę we-
wnętrzną sta-

nowiącą ulicę boczną  od ul. 
Kościuszki. 
(Odp.: Odpowiadając na Pana 
interpelację dotyczącą regulacji 
stanu prawnego terenu przezna-
czonego pod drogę wewnętrzną 
stanowiącą ulicę boczną  od ul. 
Kościuszki informuję, iż w finaliza-
cji przedmiotowej sprawy istotną 
przeszkodą jest brak następcy 
prawnego po zmarłym Karolu Pa-
doł, jak również  problem z pozo-
stałymi właścicielami w zakresie 
wynegocjowania ceny, za którą 
Miasto mogłoby nabyć grunty pod 
drogę. Trudność stanowi wypra-
cowanie kompromisu pomiędzy 
oczekiwaniami cenowymi właści-
cieli działek, a możliwościami fi-
nansowymi gminy. 
W związku z powyższym w celu 
ustalenia aktualnej wolnoryn-
kowej wartości nieruchomości 

przeznaczonych pod drogę w naj-
bliższym czasie zlecone  zostanie  
opracowanie operatu szacunko-
wego wyceny działek. Sporządzo-
ny dokument może być pomocny 
dla osiągniecia porozumienia w 
tej sprawie. O dalszych działa-
niach będzie Pan informowany na 
bieżąco.                       

Halina Mar-
szałek inter-
pelowała w 
sprawie bez-
pieczeństwa 
pieszych ko-
rzystających z 
ulicy W. Pola.
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację złożoną na 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
23.11.2017 roku w sprawie bez-
pieczeństwa pieszych korzystają-
cych z ulicy W. Pola informuję, że 
budowa chodnika przy ul. W. Pola 
uwarunkowana jest koniecznością 
pozyskania gruntów niezbędnych 
pod jego posadowienie. Miasto 
Gorlice wykupiło część gruntów 
od właścicieli którzy wyrazili wolę 
sprzedaży, natomiast w pozo-
stałym zakresie będę zabiegał o 
dalszą regulację stanu prawnego 
działek pod poszerzenie pasa dro-
gowego tak, aby w perspektywie 
czasu można było przygotować 
inwestycję budowy chodnika.
Ponadto służby miejskie prowa-
dzące akcję zimową na drogach 
gminnych zostały zobowiązane do 
odśnieżania poboczy przedmioto-
wej ulicy, aby poprawić bezpie-
czeństwo pieszych korzystających     
z tych ciągów pieszych.Wniosek 
w sprawie zwiększenia często-
tliwości kursów autobusowych 
na trasie wiodącej ulicą  W. Pola 
przekażę do Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego celem rozwa-
żenia jego zasadności i udzielenia 
odpowiedzi).

Małgorzata 
Miękisz-Mül-
ler złożyła in-
terpelację w 
sprawie kład-
ki na Stróżo-
wiance.
(Odp.: W od-
powiedzi na 

interpelację złożoną w czasie ob-
rad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 23.11.2017 roku w sprawie 
zmiany nawierzchni na kładce dla 
pieszych na potoku Stróżowian-
ka informuję, że ze względów 
technologicznych nie stosuje się 
pokrywania drewnianej dyliny gu-
mowymi nawierzchniami. Drewno, 
szczególnie nad ciekami wodnymi, 
narażone jest na zmienne warunki 
(tym dużą wilgotność), w związku 
z czym bez możliwości odparowa-
nia nadmiaru wilgoci szybko ulega 

