
III GORLICKI JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

11 LISTOPADA
PATRIOTYCZNE OBCHODY

LODOWISKO
JUŻ DZIAŁA!

s.16

Nr
 11

 (2
87

) 2
01

7 r
.

s.2-3 s.8-9

Świąt wypełnionych 
radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku spełniającego 

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, 
wiary, szczęścia i powodzenia 

IS
SN

 14
25

08
29

                                   życzą 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla i pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Krzysztof Wroński 
i Radni Rady Miasta Gorlice
           



l i s t o p a d  2 0 1 7

www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice2

K U R I E R  G O R L I C K I

NR 11 (287) 2017 

Obchody Święta Niepodległości w MZS nr 6
10 listopada br. w Miejskim 
Zespole Szkół nr 6 im. Boha-
terów Ziemi Gorlickiej w Gor-
licach odbyły się uroczystości 
z okazji Święta Niepodległości. 
Przygotowanej akademii 

przyglądali się Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
przedstawiciel Koła Związku 
Sybiraków Zbigniew Lew-
czykowski, gorliccy Komba-
tanci oraz uczniowie MZS nr 6. 

Przedszkolaki Ojczyźnie!
10 listopada br. w Przedszkolu 
Niepublicznym Sióstr Służeb-
niczek odbyła się uroczysta 
akademia pt.: „Przedszkolaki 
Ojczyźnie”, z okazji Narodo-
wego Święta Niepodległości. 
Mali gorliczanie od najmłod-
szych lat uczą się  patriotyzmu, 
szacunku dla polskich symboli, 
przywiązania do swojej Ojczy-
zny oraz  do ziemi rodzinnej. 
By upamiętnić dzień 11 li-
stopada, jedną z najważniej-
szych dat w historii naszej 

Ojczyzny, dzieci przygotowały 
bogaty program artystyczny. 
Na widowni, prócz licznie zgro-
madzonych rodziców, znaleź-
li się również: ks. proboszcz 
Jerzy Gondek, przedstawiciele 
Miasta Gorlice - Zastępca Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz, Kierownik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych - Aleksander Au-
gustyn, a także Radni Rady 
Miasta Gorlice – Maria Ludwin 
oraz Adam Piechowicz.

Głos zabrał Dyrektor szko-
ły Sławomir Kowalski oraz 
Zbigniew Lewczykowski, 
który opowiadał o historii 
polskiej niepodległości i po-

staci Józefa Piłsudskiego. 
Wyjątkowa akademia zrobiła 
duże wrażenie na wszystkich 
zgromadzonych.
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8 listopada br. w Miejskim 
Przedszkolu nr 5 odbyła się 
akademia z okazji odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Dzieci z V grupy pod kierun-
kiem Haliny Łukaszyk i Katarzy-
ny Trzaskoś słowami wiersza 
Ludwika Wiszniewskiego 
rozpoczęły tegoroczne 
obchody Narodowego Dnia 
Niepodległości. Dzisiaj wiel-
ka jest rocznica/- jede-

nasty listopada!/Tym, co 
zmarli za Ojczyznę/Hołd 
wdzięczności Polska składa. 
Dzieci przypomniały zgro-
madzonym na sali kolegom i 
gościom historię Polski i udo-
wodnili, ze doskonale znają 
polskie symbole narodowe, 
a słowa Roty i Mazurka Dą-
browskiego nie są im obce. 
Występ wzbogacił pięknie za-
tańczony polonez. Zgromadze-

ni na sali goście, wśród których 
znaleźli się Zastępca Burmi-
strza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz, Przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice – Krzysztof 
Wroński, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Gorlice –  Ma-
riola Migdar, Członkowie Koła 
Związku Sybiraków z Prezesem 

Zbigniewem Lewczykowskim 
na czele, Dyrektor Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5 – Barbara 
Kuk, Wicedyrektor Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5 – Iwona 
Gryzik, nie kryli wzruszenia 
i nagrodzili małych artystów 
wielkimi brawami.

11 LISTOPADA W GORLICKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Święto Niepodległości w MP nr 5

10 listopada br. w Miejskim 
Zespole Szkół nr 3 im. św. 
Jana Kantego w Gorlicach od-
była, się uroczysta akademia z 
okazji 99. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 
W uroczystości tej uczestni-
czyli przedstawiciele władz 
miasta na czele z Zastępcą 
Burmistrza Miasta Gorlice Łu-
kaszem Bałajewiczem, Kie-

rownikiem Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych - 
Aleksandrem Augustynem, re-
prezentanci Związku Strzelec-
kiego STRZELEC, Organizacji 
Społeczno Wychowawczej Jed-
nostka Strzelecka 2006 Nowy 
Sącz, w osobach Komendanta 
Głównego brygadiera Sławo-
mira Szczerkowskiego i dru-
żynowego Andrzeja Cieśli oraz 

Prezesa Powiatowej Ligi Obro-
ny Kraju Wiesława Ćwiklika. 
Podczas spotkania, po uroczy-
stej akademii przygotowanej 

Uroczystości patriotyczne w MZS nr 3

przez uczniów klasy IV i VII,  
rozpoczęto rozmowy o nawią-
zaniu współpracy Szkoły z or-
ganizacją  STRZELEC.  



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
Janusz Fugiel – Kierownik

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO PLANOWANIA
I REALIZACJI BUDŻETU

BIURO KADR I BHP

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 63
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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OBCHODY 99. ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada br. Mszą świę-
tą  w Bazylice Mniejszej pw. 
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Gorlicach 
rozpoczęły się obchody 99. 

rocznicy odzyskania niepod-
ległości.
Przed mszą program słowno 
- muzyczny zaprezentowali 
uczniowie z Miejskiego Ze-

społu Szkół nr 6 w Gorlicach.
Po wspólnej modlitwie na-
stąpił przemarsz pod Pomnik 
Tysiąclecia Państwa Polskie-
go. Zgromadzeni goście wy-
słuchali okolicznościowego 
przemówienia Burmistrza 
Rafała Kukli, Poseł Elżbiety 
Zielińskiej oraz Poseł Barba-
ry Bartuś, które w jej imieniu 
odczytała Pani Jadwiga Wój-
towicz.
Po krótkiej modlitwie w in-
tencji poległych w walce o 
niepodległość, poprowa-
dzonej przez ks. Stanisława 
Ruszela, pod pomnikiem zło-
żono symboliczne wiązanki 
kwiatów.
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Rok 1917. Świat, Europa, Gorlice
21 listopada br. w Auli Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Gor-
licach odbyła się konferencja 
pt. „Rok 1917. Świat, Euro-
pa, Gorlice”, której organiza-
torem było Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Gorlickiej. 
Licznie zgromadzonych gości 

przywitał Prezes Stowarzy-
szenia Roman Trojanowicz. 
Podczas tego wydarzenia 
Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafała Kuklę reprezentował 
Kierownik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Spraw Społecz-
nych Aleksander Augustyn. 

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

Uczestnicy wysłuchali pre-
zentacji: Marka Dziedziaka 
pt. „Geneza I Wojny Świato-
wej”, Krzysztofa Kusiaka pt. 
„Bitwa pod Gorlicami-Tar-
nowem. Geneza, przebieg 
i skutki”. Swoje prelekcje 
wygłosili też - dr Sławomir 

Mrozek pt. „Krajobraz spo-
łeczno-gospodarczy Gor-
lic po Bitwie” oraz  Daniel 
Markowicz pt. „Czwarty rok 
Wielkiej Wojny. Na Zachodzie 
bez zmian, a na Wschodzie 
wszystko inaczej”.
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Spotkanie pokoleń w Kromerze
18 listopada br. odbyło się VI 
już Spotkanie Pokoleń w I Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
Marcina Kromera. W impre-
zie, która wpisała się już w 
tradycję szkoły, wzięli udział 
m.in. Burmistrz Miasta Gor-

lice Rafał Kukla – absolwent 
Liceum, Karol Górski – rów-
nież absolwent – Starosta 
Gorlicki, Jerzy Nalepka – Wi-
cestarosta, niegdyś dyrektor 
„Kromera” oraz Jan Drożdż 
- obecny Dyrektor Szkoły. 

Spotkanie zainaugurował 
koncert Kwartetu Galicyj-
skiego. Po koncercie wszyscy 
goście udali się na trady-
cyjny słodki poczęstunek, a 
następnie zabawę tanecz-
ną. Nie zabrakło uczniów, 

nauczycieli i absolwentów. 
Wydarzenie przygotował Za-
rząd Gorlickiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół I LO im. Marcina 
Kromera oraz Dyrekcja Szkoły. 
Zdjęcia dzięki uprzejmości ObczajKromca.pl

21 listopada jest świętem 
wszystkich pracowników służb 
społecznych, a w szczególno-
ści pracowników socjalnych. 
Z tej okazji, 22 listopada br. 
Burmistrz Rafał Kukla spotkał 
się z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorlicach oraz Biura Wspar-
cia Rodzin Urzędu Miejskiego. 

Wyrazy uznania dla wszyst-
kich pracowników socjalnych, 
za trud i wysiłek wkładany 
w wykonywaną pracę, Bur-
mistrz Rafał Kukla złożył na 
ręce Kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Andrzeja Przybyłowicza 
oraz Kierownika Sekcji Pracy 
Socjalnej Heleny Gogoli. Na 

spotkaniu obecni byli rów-
nież Radni Miasta Gorlice: 
Joanna Bubak - Przewod-
nicząca Komisji Spraw Spo-
łecznych, Małgorzata Miękisz 
- Müller oraz Alicja Nowak. 
Pracownicy Socjalni każdego 
dnia muszą mierzyć się z pro-
blemami innych ludzi. Dzia-
łają przecież na rzecz osób, 

które znalazły się w trudnej 
sytuacji. To jest bardzo odpo-
wiedzialna  i niełatwa praca, 
którą należy docenić. Tym 
bardziej, że gorliccy pracow-
nicy służb społecznych mają 
mnóstwo obowiązków, które 
wymagają ich pełnego zaan-
gażowania – mówił Burmistrz 
Rafał Kukla.