zniszczeniu. 
Większość kładek dla pieszych na 
terenie miasta posiada nawierzch-
nie drewniane i na przestrzeni lat 
nie zauważono zwiększonej wy-
padkowości w rejonie tych ciągów 
pieszych. Służby komunalne    w 
okresie zimowym utrzymują i 
będą utrzymywać nawierzchnie w 
bezpiecznym stanie.
Odnosząc się do kwestii przej-
ścia dla pieszych w ciągu ulicy 
Bieckiej wyjaśniam, że z uwagi 
na fakt, że jest to droga o du-
żym natężeniu ruchu oznaczo-
ne są one nie tylko znakami D-6 
przejście dla pieszych, ale także 
T-27 ( tzw. Agatki) dla oznacze-
nia, że przejście jest szczególnie 
uczęszczane przez dzieci. Ponad-
to dla poprawienia widoczności 
znaki umieszczono na tablicach z 
ostrzegawczym żółtym tłem. Jak 
już  wcześniej informowałem w 
celu poprawy bezpieczeństwa pie-
szych w przyszłym roku zostanie 
doświetlone przejście dla pieszych 
przy skrzyżowaniu z ul. Konop-
nickiej.Poleciłem także przepro-
wadzenie przeglądu oznakowania 
przejść dla pieszych na ul. Bieckiej  
i przycinkę gałęzi przesłaniających 
znaki).

Adam Piecho-
wicz w swojej 
interpelacj i 
podjął temat 
sprawy wyku-
pu na rzecz 
Miasta Gorlice 
nieruchomo-
ści przy ul. 

Pięknej 7.
(Odp.: Odpowiadając na Pana in-
terpelację z dnia 23 listopada 
2917 r. w sprawie wykupu na 
rzecz Miasta Gorlice nieruchomo-
ści położonej przy ul. Pięknej 7 
celem urządzenia tam parkingu 
dla potrzeb rodziców dzieci 
uczęszczających do Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1, uprzejmie wy-
jaśniam, że w niewielkiej odległo-
ści (około 110 m) znajdują się 
publiczne bezpłatne miejsca par-
kingowe przy ul. Ariańskiej. Wnio-
skowana do wykupu nierucho-
mość składa się z działek Nr 
1803/45 i 1803/46 o łącznej po-
wierzchni 0,0722 ha i jest zabudo-
wana murowanym domem miesz-
kalnym jednorodzinnym. Zatem 
jej wartość wynosi kilkaset tysięcy 
złotych. Kierowanie na ten cel tak 
znacznych środków finansowych 
byłoby, w opisanej sytuacji, nieza-
sadne.  Niezależnie od powyższe-
go wskazać należy, że w chwili 
obecnej toczy się postępowanie 
spadkowe po zmarłej właścicielce 
w/w nieruchomości, co uniemożli-
wia podjęcie rozmów co do ewen-
tualnych warunków jej zbycia). 

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XLII Sesji Rady Miasta Gorlice
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Maria Piecuch 
interpelowała 
w sprawie 
rozbiórki bu-
dynku chlo-
rowni przy ul. 
Jagiełły
(Odp.: W od-

powiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną  na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 23 listo-pada 2017 

roku bieżącym, w okresie sprzyja-
jących warunków atmosferycz-
nych. Przewidywany zakres obej-
mie jednocześnie wykonanie 
nawierzchni  jezdni ul. Norwida 
oraz budowę kanalizacji deszczo-
wej dla sąsiadującej infrastruktury 
mieszkaniowej bloków Norwida 2 i 
4 oraz Konopnickiej 4a. Zakres ten 
obejmie również przebudowę cią-
gu pieszego i jezdnego zlokalizo-
wanego wzdłuż budynku Norwida 
4.
W nawiązaniu do drugiej części 
interpelacji informuję, że zgodnie 
z treścią art. 13a ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 
2015 r. poz. 2164 ze zm.), zama-
wiający – Urząd Miasta Gorlice nie 
później niż 30 dni od dnia przyję-
cia budżetu, sporządza plan po-
stępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewiduje przeprowadzić 
w danym roku finansowym oraz 
zamieszcza go na stronie interne-
towej.  Plan ten zawiera między 
innymi informację o przewidywa-
nym terminie wszczęcia postępo-
wania w ujęciu kwartalnym lub 
miesięcznym, nie stanowi on jed-
nak podstawy do wszczęcia postę-
powania o udzielenie zamówienia 
w Urzędzie Miejskim w Gorlicach. 
Podstawą wszczęcia postępowania 
jest wniosek o wszczęcie postępo-
wania sporządzany przez danego 
kierownika komórki organizacyj-
nej Urzędu Miejskiego na pod-
stawie postanowień  Regulaminu 
Udzielania Zamówień Publicznych 
w Urzędzie Miejskim w Gorlicach 
nadanego Zarządzeniem  Burmi-
strza Miasta Gorlice nr 217/201  z 
dnia 28 grudnia 2016 roku kiero-
wany następnie  po zatwierdzeniu 
przez Kierownika Zamawiającego 
do realizacji przez Dział Zamówień 
Publicznych Wydziału Inwestycji i 
Rozwoju tut. Urzędu. 
Załącznikami do takiego wniosku 
w przypadku robót budowlanych 
są projekty budowlane, specyfika-
cje techniczne wykonania i odbioru 
robót oraz inne dokumenty stano-
wiące właściwy opis przedmiotu 
zamówienia. Niezależnie zatem od 
zaplanowania na początku roku 
kolejności i terminów postępo-
wań o udzielenie zamówienia ich 

wszczęcie jest możliwe dopiero po 
skompletowaniu i dołączeniu do 
wniosku dokumentów stanowią-
cych opis przedmiotu zamówie-
nia, gdyż dokumenty te stanowić 
będą załączniki do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, 
stanowiącej kluczowy dokument 
w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia. Udzielanie nieplano-
wanych uprzednio zamówień w 
IV kwartale roku bardzo często 
spowodowane jest okolicznością 
wygospodarowania dodatkowych 
środków finansowych powstałych 
np. poprzez oszczędności  poprze-
targowe, tj. powstające z niższej 
ceny  wybranych ofert w stosun-
ku do funduszy zaplanowanych w 
budżecie na ten cel  lub okolicz-
nością, iż planowane i przeprowa-
dzane uprzednio zamówienia nie 
zakończyły się zawarciem umo-
wy z powodu braku ofert lub cen 
ofert przekraczających możliwości 
finansowe Miasta Gorlice. Nie-
jednokrotnie postępowania takie  
w sprawie zaplanowanego zamó-
wienia przeprowadzane są wię-
cej niż jeden raz, co powoduje, 
ze względu na terminy procedur 
przewidzianych ustawą Prawo za-
mówień publicznych, że  o braku 
możliwości realizacji takiego za-
mówienia można powziąć wiado-
mość  dopiero w III lub IV kwar-
tale roku. W związku z powyższym 
celowe jest wprowadzanie, na-
wet w IV kwartale roku, nowych 
uprzednio nie planowanych zadań 
inwestycyjnych, w celu jak najpeł-
niejszego wykorzystania środków 
budżetowych).

Mariola Mi-
gdar interpe-
lowała w 
sprawie zaku-
pu nagrzew-
nic do kaplicy 
cmentarnej. 
(Odp.: W odpo-
wiedzi na inter-

pelację uprzejmie informuję, że 
zobowiązałem zarządcę cmentarza 
komunalnego w Gorlicach do do-
grzewania pomieszczenia kaplicy, 
w okresie występowania na ze-
wnątrz niskich temperatur).
Radna zwróciła się też z proś-
bą o przycięcie suchych gałę-

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

Joanna Bubak 
interpelowała 
w sprawie 
drzew na te-
renie parku 
MacGarveya 
oraz doświe-
tlenia parku. 
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację uprzejmie 
informuję, że przeprowadzono 
przegląd drzew, w  wyniku którego 
kilka drzew zakwalifikowano do 
usunięcia. Wystąpiono o zezwole-
nie na ich wycinkę do Starosty 
Gorlickiego. Po otrzymaniu zezwo-
lenia niezwłocznie zostaną usunię-
te. W tym samym czasie, w uza-
sadnionych przypadkach 
przeprowadzone będą prace pielę-
gnacyjne polegające na przycince 
drzew. Przewidywany termin reali-
zacji powyższych prac – do końca 
lutego 2018 r. Natomiast w spra-
wie doświetlenia parku informuję, 
że przewiduje się ustawienia do-
datkowej latarni, jak również 
oświetlenie znajdującej się w par-
ku altany).