Dzień Pracownika Socjalnego
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Miło nam poinformować, że je-
den z gorlickich murali prezen-
towany był na wystawie They 
fill no space - Reviving the me-
mory of Polish Jews in public 
spaces, która odbyła się w tym 
roku  w Oslo. Menora zdobiąca 
ścianę budynku przy ul. Cichej 
znalazła się pośród 100 dzieł z 

całej Polski wartych zobaczenia. 
Prezentowana wystawa po-
dzielona została na kilkanaście 
sekcji  tematycznych i przybli-
żyła fascynującą historię oży-
wiania pamięci o polskich Ży-
dach w przestrzeni publicznej. 
Większość z prezentowanych 
murali – podobnie jak ten 

gorlicki - została pomyślana 
jako sposób wypełnienia pu-
stej przestrzeni, wynikłej z 
nieobecności Żydów w tkan-
ce polskiego społeczeństwa. 
Sam tytuł wystawy – They fill 
no space – był komentarzem 
do sytuacji współczesnej 
Polski, w której – choć Żydów 

prawie nie ma - ciągle toczą 
się gorące dyskusje na temat 
stosunków  polsko-żydowskich. 
Wystawa została przygotowa-
na przez Muzeum POLIN we 
współpracy z HL-senteret i pre-
zentowana była od września do 
października.

Gorlicka historia w Oslo

16 listopada br. w Nowym Są-
czu, odbyła się konferencja pt. 
„Budżet obywatelski - czyli jak 
skutecznie dynamizować par-
tycypację społeczną”, podczas 
której Burmistrz Rafał Kukla 
mówił o realizacji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Gorlice. 
Budżety obywatelskie są na-

rzędziem coraz częściej stoso-
wanym przez samorządy. Bra-
kuje jednak czasu do dyskusji 
i wymiany swoich doświadczeń 
związanych z ich realizacją. 
Wychodząc naprzeciw takiej 
potrzebie, konferencję poru-
szającą tematykę budżetów 
obywatelskich zorganizował 

Instytut Myśli Innowacyjnej. 
Nad wydarzeniem patronat 
objął Burmistrz Miasta Gorli-
ce Rafał Kukla, jednocześnie 
włączając się aktywnie w 
uczestnictwo. Podczas kon-
ferencji opowiedział o ewalu-
acji budżetu obywatelskiego 
na przestrzeni lat, pomysłach 
mieszkańców Gorlic zgłoszo-
nych w miejskim budżecie 
obywatelskim oraz o doświad-

czeniach zdobytych w realiza-
cji dotychczasowych edycji. 
Burmistrz Rafał Kukla uczest-
niczył także w panelu dysku-
syjnym, w którym wzięli udział 
Dariusz Reśko - Burmistrz Kry-
nicy - Zdrój, Krzysztof Klęczar 
- Burmistrz Kęt, Wiesław Buż 
- radny Rady Miasta Rzeszo-
wa, oraz Agnieszka Tetkowska 
- Miasto Ruda Śląska.

Budżet Obywatelski Gorlic ważnym punktem w dyskusji

Z dumą informowaliśmy wcze-
śniej, że nasze miasto zajęło I 
miejsce podczas tegorocznej, 
XXIII edycji Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin. 14 listopa-
da br. w Warszawie odbyło się 
ogólnopolskie podsumowanie 
tego wydarzenia, podczas któ-
rego burmistrz Rafał Kukla ode-
brał nagrodę dla Miasta Gorlice. 
Gości powitali Dariusz Abra-
muk i Jacek Bączkowski - wi-
ceprezesi Krajowej Federacji 
Sportu dla Wszystkich, a głos 
zabrał przedstawiciel Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 
Zwycięstwo Gorlic nie było-

by możliwe bez dużego za-
angażowania przedszkoli, 
szkół, klubów sportowych, 
klubów osiedlowych, zarzą-
dów osiedli, stowarzyszeń, 
firm prywatnych, instytucji 
kultury czy osób prywatnych. 
Nagrodą dla naszego mia-
sta jest 6 000 zł. Pieniądze 
zostały przeznaczone na sfi-
nansowanie organizacji pik-
niku sportowo-rekreacyjnego 
przeznaczonego dla osób na-
leżących do grupy wiekowej 
50+ w ramach promocji ha-
sła „Pamiętamy o seniorach”. 

Ogólnopolskie podsumowanie 
Sportowego Turnieju Miast i Gmin
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Dobra współpraca to podstawa
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Mieszkańcy os. Skrzyńskich 
wraz z radną Lucyną Jamro od 
kilku lat zabiegają o lokalizację 
przystanku autobusowego przy 
ulicy Jesionowej, na granicy 
miasta i gminy Gorlice. W związ-
ku z tym, po wstępnych uzgod-
nieniach z dyrekcją Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, odbyło się 
spotkanie w terenie z udziałem 
Burmistrza Rafała Kukli, Wójta 
Ryszarda Guzika oraz przedsta-
wicieli zarządcy drogi - ZDW. 
W trakcie spotkania omawiano 
szczegóły techniczne realizacji 
inwestycji.
Uważam, że mieszkańcy osiedli 

najlepiej znają swoje potrze-
by i wiedzą co poprawiłoby ich 
komfort życia. Naszym zada-
niem jest realizacja tych ocze-
kiwań. Od początku kadencji 
współpraca z Wójtem Guzikiem 
jest dobra i konstruktywna. 
Dlatego też, widząc pozytywny 
odbiór ze strony ZDW, nadarza 
się świetna okazja aby wspól-
nie zrealizować to zadanie. 
Jeśli warunki pogodowe będą 
sprzyjające to jest szansa, że 
jeszcze przed końcem roku ru-
szą prace związane z budową 
przystanku - mówi Burmistrz 
Kukla.

Widać pierwsze efekty prac w parku
W lipcu tego roku rozpoczę-
ła się rewitalizacja gorlickie-
go parku. Dziś widzimy już 
pierwsze jej efekty – odno-
wiony został budynek toa-
let miejskich, który wreszcie 
przestał straszyć swym wy-
glądem. Przypominamy, że 
park jest obecnie terenem 
budowy, która zostanie za-
kończona w maju 2018 roku. 
Prócz odnowienia budynku 

toalet, w ostatnim czasie roz-
poczęły się m.in. prace zwią-
zane z montażem oświetlenia i 
monitoringu na terenie parku.  
6 listopada rozebrany został 
budynek dawnej siłowni LKS 
Pogórze. Jest to niewątpliwy 
sukces i kolejny krok do odpo-
wiedniego zagospodarowania 
terenu i dopełnienia trwającej 
rewitalizacji Parku Miejskiego.

Ulica Kochanowskiego 
z kanalizacją deszczową

Zakończył się kolejny etap bu-
dowy kanalizacji deszczowej w 
ulicy Jana Kochanowskiego w 
Gorlicach. Inwestycja rozwiąże 
problem zalewania i podtapia-
nia posesji, z którym zmagają 
się mieszkańcy tej ulicy. Zada-
nie jest kontynuacją prac roz-
poczętych w ubiegłym roku. W 

ramach prac wybudowany zo-
stał odcinek kanału głównego 
o średnicy 600 mm i długości 
ok. 165 mb, odtworzona zosta-
ła również nawierzchnia drogi. 
Zadanie zrealizował Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Wkrótce nowa nawierzchnia 
na ulicy Chopina bocznej

Kolejna miejska ulica zyska 
wkrótce nowy, atrakcyjny wy-
gląd. Rozpoczęły się właśnie 
prace związane z remontem 
ulicy Chopina bocznej. Oprócz 
nawierzchni wymienione zo-
staną krawężniki oraz wyregu-
lowane kratki ściekowe.
Inwestycja zostanie wykona-
na ze środków Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Gorlice 
na rok 2017. To już kolejne 
zadanie zrealizowane na tej 
ulicy dzięki pomysłom miesz-
kańców Osiedla Chopina. W 

poprzednim roku nawierzch-
nię z kostki betonowej zyskała 
ulica Chopina boczna wzdłuż 
bloków nr 15, 17, 19 i 21. 
Przypomnijmy, że remont uli-
cy Chopina bocznej wchodzi 
w skład jednego wspólnego 
przetargu na przebudowę łącz-
nie 8 ulic. Oprócz ul. Chopina 
przetarg obejmuje remont 
nawierzchni ulic Sosnowej, 
Kopernika, Zagórzańskiej, Hal-
lera, Dębowej, Broniewskiego 
oraz Rybickiego.
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Wypiękniał pomnik nad rzeką Ropą
Niedawno wypiękniał, zapo-
mniany już nieco, pomnik „Smut-
ne twarze”  autorstwa  Janusza 
Krauzego. Rzeźba upamiętnia 
wydarzenia z II wojny świato-
wej, gdy nad rzeką Ropą roz-
strzelano 12 Polaków i 20 Żydów. 
Zdawałem sobie sprawę, że stan 
pomnika nie jest najlepszy, a do 
jak najszybszego działania w 
kwestii poprawy jego wyglądu 
zdopingował mnie list od dzie-
ci z Zawodzia! Bardzo cieszy 
mnie zaangażowanie w życie 
naszego miasta jakie pokazali 
Ci młodzi ludzie, mam nadzie-
ję, że jak najwięcej gorliczan 
weźmie z nich przykład! – mówi 

Burmistrz Rafał Kukla. Milen-
ka, Maja, Sebastian, Kuba, 
Maks i Magda - bardzo Wam 
dziękuję i cieszę się, że wresz-
cie udało nam się sprawić, że 
pomnik prezentuje się godnie. 
Prace związane z renowacją po-
mnika wykonał artysta rzeźbiarz 
Zdzisław Tohl. Objęły one po-
głębienie i uczytelnienie reliefu, 
impregnację pomnika środkiem 
ochronnym. Ponadto  wykonana 
i zamontowana została  nowa 
tablica inskrypcyjna o treści: 
„Wyrośliśmy z tej matki ziemi 
i tu w jej służbie polegliśmy 
1939-1945 Społeczeństwo Ziemi 
Gorlickiej”.
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Oszczędność dla kolejnych mieszkańców
6 listopada br. zakończył 
się III etap przebudowy 
sieci ciepłowniczej na os. 
Korczaka - ta wiadomość 
oznacza jedno - znaczne 
oszczędności dla mieszkańców! 
Zmiana technologii w znacz-
nym stopniu ogranicza straty 
energii cieplnej bezpośred-
nio wpływając na obniżenie 
kosztów usługi, a w efekcie 
końcowym na obniżenie wy-
sokości rachunków za central-

ne ogrzewanie i ciepłą wodę 
użytkową dla odbiorców. Krót-
ko mówiąc będzie taniej! – 
mówi Burmistrz Rafał Kukla. 
Zakończyliśmy III etap prac, 
a całość inwestycji została 
podzielona na V etapów. Za-
kończenie całego zadania na-
stąpi w 2019 roku – dodaje 
prezes MPGK Janusz Ząbek. 
W ramach realizacji III-go 
etapu zadania wybudowano 
sieć ciepłowniczą do budyn-

ków przy ulicy Hallera 10 i 
79 (Zespół Szkół nr 6), węzły 
cieplne w budynkach nr 28, 
30, 32 i dwa węzły w budyn-
ku przy ulicy Hallera 10. War-

tość inwestycji wyniosła 575 
089,26 zł, a wykonawcą 
prac była firma TERMORES 
Sp. z o.o. z Rzeszowa. 

DOFINANSOWANIE 5 KM ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH
Prawie milion złotych dofinan-
sowania ze środków Marszałka 
Województwa Małopolskiego  
na nowe ścieżki pieszo-rowero-
we! Wszystko dzięki wnioskowi 
złożonemu przez Miasto Gorlice 
w ramach zadania „Rozbudowa 
i modernizacja tras pieszo-ro-
werowych…”, który ostatecznie 
uzyskał pozytywną ocenę i zo-
stał wybrany do dofinansowania.  
Projekt pn. „Rozbudowa i moder-
nizacja tras pieszo-rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą na terenie miasta Gorlice 
jako element podnoszący atrak-
cyjność turystyczną Subregionu 
sądeckiego” przewiduje budowę 
2 tras pieszo – rowerowych, 
wraz z oznakowaniem i 
miejscem odpoczynku na 
każdej z nich, na odcinkach: 
A – B – w ciągu ulic: Bato-
rego i Kochanowskiego, 
C – D – w ciągu ulic: Biec-

kiej, Solidarności, Michalu-
sa, Chopina.    
Będzie miał wpływ na roz-
wój szlaków rekreacyjnych 
w subregionie sądeckim, ale 
przede wszystkim - wzbogaci 
ofertę turystyczną i rekreacyj-
ną Gorlic  skierowaną tak do 
mieszkańców, jak i do turystów 
odwiedzających nasze miasto. 
Całkowita wartość zadania 
oszacowana została na kwo-
tę 1 556 111,99 zł, w tym 
dofinansowanie: 972 569,99 
zł (62,50% kosztów kwalifiko-
wanych) i wkład miasta Gor-
lice: 583 542,00 zł (37,50% 
kosztów kwalifikowanych). 
Będzie to jedyny projekt reali-
zowany z tego naboru w obec-
nej perspektywie finansowej w 
ramach poddziałania 6.1.4 na 
terenie powiatu gorlickiego. 
Chcemy podziękować wszystkim 
osobom, które w styczniu br. wy-

Wydział Komunikacji wkrótce w nowej siedzibie 
Wspólny pomysł Burmistrza 
Rafała Kukli i Starosty Karola 
Górskiego na zamianę nieru-
chomości pomiędzy Miastem 
a Powiatem, przechodzi w 
fazę realizacji. Jak informu-
je Starostwo Powiatowe w 
Gorlicach, podpisana została 
umowa na przebudowę i do-
stosowanie budynku przy ul. 
Michalusa 18, na potrzeby 
Wydziału Komunikacji i Dróg 
oraz Archiwum Zakładowego. 
Przypominamy, że Rada Mia-
sta Gorlice i Rada Powiatu 
Gorlickiego 30 marca br. przy-
jęły uchwały w sprawie za-
miany nieruchomości Miasta 
Gorlice położonej w Gorlicach 
przy ul. Michalusa 18 i nieru-
chomości Starostwa Powia-
towego w Gorlicach zlokali-
zowanej przy ul. Bieckiej 9B. 
W procesie zamiany, pozyska-

nie przez Miasto budynku po 
dawnym Urzędzie Skarbowym 
pozwoli na ulokowanie tam 
organizacji oraz stowarzyszeń 
działających na terenie Gorlic, 
zajmujących obecnie lokale 
miejskie o różnym standardzie. 
Takie rozwiązanie ma na celu 
także skoncentrowanie roz-
proszonych na terenie Miasta 
podmiotów w jednym budyn-
ku. Będzie to duże udogod-
nienie dla osób korzystających 
z ich usług, a także rozwiąże 
kłopoty samych organizacji, 
poprzez stworzenie dogodnych 
miejsc do dalszej działalności. 
Przekazana na rzecz Powiatu 
nieruchomość przy ul. Micha-
lusa 18 wykorzystana będzie 
na potrzeby przeniesienia sie-
dziby Wydziału Komunikacji i 
Dróg Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach. Rozwiąże to pro-

blemy bieżącego obciążenia 
ruchem ul. Słonecznej i osie-
dla „Magdalena”. Przyczyni się 
także do podniesienia komfor-
tu mieszkańców Miasta oraz 
klientów Wydziału. Nie bez 

znaczenia jest także łatwiejszy 
dostęp do miejsc parkingo-
wych i wykorzystanie na ten 
cel leżącego nieopodal staro-
droża.

pełniły ankietę dotyczącą ruchu 
rowerowego a  zamieszczoną na 
stronie internetowej miasta Gor-
lice i udostępnioną w Pawilonie 
Historii Miasta i Biurze Obsługi 
Klienta naszego Urzędu. Wyniki 
tej ankiety potwierdziły zasad-
ność budowy kolejnych odcin-
ków tras pieszo-rowerowych w 
naszym mieście i aplikowania 

o dofinansowanie jej realizacji. 
Dziękujemy również Radnym 
- Mateuszowi Koszykowi i Ada-
mowi Piechowiczowi, którzy 
zaangażowali się w rozmowy z 
mieszkańcami, lokalnymi przed-
siębiorcami i właścicielami tere-
nów przyległych do projektowa-
nych ścieżek.
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III GORLICKI 
JARMARK BOŻONARODZENIOWY
Nadchodzi III Gorlicki Jarmark 
Bożonarodzeniowy. W grudnio-
wy weekend (16-17 grudnia 
2017 r.) nasz Rynek kolejny raz 
zapełni się stoiskami handlowy-
mi, kolorowymi światełkami, a w 
powietrzu unosić będzie się za-
pach piernika i choinki. Nie za-
braknie kolędowania oraz atrak-
cji dla najmłodszych, a to jedynie 
część z niezwykłych atrakcji, 
jakie dla Was przygotowaliśmy! 
SOBOTA  
W sobotę, w godzinach 11:00-
14:00, zapraszamy wszystkich 
– tych młodszych i starszych 
– na spotkanie ze św. Mi-
kołajem i jego świtą. Na 
wszystkich odwiedzających cze-
kać będą gry, zabawy i słodka 
niespodzianka! Po godz. 13:00 
rozpocznie się znany wszyst-
kim turniej kulinarny „Gorlicki 
Mistrz Smaku”. W szranki sta-
ną 3 drużyny, tym razem oglądać 
będziemy zmagania samorzą-
dowców, przedstawicieli Gorlic-
kiej Rady Seniorów oraz grupy 
z Uniwersytetu Złotego Wieku. 
Po turnieju, o godz. 14:30, 
na skrzypcach zagra Kamil 
Skicki – krakowski artysta, 
uczestnik  show telewizyjnego 
„Mam talent”. Ten wybitny 
wirtuoz, wprowadzi gorliczan 
w świat muzyki i światła, dając 
także niezwykły pokaz gry na la-
serowej harfie – instrumencie, 
na którym grają m.in. Jean 
Michel Jarre czy Bernard Szajner. 
O 17:00, budując markę Gor-
lice - Miasto Światła, po raz 

pierwszy w Gorlicach będziemy 
mieli okazję podziwiać jedyny w 
swoim rodzaju pokaz laserów, 
ściśle zsynchronizowany z mu-
zyką. Niezwykle efektowne 
widowisko - przestrzenne 
trójwymiarowe wizualiza-
cje, rozświetlą skąpany już w 
mroku Rynek i pozwolą poczuć 
magię nadchodzących świąt, 
a Gorlice w dosłowny sposób 
staną się Miastem Światła! 
Złóż życzenia bliskim 
– na budynku Ratusza! 
Święta to czas, gdy składamy 
sobie życzenia i spędzamy miłe 
chwile w gronie rodziny. W tym 
roku, dajemy możliwość na-
prawdę nietypowego złożenia 
sobie życzeń. W sobotę w godz. 
14:00-17:00 wystarczy wysłać 
sms-a z życzeniami na podany 
przez nas numer, by ich teść za 
pomocą laserów, została wy-
świetlona na budynku Ratusza! 
NIEDZIELA  
Od godziny 11.00 zapraszamy 
do żywej szopki, a tradycyjnie 
o godzinie 14.00 na szóstą 
już Gorlicką Wigilię. Pomysło-
dawczynią Gorlickiej Wigilii jest 
Pani Iwona Budziak, restaura-
torka i właścicielka Restaura-
cji Orchidea i Folk Love Bistro, 
która z powodzeniem od kilku 
już lat organizuje to piękne wy-
darzenie. Razem z Burmistrzem 
Rafałem Kuklą, księdzem pro-
boszczem Stanisławem Rusze-
lem oraz księdzem proboszczem 
Jerzym Gondkiem odmówimy 
modlitwę, złożymy sobie życze-