Halina Mar-
szałek złożyła 
interpelację w 
sprawie od-
działywania 
pól elektro-
m a g n e t y c z -
nych w rejo-
nie ul. 

Michalusa oraz w innych czę-
ściach miasta, czego dowo-
dem są zakłócenia urządzeń 
elektronicznych. Pytała o za-
grożenia dla życia mieszkań-
ców. (Odp.: W odpowiedzi na in-
terpelację dotyczącą oddziaływania 
pól elektromagnetycznych uprzej-
mie wyjaśniam, że podstawowe 
zasady ochrony środowiska (w tym 
ludzi) przed polami elektromagne-
tycznymi zostały określone w art. 
121 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz. 519). Ochrona ta polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu 
środowiska poprzez: 
1)  utrzymanie poziomów pól elek-
tromagnetycznych poniżej dopusz-
czalnych lub co najmniej na tych 
poziomach; 

2)  zmniejszanie poziomów pól 
elektromagnetycznych co najmniej 
do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane.
Zgodnie z upoważnieniem zawar-
tym w art. 122 ww. ustawy, mini-
ster właściwy do spraw środowi-
ska, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia, 
określił dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych w środo-
wisku oraz sposoby sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (roz-
porządzenie z dnia 30 październi-
ka 2003 r. - Dz. U. Nr 192, poz. 
1883). Wartości dopuszczalne po-
ziomów pól zostały zróżnicowane i 
zależą od częstotliwości tych pól. 
Za kontrolę tych oddziaływań od-
powiedzialny jest  wojewódzki in-
spektor ochrony środowiska, który 
prowadzi okresowe badania pozio-
mów pól elektromagnetycznych w 
środowisku, a także, aktualizowa-
ny corocznie, rejestr zawierający 
informacje o terenach, na których 
stwierdzono przekroczenie do-
puszczalnych poziomów pól elek-
tromagnetycznych w środowisku. 
W związku z powyższym, wystoso-
wano pismo do Małopolskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska z prośbą o informację 
na temat ewentualnych przekro-
czeń dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych na tere-
nie miasta oraz o przeprowadzenie 
badania poziomów pól elektroma-
gnetycznych, występujących we 
wskazanym przez Panią rejonie 
Gorlic).

M a ł g o r z a t a 
Miękisz-Mül-
ler interpelo-
wała w  
sprawie kon-
tynuacji  ro-
bót przy ul. 
Norwida oraz 
w sprawie 

procedur i przygotowań po-
stępowań przetargowych na 
zadania inwestycyjne. (Odp.: 
W odpowiedzi na interpelację w 
sprawie kontynuacji robót przy ul. 
Norwida oraz procedury i przygo-
towywania postępowań przetargo-
wych na zadaniach inwestycyjnych 
informuję, że przebudowa ulicy 
Norwida będzie kontynuowana w 

roku, w sprawie rozbiórki budyn-
ku chlorowni usytuowanego przy 
ulicy Jagiełły 10 uprzejmie infor-
muję, że już na przełomie lipca 
i sierpnia 2017 roku dokonałem 
wraz z urzędnikami wizji terenu 
przyległego do ZUS i przychodni 
w obrębie budynku po chlorowni.
Efektem powyższego było zaak-
ceptowanie przeze mnie propozy-
cji kierownika ZUS, zbycia działki 

1531/6 oraz 1536/3 w zamian 
za część działki oznaczonej nu-
merem 1531/15 należącej do 
Miasta Gorlice. 
W obecnym stanie zagospo-
darowania część działki nr 
1536/3, będącej w wieczystym 
użytkowaniu ZUS, zajęta jest 
pod wjazd z ulicy Jagiełły do 
drogi wewnętrznej, prowadzą-
cej m.in. do zlokalizowanych w 

tym rejonie garaży.
Powyższe rozwiązanie pozwoli 
na uregulowanie stanu prawne-
go w/w nieruchomości zgodnie  
z faktycznym przeznaczeniem, 
a wraz z uzyskanym terenem po 
planowanej na grudzień bieżące-
go roku rozbiórce budynku chlo-
rowni umożliwi urządzenie miejsc 
postojowych).
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mosty starosty

(najprawodpodobniej po sesjiach i uzupelnieniu dzialalnosci inter-
pelacje wyjda az na 14 s.

zi na placu przy ul. Jagiełły. 
(Odp.: W sprawie przycięcia su-
chych gałęzi drzew rosnących na 
skwerze obok Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Jagiełły infor-
muję, że wnioskowane prace pielę-
gnacyjne zostały przeprowadzone 
w styczniu br.).

Alicja Nowak 
złożyła inter-
pelację w 
s p r a w i e 
zwiększenia 
dofinansowa-
nia na opiekę 
nad zwierzę-
tami wolno 

bytującymi. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację w sprawie zwięk-
szenia dofinansowania na opiekę 
nad zwierzętami wolno bytujący-
mi, jak również sprawowania nad 
nimi opieki, informuję, że w bieżą-
cym roku w budżecie Miasta Gorli-
ce na realizację zadań w zakresie 
zapewnienia ochrony zwierzętom 
bezdomnym zaplanowana została 
kwota 68 000 zł.  Biorąc pod uwa-
gę środki przeznaczone na ten cel 
w latach ubiegłych wysokość za-
bezpieczonych środków wydaje się 
wystarczająca. Niemniej jednak w 
przypadku potrzeby poniesienia 
większych wydatków zaangażuję 
dodatkowe środki na ten cel. Po-
nadto wskazuję, że na najbliższym 
posiedzeniu Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej będę wnioskował o prze-

analizowanie kwestii budowy 
wspólnego schroniska dla zwie-
rząt).
Druga interpelacja dotyczy-
ła tematu przebudowy wiat 
przystankowych przy ul. Du-
kielskiej.
(Odp.: W odpowiedzi na interpe-
lację dotyczącą przebudowy wiat 
przystankowych przy ul. Dukiel-
skiej w Gorlicach uprzejmie in-
formuję, że po zakończeniu prac 
związanych z utworzeniem przej-
ścia dla pieszych oraz przeniesie-
niem przystanku, podjęte zostaną 
działania zmierzające do przebu-
dowy 2 szt. wiat znajdujących się 
w okolicach Delikatesów „Cen-
trum”, w celu zwiększenia funk-
cjonalności i wygody korzystania 
z tych urządzeń). 
Radna poruszyła również 
sprawę monitoringu jakości 
powietrza. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację informuję, że teren 
osiedla Pod Lodownią objęty jest 
monitoringiem jakości powietrza 
poprzez czujniki znajdujące się 
przy ul. Pięknej oraz ul. Węgier-
skiej. Zgodnie z zapewnieniami fir-
my Airly, czujniki weryfikują jakość 
powietrza pod względem zawarto-
ści pyłów z obszaru do 1,5 km2. W 
związku z powyższym, biorąc pod 
uwagę i tak już gęstą sieć czujni-
ków na terenie miasta, nie planuje 
się na chwilę obecną takiego za-
kupu).
W ostatniej radna interpelo-