nia i podzielimy się opłatkiem. 
Wigilię zakończymy występem 
podopiecznych Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gorlicach. Za-
praszamy na wspólne kolędo-
wanie. Około godziny 15:00 na-
stąpi rozstrzygnięcie konkursu 
na „Świąteczne Ciasto”. 
Charytatywnie. W niedzie-
lę odbędzie się  także Sztafeta 
Charytatywna „Biegam – Po-
magam” zorganizowana przez 
Gorlicką Grupę Biegową wraz 
z Urzędem Miejskim i miesięcz-
nikiem „Gorliczanin”. Impreza 
odbędzie się pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli. Sztafeta 
wyruszy z Rynku i przemierzy 
100 km z Gorlic przez m.in. 
Szymbark, Sękową, Lipinki, 
Biecz. Akcja ma na celu finan-
sowe wsparcie rodzeństwa Oli 
i Jakuba Musiał. Dziewczynka 
urodziła się z aberracją chro-
mosomalną, która powoduje 
poważne wady i zaburzenia 
psychoruchowe. Chłopiec cierpi 
na idiomatyczne zapalenie sta-
wów, które wymaga m.in. cią-
głej kuracji antybiotykowej, ma 
także opóźniony rozwój mowy i 
zaburzenia sensoryczne. Dzie-
ci wymagają stałego leczenie 
i kosztowej rehabilitacji. Ola i 
Kuba są podopiecznymi Fun-
dacji Serce dla Maluszka, któ-
ra także wesprze wydarzenie. 
Sztafeta zakończy się na gorlic-
kim Rynku tuż przed rozpoczę-
ciem Wigilii (ok. 13:40-13:50). 
Ponadto przez obydwa dni Jar-
marku będziemy kwestować i 
zbierać datki do puszek dla Oli 
i Kuby, a w jednym z namiotów 
będzie można kupić świąteczne 
ozdoby z których dochód prze-
znaczony zostanie dla chorych 
dzieci.
Co będzie można kupić na 
Gorlickim Jarmarku?
Ozdoby i rękodzieło arty-
styczne: choinki naturalne i 
sztuczne, ozdoby choinkowe, 
stroiki bożonarodzeniowe, 
światełka, zabawki, aniołki, 
wianki, ceramika artystyczna, 
galanteria skórzana, biżuteria, 

ozdoby z masy solnej, wyroby 
z drewna, świece ręcznie 
rzeźbione, ozdoby szydełkowe i 
wiele innych.
Produkty spożywcze: wypieki 
świąteczne, ciasta i ciasteczka, 
pierniki, chleb domowy, prozioki, 
miody, sery, wędliny i kiełbasę 
wiejską, zioła i przyprawy, her-
batę, garmażerkę: pierogi, usz-
ka oraz wino grzane. Nowością 
będą wyroby z dziczyzny!
Stoiska będą otwarte od 
soboty (16 grudnia) do 
niedzieli (17 grudnia) od 
godz. 10.00 do godzin wie-
czornych. Program imprez 
towarzyszących:   
16 GRUDNIA, SOBOTA  
11.00 - 13:30 Domek św. Mi-
kołaja, animacje dla dzieci 
13:00 - 14:30 „Gorlicki Mistrz 
Smaku” – turniej kulinarny po-
między drużynami Samorządow-
ców, Gorlicką Radą Seniorów i  
Uniwersytetem Złotego Wieku 
14:00 - 17:00 Wyświetlanie ży-
czeń od gorliczan na budynku 
Ratusza 14:30 Koncert wirtu-
oza skrzypiec Kamila Skickiego 
15:30 Pokaz gry na laserowej 
harfie w wykonaniu Kamila Skic-
kiego 16:00 Koncert zespołu 
Dollars Brothers 17:00 Pokaz 
laserów – światło i dźwięk
17 GRUDNIA, NIEDZIELA 
11.00 Żywa szopka 12:30 Kon-
cert zespołu Silver 13:45 Zakoń-
czenie Sztafety charytatywnej 
„Biegam-Pomagam” 14.00 VI 
Gorlicka Wigilia 14.30 Występ 
podopiecznych Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Gorlicach, 
wspólne kolędowanie 15.00 
Rozstrzygnięcie konkursu na 
„Świąteczne Ciasto” 16:15 Wy-
stęp teatru eksperymentalne-
go ERGO (występ uzależniony 
od warunków pogodowych) 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich gorliczan i gości nasze-
go Miasta! Spędźmy razem 
ten szczególny, radosny czas! 
 

SPOTKAJMY SIĘ NA 
GORLICKIM RYNKU W 
ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE
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plakat?
sylwester?
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23 listopada br. odbyła się XLI 
sesja Rady Miasta. Zgodnie z po-
rządkiem obrad radni przyjęli infor-
mację o sporządzeniu protokołu z 
XL sesji RM, zapoznali się z Infor-
macją Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16.10.2017 do 
15.11.2017 r., wysłuchali odpowie-
dzi na interpelacje złożone na XL 
sesji RM oraz przyleli 21 uchwał. 
W pierwszej wyrażono zgodę 10 
garażowiczom na zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy działki 
z przeznaczeniem na usytuowa-
nie garażu oraz jedną zgodę na 
dzierżawę działki na cele usługo-
we. Drugą uchwałą radni doko-
nali zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Gor-
lice (w zakresie prowadzenia se-
lektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych; rodzaju i 
minimalnej pojemności pojemni-
ków przeznaczonych do zbierania 

odpadów). Kolejna uchwała okre-
śla szczegółowo sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu 
Miasta Gorlice i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uisz-
czoną przez właścicieli nierucho-
mości opłatę za zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Przyjęto 
też uchwałę wyrażającą zgodę na 
sprzedaż w drodze przetargu nie-
ruchomości gruntowo-budynkowej 
(ul. Kwiatowa 5). Dwoma uchwa-
łami Rada Miasta wyraziła zgodę 
na nabycie na rzecz Miasta Gorlice 
– w formie darowizny działki przy 
ul. Wspólnej oraz nieruchomości 
gruntowych położonych przy ul. 
Kościuszki, zajęte w całości pod 
ścieżkę pieszo-rowerową wybudo-
waną przez Miasto Gorlice – naby-
cie ze środków budżetowych. Trzy 
uchwały umożliwiają przystąpienie 
do zmiany planu zagospodarowa-

nia przestrzennego „Miasto Gorli-
ce”. Do dnia 31 grudnia 2018 roku 
radni przedłużyli przyjętą uchwałą 
czas obowiązywania dotychczaso-
wych taryf za wodę i ścieki. Pod-
jęli też uchwałę w sprawie wybo-
ru metody ustalania stawki takiej 
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik o określonej pojem-
ności i ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za rok (8 zł miesięcznie od 
osoby – przy założeniu segregacji 
– poprzednio 12 zł). Uchwałą przy-
jęto do realizacji zadanie z zakresu 
administracji rządowej dotyczące 
grobów i cmentarzy wojennych 
położonych na obszarze miasta 
Gorlice.
Czterema uchwałami dokonano 
zmian we wcześniej podjętych 
uchwałach: w uchwale Nr 512/
XLIII/2014 – w sprawie powołania 
Gorlickiej Rady Seniorów i nadania 
jej statutu oraz w uchwale Nr 533/
LV/2010 – w sprawie zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń sportowo-rekreacyj-
nych użyteczności publicznej po-
zostających w Zarządzie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz 
upoważnienia Burmistrza Miasta 
Gorlice do ustalenia opłat za ko-
rzystanie z tych obiektów. Trzecia 
uchwała, zmieniająca uchwałę, 
dotyczyła określenia szczegóło-
wych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze 
lub specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częścio-

wego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, jak również trybu ich 
pobierania. Czwartą z tych uchwał 
dokonano zmiany Uchwały Nr 469/
XL/2017 w sprawie przyjęcia Rocz-
nego Programu Współpracy Miasta 
Gorlice z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalno-
ści pożytku publicznego z wolonta-
riacie na 2018 r. (zasady działania 
Komisji konkursowej).
Wyrażono tez zgodę na udziel-
nie ulgi w spłacie należności pie-
niężnych przypadających Miastu 
Gorlice dłużnikowi; dopuszczo-
no zapłaty podatków oraz opłat 
stanowiących dochody budżetu 
Miasta Gorlice instrumentem płat-
niczym, na którym przechowy-
wany jest pieniądz elektroniczny; 
przyjęto Miejski Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2018; wprowadzono 
zmiany Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2017 rok. Na zakoń-
czenie Rada Miasta Gorlice przy-
jęła dwa stanowiska: - w sprawie 
działań związanych z pozyskaniem 
wsparcia finansowego na ewentu-
alne koszty usunięcia nielegalnych 
odpadów z terenu byłej Rafinerii 
Nafty „Glimar” w Gorlicach; - w 
sprawie wystąpienia o uzyskanie 
wsparcia finansowego realizacji 
zadania przebudowy ul. Dukiel-
skiej ze środków Województwa 
Małopolskiego. 
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 października 2017 roku do 15  listopada 2017 roku

16 - 17 października 2017 
roku 
- Szkolenie regionalne w ramach 
projektu Rozwój partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego w Polsce (Kra-
ków, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek)
Szkolenie organizowane przez 
Ministerstwo Rozwoju  oraz kon-
sorcjum Związku Miast Polskich i 
Związku Powiatów Polskich miało 
na celu przybliżenie tematyki i pro-
cedur PPP.
16 października 2017 roku
-Zebranie Zarządu Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej (R. Kukla)
-Spotkanie z dyrektorami szkół w 
sprawie realizowanego przez Mia-
sto Gorlice oraz Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe Wsi Domi-
nikowice projektu utworzenia Cen-
trum Wsparcia Uczniów Zdolnych 
(Dom Polsko-Słowacki, R. Kukla)