wała w sprawie tzw. „opłaty 
wyrównującej” w strefie par-
kingowej. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację w sprawie możli-
wości rozpatrzenia rozwiązania, 
jakie zostało wprowadzone w No-
wym Sączu, gdzie funkcjonuje tzw. 
„opłata wyrównująca” co znaczy, 
że jeżeli przekroczony zostanie 
czas parkowania, można uniknąć 
kary, jeżeli w parkometrze w tej 
samej strefie dokupi się brakują-
cy czas, następnie z pierwszym 
biletem, zawiadomieniem o karze 
i dokupionym biletem uda się do 
biura strefy płatnego parkowa-
nia, dokumentując dobrą wolę a 
tym samym unika się mandatu. 
Uprzejmie informuję, że wprowa-
dzenie odrębnej regulacji w tym 
zakresie wydaje się niecelowe.
Przypadki jakie zostały wskazane 
w interpelacji występują na tere-
nie Gorlic sporadycznie, a ponadto 
już na podstawie obowiązujących 
obecnie uregulowań, anulowanie 
opłaty dodatkowej jest praktyko-
wane. Jak wynika z ustaleń poczy-
nionych z OSiR w razie zgłoszenia 
zaistnienia sytuacji opisanej w 
interpelacji, możliwe jest bowiem 
złożenie reklamacji, wskazującej 
na przyczyny nieopłacenia postoju 
i po twierdzącej uiszczenia opłaty 
z opóźnieniem.W razie potwier-
dzenia okoliczności dotyczących 
nieuiszczenia opłaty, reklamacje 
rozpatrywane są pozytywnie zaś 
odmowa uwzględnienia reklamacji 

z przyczyn podanych w interpelacji 
miała miejsce jednokrotnie).

Adam Piecho-
wicz złożył in-
terpelację w 
sprawie zasad 
ruchu na 
skrzyżowaniu 
drogi krajo-
wej nr 28. 
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację poruszającej 
kwestię zasad ruchu na skrzyżo-
waniu drogi krajowej nr 28 (ul. Ko-
ściuszki, ul. Mickiewicza, ul. Sien-
kiewicza, ul. Parkowa) informuję, 
że aktualizację programu sygnali-
zacji świetlnej na DK nr 28 wyko-
nano w dniu 5.09.2017 roku. Z in-
formacji uzyskanych przez Urząd 
wynika, że zmiana programu miała 
na celu dostosowanie pracy ste-
rownika do aktualnych warunków 
ruchowych oraz skorelowanie pra-
cy sygnalizacji na tym skrzyżowa-
niu z działaniem sygnalizacji na 
skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. 
Węgierską. Zasady ruchu na dro-
gach publicznych określa ustawa z 
dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo 
o ruchu drogowym. Uczestnik ru-
chu zobowiązany jest do stosowa-
nia się do znaków drogowych i sy-
gnałów świetlnych, niemniej 
interpelację Pana Radnego przeka-
żemy do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Krakowie 
z prośbą o udzielenie odpowiedzi 
w obu poruszonych kwestiach).

W dniach 26 - 28 stycznia w dolno-
śląskiej Świdnicy, odbył się kolejny 
zjazd Burmistrzów, Burmistrzyń, 
Prezydentek i Prezydentów Miast 
Progresywnych, do których nale-
żą również Gorlice. Samorządowcy 
spotkali się, aby wymienić się do-
świadczeniami w temacie estetyki 
miejskiej.
Sieć Miast Progresywnych jest wy-
nikiem współpracy wielu włodarzy z 
miast w całej Polsce. Do inicjatywy 
należą m.in Prezydent Słupska Ro-
bert Biedroń, Burmistrz Gorlic Rafał 
Kukla, Prezydent Świdnicy Beata 
Moskal – Słaniewska oraz włodarze 

miast: Ostrowa Wielkopolskiego, 
Starachowic, Mielca, Dąbrowy Gór-
niczej, Łodzi, Bydgoszczy, Czerska, 
Wadowic, Sejn, Wołomina, Mielna, 
Braniewa. Gorlice na spotkaniu w 
Świdnicy, reprezentował Wicebur-
mistrz Miasta, Łukasz Bałajewicz.
Każde zebranie jest okazją do prze-
dyskutowania rozwiązań związanych 
z założeniami polityki progresywnej. 
Tematem spotkania w Świdnicy była 
estetyka miejska, a także polityka 
reklamowa. W czasie zjazdu, wło-
darze miast podpisali Deklarację 
Świdnicką, w której zobowiązali się 
do gospodarowania przestrzenią 