-Ogólne Zebranie Zarządu Osiedla 
Nr 6 „Zawodzie” (ZSE w Gorlicach, 
R. Kukla)
17 października 2017 roku
-II Gorlicka Spartakiada dla Senio-
rów (OSiR, R. Kukla)
-Spotkanie z Panem Tomaszem Są-
dagiem – Dyrektorem Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie (Małastów, R. Kukla)
Tematem rozmów były działania 
RZGW realizowane na terenie po-
wiatu Gorlickiego
18 października 2017 roku
-Spotkanie w sprawie klastra ener-
getycznego (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz)
-Spotkanie dotyczące zamiany 
nieruchomości w Małastowie (R. 
Kukla)
19 października 2017 roku
-Otwarcie działalności medycznej 

Centrum Kardiologii Intercard w 
nowym obiekcie (Nowy Sącz, Ł. 
Bałajewicz)
-Spotkanie w sprawie dostosowa-
nia budynku kawiarni „Parkowej” 
na potrzeby utworzenia placówki 
zapewniającej dzienną opiekę i ak-
tywizację osób niesamodzielnych 
(Ł. Bałajewicz)
20 października 2017 roku
-Spotkanie w sprawie termomo-
dernizacji obiektów użyteczności 
publicznej z udziałem projektanta 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
-Konferencja prasowa dotycząca 
Akcji Rejestracji Potencjalnych 
Dawców Szpiku (Dom Polsko-Sło-
wacki, R. Kukla)
-Spotkanie z potencjalnym inwe-
storem w sprawie sprzedaży nieru-
chomości w Strefie Aktywności Go-
spodarczej w Gorlicach (R. Kukla)

21 października 2017 roku
- Spotkanie dotyczące zakończonej 
renowacji nagrobka znajdującego 
się na gorlickim Cmentarzu Para-
fialnym, który wykonany został 
przez Akademię Sztuk Pięknych w 
Krakowie (UM, R. Kukla)
W spotkaniu udział wzięli Sta-
rosta Gorlicki, Proboszcz Parafii 
p.w NNMP w Gorlicach, Dyrektor 
Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów, Prezes Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Gorlickiego, Przedstawiciele ASP w 
Krakowie.
22-23 października 2017 roku
- Święto Narodowe Miasta Partner-
skiego Papa (Węgry, R. Kukla, D. 
Janeczek)
23 października 2017 roku
- Spotkanie w sprawie organizacji 
obchodów Święta Odzyskania Nie-
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Radni Rady Miasta Gorlice Joanna 
Bubak Pani Maria Ludwin, Lucyna 
Jamro, Alicja Nowak, Halina Mar-
szałek, Małgorzata Miękisz – Mül-
ler, Tomasz Szczepanik, Krzysztof 
Zagórski, Robert Ryndak inter-
pelowali w sprawie wstrzymania 
podwyżek czynszu z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych. (Odp.: W od-
powiedzi na Państwa interpela-
cję złożoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26 października 
2017 roku w sprawie wstrzymania 
podwyżek czynszu z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych uprzejmie wy-
jaśniam, że podstawowym aktem, 
stanowiącym o kształtowaniu wy-
sokości czynszu lokali mieszkal-
nych znajdujących się w zasobie 
Miasta Gorlice jest Uchwała Nr 
503/XLII/2014 Rady Miasta Gor-
lice z dnia 27 lutego 2014 roku 
w sprawie uchwalenia Programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Gorlice na lata 
2014-2021. W Programie tym za-

pisano, iż z analizy kosztów utrzy-
mania oraz potrzeb remontowych 
i modernizacji zasobu mieszkanio-
wego wynika, że dla zachowania 
dobrego stanu technicznego nie-
ruchomości koniecznym jest do-
konywanie corocznych podwyżek 
stawek czynszu o minimum 3%. 
Powyższe potwierdziła przepro-
wadzona początkiem 2017 roku 
odrębna analiza finansowo-tech-
niczna zasobu komunalnego, z 
której jednoznacznie wynika, że 
niezbędnym jest przeprowadzenie 
szeregu pilnych remontów.  Tym 
samym zasadnym było wprowa-
dzenie Zrządzenia Nr 245/2017 
Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 
18 września 2017 roku w sprawie 
ustalenia stawki bazowej czynszu 
z tytułu najmu lokali mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy zasób 
Miasta Gorlice. Kluczowym  w ni-
niejszej sprawie jest zapis Rozdzia-
łu 4. Programu „Zasady polityki 
czynszowej oraz warunki obniża-

nia czynszu” stanowiący, iż wraz ze 
wzrostem stawki bazowej wzrasta 
wartość 1 punktu  o ten sam % co 
stawka bazowa nie mniej jednak 
niż 1 grosz. W związku z powyż-
szym przy nawet minimalnym pod-
wyższeniu stawki bazowej czyn-
szu, tj. o kwotę 0,01 zł, wzrastają 
pozostałe składniki składające się 
na docelową stawkę czynszu naj-
mu, stanowiącą sumę stawki bazo-
wej i liczby punktów pomnożonej 
przez wartość 1 punktu. W konse-
kwencji podwyżka czynszu, przy 
uwzględnieniu oceny z punktowej 
karty lokalu wyniosła w zależności 
od budynków od 0,12 zł do 0,76 
zł za 1 m2.  
Warto podkreślić, że zasób komu-
nalny Miasta Gorlice, w którym 
zdecydowano się na regulacje 
czynszu, obejmuje 83 budynki, 
w których znajduje się 578 loka-
li mieszkalnych. Stawka czynszu, 
jak wyżej wspomniano, zróżnico-
wana w zależności od położenia 

budynku, umiejscowienia loka-
lu wewnątrz budynku, ogólnego 
stanu technicznego budynku, 
wyposażenia lokalu i budynku                              
w urządzenia techniczne i instala-
cje (w tym ich stanu) wynosi od 
2,63 zł do 7,67 zł za 1m2.  
Mając na względzie Państwa 
ewentualne obawy co do trudnej 
sytuacji finansowej części najem-
ców, wskazać należy, że w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach 
Burmistrz Miasta Gorlice może na 
wniosek najemcy lokalu wyrazić 
zgodę na obniżenie czynszu z za-
chowaniem zasad określonych we 
wskazanym Programie. Ponadto 
istnieje szereg instrumentów po-
mocowych dla najemców znaj-
dujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, tj. m. in. możliwość 
uzyskania dodatku mieszkaniowe-
go z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, czy też możliwości za-
miany lokalu na lokal o mniejszej 
powierzchni i mniejszych opłatach, 

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

podległości (Ł. Bałajewicz)
- Konferencja pod hasłem „Bezpie-
czeństwo obywateli Polski lokal-
nej”  (CKPiU, Ł. Bałajewicz)
Konferencja organizowana przez 
Panią Poseł Barbarę Bartuś oraz 
Radnego Powiatu Gorlickiego To-
masza Płatka z udziałem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Mariusza Błaszczaka, Woje-
wody Małopolskiego Piotra Ćwika 
oraz przedstawicieli władz samo-
rządowych, służb, Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej, Nad-
leśnictwa oraz mieszkańców Gor-
lic.
25 października 2017 roku
-Spotkanie z dyrektorami szkół w 
sprawie gospodarowania nieru-
chomościami stanowiącymi wła-
sność Miasta Gorlice (R. Kukla)
-Spotkanie w sprawie realizacji 
projektu pt. „Rozbudowa systemu 
ekologicznego transportu sposo-
bem na mniejsze zanieczyszcze-
nie powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze funk-
cjonalnym miasta Gorlice” (Ł. Ba-
łajewicz)
-Uroczystość pasowania na ucznia 
klasy pierwszej w MZS Nr 3 (R. 
Kukla)
26 października 2017 roku
-Spotkanie z okazji Dnia Seniora 
na zaproszenie Związku Emerytów 
i Rencistów (R. Kukla)
-Spotkanie z okazji Gorlickiego 
Dnia Seniora zorganizowane przez 
Zarząd Osiedla Nr 11 „Łysogór-
skie” (R. Kukla)
27 października 2017 roku
-Gala finałowa IX Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich, 

XXIII Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin – Małopolska 2017 (Mu-
charz, Ł. Bałajewicz
-Pasowanie na ucznia klasy pierw-
szej w MZS Nr 6 (R. Kukla)
-Zebranie Zarządu Osiedla Nr 9 
„Górne” (R. Kukla) 
30 października 2017 roku
-Spotkanie z GTBS w  sprawie 
termomodernizacji budynków (R. 
Kukla)
-Spotkanie w sprawie rozbudowy 
żłobka w ramach programu „ Ma-
luch+ 2018” (Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie w sprawie klastra ener-
getycznego (Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie z Dyrektorem Powiato-
wego Zarządu Drogowego (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie z przedstawicielami 
Urzędów Gmin – Sękowa, Lipinki, 
Biecz, Gmina Gorlice oraz MZK Sp. 
z o.o. w sprawie omówienia zasad 
współpracy przy realizacji progra-
mu pn. „Rozbudowa Systemu Eko-
logicznego Transportu sposobem 
na mniejsze zanieczyszczenie po-
wietrza i wyższy komfort podróżo-
wania w obszarze funkcjonalnym 
Miasta Gorlice” (Ł. Bałajewicz)
31 października 2017 roku
-Spotkanie w sprawie projektu 
„Maluch+ 2018” (Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie z uczniem MZS Nr 5 - 
12-letnim Oliwierem Nowakiem, 
który jako pierwszy udzielił pomo-
cy potrzebującemu człowiekowi 
(R. Kukla)
1 listopada 2017
- Kwesta na Cmentarzu Parafial-
nym i Komunalnym (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz)
3 listopada 2017