Progresywni samorządowcy spotkali się w Świdnicy

publiczną w taki sposób, aby była 
ona wizytówką i doskonałą autopre-
zentacją miasta oraz budulcem toż-
samości lokalnej, odnoszącej się do 
wspólnych wartości kulturowych i 
historycznych. Do realizacji tych ce-

lów ma prowadzić głównie dbałość o 
jakość wspólnej przestrzeni oraz ko-
ordynacja działań reklamodawców 
na terenie miast w taki sposób, by 
reklamy nie dewastowały miejskie-
go zagospodarowania.

9 stycznia br. swoje 90. urodzi-
ny obchodziła najstarsza organi-
zacji ekologiczna w kraju – Liga 
Ochrony Przyrody. Z tej okazji w 
Gorlickim Centrum Kultury odby-
ły się uroczystości rocznicowe, 
w których udział wzięli zapro-
szeni goście, w tym, w imie-
niu Burmistrza Rafała Kukli, 
jego Zastępca Burmistrza Mia-
sta Gorlice Łukasz Bałajewicz. 
Po otwarciu wydarzenia przez Gra-
żynę Kurzawę, Prezes Oddziału LOP 
w Gorlicach, zgromadzeni wysłu-
chali sprawozdania z działalności 
LOP na Ziemi Gorlickiej. Obejrzeli 

także prelekcji dr Beaty Szkolnic-
kiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„Żyć zdrowo i świadomie… czyli 
jak?” oraz wystąpienia przedsta-
wiciela Nadleśnictwa Gorlice „Go-
spodarka leśna jako narzędzie 
ochrony zasobów przyrodniczych”. 
Po krótkiej przerwie odbyło 
się wręczenie odznaczeń ligo-
wych zasłużonym członkom LOP. 
Wśród wyróżnionych Statuet-
ką Przyjaciel Ziemi znalazł się 
także Burmistrz Miasta Gorli-
ce Rafał Kukla. W jego imieniu 
odznaczenie odebrał Zastępca 
Burmistrza Łukasz Bałajewicz. 

90-lecie działalności Ligi Ochrony Przyrody

 
Na zakończenie uroczystości pro-
gram artystyczny „Roślinom i 
zwierzętom na Ratunek” - zapre-
zentowali uczniowieklasy VII i II 

gimnazjum ze Szkoły Podstawowej 
w Lipinkach. Kolędę wykonały tak-
że uczennice Zespołu Szkół Ogól-
nokształvcacych w Bobowej.  
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21 stycznia br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbył się 
koncert finałowy  projektu 
pn.  „Wspólne kolędowanie”. 
Przed zgromadzoną na  sali te-

atralnej publicznością, wystą-
pili uczestnicy projektu, wraz 
z zespołem wokalno – instru-
mentalnym „KANTYLENA” ze 
Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Pawła II w Szymbarku. 
Wspólnie zaśpiewali i zagrali 
najpiękniejsze kolędy, pastorał-
ki i pieśni bożonarodzeniowe. 
Do świątecznego muzykowa-
nia włączyli się także Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz 
Dyrektor Gorlickiego Centrum 
Kultury Janusz Zięba, prezen-
tując grę na gitarze. Ponadto 
w aranżacjach wykonywanych 
utworów, wykorzystano wiele 
instrumentów m.in. skrzypce, 
perkusję, harmonijkę ustną, 
waltornię, gitarę basową, klar-

Wspólne kolędowanie 
 koncert finałowy projektu

net, akordeon, ksylofon, flet 
prosty, dzwonki, instrumenty. 
Śpiew solowy zaprezentowali 
podopieczni Gorlickiego Cen-
trum Kultury oraz soliści zespo-
łu wokalno – instrumentalnym 
„KANTYLENA”, a także przed-
stawicielka  RZT „Pogórzanie”. 
Koordynatorem projektu pn. 
„Wspólne kolędowanie” był 
Bogusław Urzędowski - in-
struktor zajęć muzycznych GCK 
oraz  Grzegorz Fiega - opiekun 
zespołu wokalno – instrumen-
talnego  „KANTYLENA”.

18. Gala Mostów Starosty  
26 stycznia br., w Dworze Kar-
wacjanów w Gorlicach, odbyła 
się 18. Gala Mostów Starosty. 
Intencją tej nagrody jest uho-
norowanie wybitnych twórców 
i działaczy kultury żyjących i 
tworzących w powiecie gor-
lickim oraz tych, którzy z tą 
ziemią i jej kulturą czują się 
szczególnie związani. Mosty 
Starosty symbolizują integru-
jącą rolę kultury ponad wszel-
kimi podziałami i nierozerwal-
ną więź twórców z ich Małą 
Ojczyzną. Głównym laureatem 

osiemnastej edycji Mostów Sta-
rosty 2018 został  zespół folko-
wy Serencza, otrzymując z rąk 
starosty Karola Górskiego statu-
etkę Most Starosty ,,za wybitne 
osiągnięcia w twórczej interpre-
tacji kultury łemkowskiej inspi-
rowanej folklorem”. Wyróżnienia 
otrzymali: Maria Cetnarowska 
,,za całokształt osiągnięć w 
dziedzinie upowszechniania 
kultury pogórzańskiej”; Damian 
Nowak,,za  cenne inicjatywy w 
dokumentowaniu i propagowa-
niu lokalnej historii”;Piotr No-

wak,, za szczególne osiągnię-
cia w twórczej interpretacji i 
promocji muzyki bluesowej”; 
Jan Wypasek,,za osiągnięcia w 
dziedzinie chóralistyki”. Nagro-
dę Przęsło 2018 - dla młodego 
twórcy kultury - otrzymał Kry-

stian Dziewanowski ,,za zna-
czącą twórczość w dziedzinie 
plastyki”. Na zakończenie uro-
czystej gali odbył się koncert 
laureata nagrody Most Staro-
sty 2018 -  zespołu Serencza.
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31 grudnia 2017 r., w sylwe-
strowe przedpołudnie, aktywni 
mieszkańcy miasta, biegacze 
z całej Polski, a nawet krajów 
ościennych wyruszyli z Rynku, 
aby w ramach tradycyjnego 
XXVII Biegu Sylwestrowe-
go, rywalizować na trasach 
o długości 5 lub 10 km. Za-
wodników na gorlickim Ryn-
ku przywitał Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, a znak do 
startu biegaczom dała Poseł 
na Sejm RP Barbara Bartuś. 
W tegorocznej edycji Biegu 
Sylwestrowego do sportowej 
rywalizacji stanęło ponad 600 

osób. Takiej frekwencji jesz-
cze nie było! Zwycięzcą biegu 
został Szymon Kulka, który 
pokonał dystans 10 km w 29 
minut i 5 sekund! Puchary oraz 

nagrody zwycięzcom Biegu 
Sylwestrowego wręczyli: Poseł 
Barbara Bartuś, Zastępca Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz oraz Dyrektor OSiR 

w Gorlicach Mariusz Duszo-
wicz. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w wydarzeniu i dziękujemy za 
uczestnictwo. 

SYLWESTER NA SPORTOWO
XXVII GORLICKI BIEG SYLWESTROWY

SYLWESTER NA LODOWISKU
Dzieci przywitały Nowy Rok 
aktywnie. 31 stycznia 2017 r. 
na gorlickim lodowisku OSiR 
odbył się pełen śmiechów i 
wesołej zabawy Sylwester na 
Lodzie. Pomimo chłodu, lodo-
wisko wypełniło się po brzegi! 
Uczestnicy świetnie bawili się 
z animatorami, a słodkie upo-
minki rozdawały dzieciom sym-
patyczne, bajkowe postacie.

I Halowy Turniej MDP powiatu gorlickiego
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