- Spotkanie z gorlickimi i słowacki-
mi przedsiębiorcami (R. Kukla)
7 listopada 2017 roku
-Młodzieżowa Rada Miasta (R. Ku-
kla)
-Gorlicka Rada Seniorów (Ł. Bała-
jewicz)
8 listopada 2017 roku
-Spotkanie z Panią Martą Maj – 
Dyrektorem Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie (Kraków, R. 
Kukla)
-Udział w inauguracyjnym spo-
tkaniu Wojewody Małopolskiego 
z przedstawicielami jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz Mini-
strem Infrastruktury i Budownic-
twa (Kraków, R. Kukla)
-Uroczystość Święta Niepodległo-
ści w Miejskim Przedszkolu Nr 5 
(Ł. Bałajewicz)
- Zebranie sztabu Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy (Ł. Ba-
łajewicz)
9 listopada 2017 roku
-Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK (R. Kukla)
10 listopada 2017 roku
-Spotkanie w terenie z przedsta-
wicielem ZDW w sprawie budowy 
przystanku autobusowego przy ul. 
Skrzyńskich (R. Kukla)
-Akademia z okazji Święta Niepod-
ległości w MZS Nr 3 (Ł. Bałajewicz)
-Akademia z okazji Święta Niepod-
ległości w MZS Nr 6 (R. Kukla)
-Obchody Święta Niepodległości 
w Przedszkolu Niepublicznym – 
Ochronka SS. Służebniczek NMP 
(Ł. Bałajewicz)
11 listopada 2017 roku
-Miejskie obchody Święta Niepod-
ległości (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)

-Biesiada Pieśni Patriotycznej (GCK, 
Ł. Bałajewicz)
13 listopada 2017 roku
-Sesja i Zarząd Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej (Zagórzany, R. Kukla)
-Spotkanie z nauczycielami z MZS 
Nr 5 – uczestnikami projektu „Era-
smus +” na Malcie (R. Kukla)
-Spotkanie z okazji Dnia Seniora na 
Osiedlu Młodych (R. Kukla)
14 listopada 2017 roku
-Spotkanie w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa - odstęp-
stwa ul. Azaliowa oraz ul. Dukielska 
(Warszawa, R. Kukla)
-Podsumowanie i wręczenie wyróż-
nień na Gali XXIII edycji Sportowe-
go Turnieju Miast i Gmin (Warsza-
wa, R. Kukla) 
-Spotkanie w sprawie przewozu 
uczniów z udziałem Burmistrza Bie-
cza, MZK Sp. z o. o. w Gorlicach, i 
szkół LO  i ZSZ w Bieczu (UM Biecz, 
Ł. Bałajewicz)
15 listopada 2017 roku
-Spotkanie z przedstawicielami 
Urzędów Gmin – Sękowa, Lipinki, 
Biecz, Gmina Gorlice oraz MZK Sp. 
z o.o. w sprawie omówienia zasad 
współpracy przy realizacji pro-
gramu pn. „Rozbudowa Systemu 
Ekologicznego Transportu sposo-
bem na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i wyższy komfort podró-
żowania w obszarze funkcjonalnym 
Miasta Gorlice” (Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie organizacyjne w Urzę-
dzie Wojewódzkim w sprawie 
„Schetynówki” (Kraków, R. Kukla)
Ponadto odbyły się liczne narady i 
konsultacje w sprawie opracowy-
wanego projektu Budżetu Miasta 
Gorlice na rok 2018.
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po uprzednim złożeniu stosowne-
go wniosku.
Odnosząc się do Państwa sugestii, 
że uchwała podejmowana była kil-
ka lat temu i nie przystaje do aktu-
alnej polityki w zakresie świadczeń 
rentowych i emerytalnych informu-
ję, że rozważymy możliwość doko-
nania jej zmiany w  zakresie zasad 
podwyższania stawek czynszu                   
w lokalach komunalnych).  

Joanna Bubak 
interpelowała 
w sprawie bez-
pieczeństwa ru-
chu na drodze 
powiatowej ul. 
W y s z y ń s k i e -
go oraz na ul. 

Wincentego Pola. (Odp.:W od-
powiedzi na interpelację złożoną 
w czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.10.2017 roku 
w sprawie spotkania dotyczącego 
bezpieczeństwa ruchu na drogach 
powiatowych informuję, że sprawę 
przekazałem do Starosty Gorlic-
kiego zarządzającego ruchem na 
drogach gminnych i powiatowych 
z prośbą o zorganizowanie wnio-
skowanego spotkania).

T o m a s z 
Chmura złożył 
interpelację do-
tyczącą potrze-
by informowa-
nia o jakości 
p o w i e t r z a .  
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację zgłoszoną 
na sesji Rady Miasta w dniu 
26.10.2017 r.  informuję, że odpo-
wiadając na potrzeby Mieszkańców 
w zakresie zapewnienia informacji 
dotyczących stanu jakości powie-
trza na terenie Gorlic, podjęto de-
cyzję o zakupie 16 sensorów pyłu, 
spełniających wymagane normy i 
zaspokajające wszystkie potrzeby 
w zakresie informowania o jakości 
powietrza. Po zapoznaniu się z 
ofertami większości dostępnych ni-
skobudżetowych sensorów optycz-
nych, podjęto rozmowę z firmą 
Airly, która zaproponowała najbar-
dziej kompleksowe rozwiązanie 
monitoringu powietrza na naszym 
obszarze. W ramach tego przed-
sięwzięcia zostały zabezpieczone 
środki finansowe na zakup i mon-
taż sensorów oraz usługę abona-
mentową. Montaż czujników odbę-
dzie się najprawdopodobniej do 
końca listopada br.).
Tomasz Chmura i Mariola Mi-
gdar prosili o pilny remont tarasu 
przedszkola nr 8. (Odp.: W odpo-
wiedzi na Państwa interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 26 października 2017 r. w 
sprawie wykonania remontu tarasy 
przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w 
Gorlicach uprzejmie informuję, że 
w projekcie budżetu Miasta Gorli-
ce na 2018 r. zaplanowane zostały 
środki finansowe na realizację tego 

zadania).
Lucyna Jamro 
interpelowała w 
sprawie oczysz-
czenia i udroż-
nienia koryta 
rowu meliora-
cyjnego
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację zgłoszoną 
na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
26.10.2017r. informuję, że pismem 
z dnia 08.11.2017r. wystąpiłem 
do zarządców i właścicieli działek 
z prośbą  o oczyszczenie i udroż-
nienie koryta rowu melioracyjnego 
przebiegającego od ul. Kombatan-
tów w kierunku rzeki Ropa). Druga 
interpelacja dotyczyła remontu po-
boczy przy ul. Chopina
(Odp.: W odpowiedzi na inter-
pelację złożoną w czasie obrad 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
26.10.2017 roku w sprawie re-
montu poboczy przy ul. Chopina 
informuję, że ubytki w niezbędnym 
zakresie zostały uzupełnione przez 
służby miejskie. Pobocza przy ul. 
Chopina mają nawierzchnię grun-
towo- kamienną, stąd wynika 
konieczność ich uzupełniania po 
intensywnych opadach deszczu. 
Prace są i będą wykonywane w 
miarę potrzeb, aby zapewnić pie-
szym możliwość bezpiecznego po-
ruszania się w wymienionym ob-
szarze. Jednocześnie informuję, że 
Miasto Gorlice aplikowało Do Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego o przyznanie 
środków na budowę tras pieszo- 
rowerowych w ramach programu 
„Rozbudowa i modernizacja tras 
pieszo-rowerowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą na terenie 
miasta Gorlice  jako element pod-
noszący atrakcyjność turystyczną 
Subregionu sądeckiego”. Po ne-
gatywnym rozpatrzeniu wniosku 
przez instancję zarządzającą pro-
jektem, Miasto złożyło odwołanie, 
które Zarząd Województwa Mało-
polskiego rozpatrzył pozytywnie. 
W ramach tego projektu w 2018 
roku planuje się budowę ścieżki 
pieszo- rowerowej na odcinku od 
budynku Elekrociepłowni Glinik do 
skrzyżowania z ul. W. Pola).

Mateusz Ko-
szyk złożył in-
terpelację w 
sprawie remon-
tów nawierzchni 
na ulicach: 
Mieszka I, Krzy-
w o u s t e g o 
(Odp.: W odpo-

wiedzi na interpelację złożoną w 
czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.10.2017 roku w 
sprawie remontów nawierzchni na 
ulicach: Mieszka I, Krzywoustego  i 
Warneńczyka informuję, że wnio-
skowane remonty zostaną prze-
prowadzone  po okresie zimowym. 
Obecnie z uwagi na niesprzyjające 

warunki pogodowe i niskie tempe-
ratury uzupełnienie pęknięć będzie 
nietrwałe a przeprowadzone zabie-
gi remontowe będą nieskuteczne. 
Z uwagi na w/w uwarunkowania 
do przedmiotowych prac remon-
towych przystąpimy wiosną przy 
odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych). Jego druga interpela-
cja dotyczyła dodatkowych miejsc 
parkingowych w mieście. (Odp.: 
W odpowiedzi na Pana interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 26 października  2017 r. w 
sprawie dodatkowych miejsc par-
kingowych oraz zwiększenia rota-
cji samochodów na istniejących 
parkingach (szczególnie w obrębie 
budynków użyteczności publicz-
nej) informuję, że deficyt miejsc 
parkingowych i postojowych w 
centrum miasta w miarę możli-
wości terenowych i finansowych 
jest ograniczany poprzez budowę 
i adaptację wolnych przestrzeni, 
które mogły i mogą być do tych ce-
lów wykorzystywane. W ostatnim 
czasie powstały miejsca postojowe  
w obrębie: - ulicy Karwacjanów,- 
ulicy Cmentarnej, - Placu Dwo-
rzysko. W planie mamy dalsze 
utwardzenie terenu przy Placu 
Dworzysko, zwiększenie miejsc 
parkingowych przy ulicy Nadbrzeż-
nej, budowę miejsc postojowych 
przy ul. Słowackiego oraz w obrę-
bie MZS nr 6 przy ul. Hallera. Dzia-
łania te w sposób istotny poprawią 
sytuacje dotyczącą braku miejsca 
do parkowania samochodów. W 
odniesieniu do tezy dotyczącej 
zwiększenia rotacji samochodów 
pragnę poinformować, iż cel taki 
został w znacznym stopniu osią-
gnięty poprzez utworzenie stref 
płatnego parkowania. Obowiązu-
jące wysokości stawek opłaty par-
kingowej mobilizują kierujących 
do optymalnego czasu postoju. 
Wprowadzenie oznakowania doty-
czącego ograniczenia czasowego 
postoju bez ciągłego monitorowa-
nia będzie nieskuteczne i wydaje 
się niezasadne. 
Informuję również, że sprawy 
związane z niezgodnym parkowa-
niem pojazdów przekazane zostały 
do Straży Miejskiej oraz obsługi 
strefy płatnego parkowania celem 
nasilenia i wzmożenia patroli w ob-
rębie centrum miasta).

Maria Ludwin 
interpelowała w 
sprawie po-
dwórka znajdu-
jącego się za 
budynkiem przy 
ulic 3-go Maja 
26. (Odp.: W 
odpowiedzi na 

interpelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu  26 paździer-
nika 2017 r. w sprawie podwórka 
znajdującego się za budynkiem 
przy ulicy 3-go Maja 26 informuję, 

że na w/w nieruchomość składają 
się działki oznaczone numerami: 
1447/4, 1447/12, 1447/10, 1447/7 
i 1447/5. Na działce oznaczonej  
numerem 1447/4, która należy do 
Wspólnoty Mieszkaniowej 3-go 
Maja 26 usytuowany jest budynek 
oraz przyległy chodnik  i część dro-
gi wewnętrznej. Pozostałe działki, 
wchodzące w skład placu oraz 
skarpy należy do Miasta Gorlice i 
są przekazane w zarządzanie Gor-
lickiemu Towarzystwu Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o.
Wspólnota Mieszkaniowa 3-go 
Maja 26 w 2013 roku przeprowa-
dziła gruntowny remont budynku, 
który zakresem obejmował między 
innymi wymianę nawierzchni ciągu 
pieszego na działce nr 1447/4. Po-
została część placu za budynkiem 
jest utwardzona klińcem  i trylin-
ką, a stan techniczny nawierzchni 
kwalifikuje ją do wymiany. Z uwa-
gi na fakt użytkowania opisanego 
wyżej terenu jedynie przez miesz-
kańców budynku znajdującego się 
przy ulicy 3-go Maja 26 zasadne 
jest przeprowadzenie remontu na-
wierzchni przy udziale Wspólnoty 
Mieszkaniowej. Na najbliższym 
zebraniu wspólnoty mieszkanio-
wej zostanie poruszona kwestia 
ewentualnego remontu oraz par-
tycypacji przez ułamkowy udział 
wspólnoty. Natomiast porośnięta 
drzewami skarpa jest pielęgno-
wana na bieżąco i nie wykazuje 
żadnych oznak osuwania się. Za 
budynkiem przy ulicy 3-go Maja 
26 brak jest miejsc parkingowych, 
a podwórko pełni funkcję drogi 
technicznej). Druga interpelacja 
dotyczyła wykonania nawierzchni 
z kostki chodnikowej wokół ławek 
ustawionych obok wiaty przystan-
kowej przy ul. Legionów
(Odp.: W odpowiedzi na interpe-
lację zgłoszoną na sesji Rady Mia-
sta Gorlice w dniu 26.10.2017 r. w 
sprawie wykonania nawierzchni z 
kostki chodnikowej wokół ławek 
ustawionych obok wiaty przystan-
kowej przy ul. Legionów w Gor-
licach uprzejmie informuję, że z 
uwagi na możliwość przebudowy 
drogi, nie jest obecnie zasadne 
wykonanie wnioskowanych prac. 
Informuję, że rozważana jest reali-
zacja miejsc postojowych wzdłuż 
ulicy Legionów, na wysokości pa-
wilonu handlowego „Sezam”, a 
zaprojektowanie tego elementu 
drogi wiązałoby się z konieczno-
ścią zmiany lokalizacji istniejącego 
przystanku autobusowego. W tej 
sprawie prowadzone są uzgodnie-
nia z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie).    

Ryszard Lu-
dwin złożył in-
terpelację w 
sprawie zapew-
nienia informacji 
d o t y c z ą c y c h 
stanu jakości 
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powietrza (Odp.: W odpowiedzi na 
interpelację zgłoszoną na sesji 
Rady Miasta w dniu 26.10.2017 r.  
informuję, że odpowiadając na po-
trzeby Mieszkańców w zakresie 
zapewnienia informacji dotyczą-
cych stanu jakości powietrza na 
terenie Gorlic, podjęto decyzję o 
zakupie 16 sensorów pyłu, speł-
niających wymagane normy i za-
spokajające wszystkie potrzeby 
w zakresie informowania o jakości 
powietrza. Po zapoznaniu się z 
ofertami większości dostępnych ni-
skobudżetowych sensorów optycz-
nych, podjęto rozmowę z firmą 
Airly, która zaproponowała najbar-
dziej kompleksowe rozwiązanie 
monitoringu powietrza na naszym 
obszarze. W ramach tego przed-
sięwzięcia zostały zabezpieczone 
środki finansowe na zakup i mon-
taż sensorów oraz usługę abona-
mentową. Montaż czujników odbę-
dzie się najprawdopodobniej do 
końca listopada br.).

Halina Mar-
szałek w inter-
pelacji podjęła 
temat udrożnie-
nia potoku Mu-
chówka. (Odp.: 
W odpowiedzi 
na interpelację 

zgłoszoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.10.2017r. infor-
muję, że pismem z dnia 
06.11.2017r. ponownie wystąpiłem 
do zarządcy potoku Muchówka tj. 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, z prośbą o 
udrożnienie oraz regulację koryta 
potoku Muchówka).

M a ł g o r z a t a 
Miękisz-Mul-
ler interpelowa-
ła w sprawie 
wykonania za-
daszonej wiaty 
rowerowej w 
obrębie Rynku. 

(Odp.: W odpowiedzi na interpela-
cję zgłoszoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.10.2017 r. w 
sprawie wykonania zadaszonej 
wiaty rowerowej w obrębie Rynku 
lub w jego bezpośrednim sąsiedz-
twie uprzejmie informuję, że w ra-
mach rewitalizacji gorlickiej sta-
rówki zostały ustawione w kilku 
miejscach stojaki na rowery. Są 
one wykorzystywane przez Miesz-
kańców w niewielkim stopniu, dla-
tego obecnie nie jest zasadne wy-
konywanie nad nimi zadaszeń.  
Niezależnie od powyższego in-
formuję, że przy udziale środków 
dotacji pozyskanej z Ministerstwa 
Kultury Fizycznej i Turystyki w 
Warszawie w ramach projektu pn. 
„Poprawa stanu przyszkolnej infra-
struktury sportowej w pięciu Miej-
skich Zespołach Szkół w Gorlicach”  
planuje się budowę zadaszeń na 
rowery przy szkołach. Spopulary-

zowanie jazdy na rowerze może 
bowiem nastąpić poprzez rozpo-
wszechnienie korzystania z tej for-
my komunikacji, przede wszystkim 
wśród dzieci i młodzieży. Nato-
miast w sytuacji wystąpienia więk-
szego wykorzystywania stojaków 
rowerowych w centrum Miasta, 
zasadne będzie w przyszłych la-
tach montowanie zadaszeń, także 
w tych miejscach). 
Druga interpelacja dotyczyła 
przejścia dla pieszych w obrębie 
skrzyżowania ulic Bieckiej i Ko-
nopnickiej. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację złożoną w czasie 
obrad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 26.10.2017 roku w sprawie 
przejścia dla pieszych w obrębie 
skrzyżowania ulic Bieckiej i Ko-
nopnickiej informuję, że zadanie 
planowane jest do ulokowania w 
projekcie budżetu na 2018 rok. 
W ramach likwidacji miejsc nie-
bezpiecznych w bieżącym roku 
zostanie doświetlone przejście dla 
pieszych przy ul. Legionów na wy-
sokości budynku „Szklarczykówki”, 
natomiast w roku przyszłym planu-
je się doświetlenie trzech przejść 
dla pieszych w tym wnioskowane-
go przez Panią Radną). W trzeciej 
interpelacji prosiła o rozważenie 
możliwości pozyskania środków fi-
nansowych na budowę delfinarium 
w Gorlicach
(Odp.: W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną na XL Sesji Rady Miasta 
Gorlice w sprawie rozważenia moż-
liwości budowy delfinarium w Gor-
licach informuję, że ze względu na 
ograniczone możliwości finansowe 
miasta oraz znaczne koszty zwią-
zane z budową i funkcjonowaniem 
tego typu obiektu nie widzę moż-
liwości realizacji tego typu obiektu 
w Gorlicach. Bezspornym jest fakt, 
że udział delfinów w rehabilitacji 
wywiera pozytywne skutki. Wy-
budowanie tego typu obiektu z 
pewnością ożywiłoby również ruch 
turystyczny w Gorlicach. Biorąc 
jednak pod uwagę fakt, że koszt 
takiej inwestycji to blisko 40 mln zł 
oraz realia budżetowe wszystkich 
samorządów Powiatu Gorlickiego, 
działanie takie mogłoby zostać 
sfinansowane wyłącznie przez pry-
watnego inwestora).

A u g u s t y n 
Mróz interpelo-
wał w sprawie 
powiększen ia 
p o w i e r z c h n i 
parkingowej na 
terenie byłego 
p r z e d s z k o l a 

przy Dworzysku. (Odp.: W odpo-
wiedzi na Pana interpelację złożo-
ną na Sesji Rady Miasta w dniu 
26.10.2017 r. w sprawie powięk-
szenia powierzchni utwardzonej na 
terenie byłego przedszkola przy 
Dworzysku informuję, że w roku 
bieżącym realizacja tego zadania 

nie będzie możliwa. Mając na uwa-
dze postulaty mieszkańców jak i 
interpelacje radnych w kwestii 
zmniejszenia deficytu miejsc po-
stojowych w obrębie centrum będę 
czynił starania aby zadanie to zre-
alizować w ramach środków bieżą-
cych w 2018 roku).  

Alicja Nowak 
interpelowała w 
sprawie utwar-
dzenia ulicy So-
snowej bocznej. 
(Odp.: W odpo-
wiedzi na Pani 
interpelację zło-

żoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
26.10.2017 r. w sprawie utwardze-
nia ulicy Sosnowej bocznej infor-
muję, że zadanie wnioskowane 
również przez Zarząd Osiedla nr 7 
„Sokół” było przedmiotem analizy 
przy tworzeniu projektu budżetu  
na 2018 rok. Znaczne zaangażo-
wanie finansów w realizacje du-
żych projektów inwestycyjnych w 
roku 2018 z udziałem środków ze-
wnętrznych, nie pozwala na reali-
zację w pełnym zakresie wniosko-
wanych do budżetu zadań. Ulica 
Sosnowa – boczna będzie utrzy-
mywana w 2018 roku  
w ramach środków remontowych. 
Prawdopodobnym jest wykonanie 
utwardzenia drogi materiałem z 
odzysku, tj. destruktem asfalto-
wym, w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych w miesiącu 
czerwcu lub lipcu 2018 roku).
Druga interpelacja dotyczyła ko-
nieczności nadania nazw tzw. uli-
com „bocznym”. 
(Odp.: Odpowiadając na Pani in-
terpelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 26 paździer-
nika 2017 r. dotyczącą nazewnic-
twa ulic „bocznych” informuję, iż 
po przeanalizowaniu tej kwestii 
najbardziej zasadnym wydaje się 
wprowadzenie nowego nazewnic-
twa ulic bocznych. W związku jed-
nak z tym, iż zmiana istniejących 
nazw ulic wywiera bezpośredni 
wpływ zarówno na prywatną sfe-
rę życia mieszkańców, jak i sferę 
związaną z funkcjonowaniem w 
społeczeństwie i wiąże się z kon-
kretnymi uciążliwościami mający-
mi postać obowiązków prawnych 
łączących się także z wydatkami,  
z inicjatywą nadania nazwy prze-
ważnie występują mieszkańcy po-
sesji położonych przy danej ulicy 
jednocześnie proponując jej na-
zwę. Używane jeszcze sporadycz-
nie nazwy techniczne ulic takie jak 
np. „Gen. T. Kościuszki – boczna 1” 
czy „Gen. T. Kościuszki – boczna 2” 
wynikały  z potrzeb administracji 
drogowej sprawowanej na podsta-
wie przepisów ustawy o drogach 
publicznych i nie stanowią one  
formalnych nazw ulic). 
W trzeciej interpelacji pytała o 
podjęte działania związane z 

ochroną kotów w czasie nadcho-
dzącej zimy. (Odp.: W odpowie-
dzi na interpelację zgłoszoną na 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
26.10.2017r. w sprawie zapewnie-
nia ochrony dla kotów wolno by-
tujących w związku z nadchodzącą 
zimą informuję, że Miasto dokona 
zakupu kilku ocieplanych „dom-
ków”, które zostaną rozstawione w 
terenie do dnia 8 grudnia br. we-
dług proponowanej lokalizacji tj.:
przy Rodzinnym Ogrodzie Działko-
wym „Wspólnota” w Gorlicach,
przy Rodzinnym Ogrodzie Dział-
kowym im. Tadeusza Kościuszki w 
Gorlicach;
przy  Rodzinnym Ogrodzie Działko-
wym im. Władysława Łokietka w 
Gorlicach;
przy Rodzinnym Ogrodzie Dział-
kowym „Pod Dębem - Lipowa” w 
Gorlicach;
przy Rodzinnym Ogrodzie Działko-
wym „Przyszłość” w Gorlicach,
pod mostem w ul. Mickiewicza w 
Gorlicach.
W miejscach tych stwierdzono wy-
stępowanie skupisk kotów wolno 
żyjących.   Zwierzęta będą również 
dokarmiane.
Ponadto wystąpię z apelem do 
zarządców nieruchomości o roz-
ważenie możliwości udostępnienia 
na okres zimowy schronienia dla 
kotów wolno żyjących w pomiesz-
czeniach piwnicznych budynków).
Maria Piecuch i Adam Pie-
chowicz złożyli interpelację w 
sprawie możliwości dostosowania 
wysokości podwyżek czynszu do 
dochodów mieszkańców. (Odp.: 
W odpowiedzi na Państwa in-
terpelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 26 paździer-
nika 2017 roku w sprawie rozwa-
żenia możliwości dostosowania 
wysokości podwyżek czynszu do 
dochodów mieszkańców Gorlic, 
uprzejmie wyjaśniam, że podsta-
wowym aktem, stanowiącym o 
kształtowaniu wysokości czynszu 
lokali mieszkalnych znajdujących 
się w zasobie Miasta Gorlice jest 
Uchwała Nr 503/XLII/2014 Rady 
Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 
2014 roku w sprawie uchwalenia 
Programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Miasta Gorlice 
na lata 2014-2021. W Programie 
tym zapisano, iż z analizy kosz-
tów utrzymania oraz potrzeb re-
montowych i modernizacji zasobu 
mieszkaniowego wynika, że dla 
zachowania dobrego stanu tech-
nicznego nieruchomości koniecz-
nym jest dokonywanie corocznych 
podwyżek stawek czynszu o mini-
mum 3%. Powyższe potwierdziła 
przeprowadzona początkiem 2017 
roku odrębna analiza finansowo-
-techniczna zasobu komunalnego, 
z której jednoznacznie wynika, że 
niezbędnym jest przeprowadzenie 
szeregu pilnych remontów. Tym 
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7 listopada  br. odbyło się kolej-
ne spotkanie Gorlickiej Rady Se-
niorów. Głównym tematem ob-
rad było przyjęcie statutu Rady. 
Burmistrz Rafał Kukla dla realizacji 
celów statutowych oraz poprawy 
komfortu pracy przydzielił Radzie 
Seniorów nową siedzibę, która mie-
ści się teraz w lokalu Zarządu Osie-
dla nr 1, w ścisłym centrum miasta. 
W obradach udział wzięli Wicebu-
rmistrz Łukasz Bałajewicz, Prze-
wodniczący Rady Miasta Krzysztof 
Wroński, a poprowadził je Przewodni-

czący Rady Seniorów Tadeusz Nowak. 
Krzysztof Wroński zadeklarował, że 
przedstawi projekt statutu Rady Se-
niorów na listopadowej Sesji Rady 
Miasta Gorlice. Podczas dyskusji 
omówiono także bieżącą działalność 
Rady oraz plany na przyszły rok. 
Przypominamy, że Gorlicka Rada Se-
niorów została w tym roku reaktywo-
wana przez Burmistrza Rafała Kuklę, 
a jej działalność służy aktywizacji 
obywateli, zwiększeniu ich zaangażo-
wania w życie społeczne oraz kształ-
towaniu postaw obywatelskich.

Obrady Rady Seniorów 
w nowej siedzibie

samym zasadnym było wprowa-
dzenie Zrządzenia Nr 245/2017 
Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 
18 września 2017 roku w sprawie 
ustalenia stawki bazowej czynszu 
z tytułu najmu lokali mieszkalnych 
stanowiących mieszkaniowy zasób 
Miasta Gorlice. Kluczowym w ni-
niejszej sprawie jest zapis Rozdzia-
łu 4. Programu „Zasady polityki 
czynszowej oraz warunki obniżania 
czynszu” stanowiący, iż wraz ze 
wzrostem stawki bazowej wzrasta 
wartość 1 punktu o ten sam % co 
stawka bazowa nie mniej jednak 
niż 1 grosz. W związku z powyż-
szym przy nawet minimalnym pod-
wyższeniu stawki bazowej czyn-
szu, tj. o kwotę 0,01 zł, wzrastają 
pozostałe składniki składające się 
na docelową stawkę czynszu naj-
mu, stanowiącą sumę stawki bazo-
wej i liczby punktów pomnożonej 
przez wartość 1 punktu. W konse-
kwencji podwyżka czynszu, przy 
uwzględnieniu oceny z punktowej 
karty lokalu wyniosła w zależności 
od budynków od 0,12 zł do 0,76 zł 
za 1 m2.  
Warto podkreślić, że zasób komu-
nalny Miasta Gorlice, w którym 
zdecydowano się na regulacje 
czynszu obejmuje 83 budynki, 

w których znajduje się 578 lokali 
mieszkalnych. 
Stawka czynszu, jak wyżej wspo-
mniano, zróżnicowana w zależ-
ności od położenia budynku, 
umiejscowienia lokalu wewnątrz 
budynku, ogólnego stanu tech-
nicznego budynku, wyposażenia 
lokalu i budynku  w urządzenia 
techniczne i instalacje (w tym ich 
stanu) wynosi od  2,63 zł do 7,67 
zł za 1m2.  
Mając na względzie Państwa 
ewentualne obawy co do trudnej 
sytuacji finansowej części najem-
ców, wskazać należy, że w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach 
Burmistrz Miasta Gorlice może na 
wniosek najemcy lokalu wyrazić 
zgodę na obniżenie czynszu z za-
chowaniem zasad określonych we 
wskazanym Programie. 
Ponadto istnieje szereg instrumen-
tów pomocowych dla najemców 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, tj. m. in. możliwość 
uzyskania dodatku mieszkaniowe-
go z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, czy też możliwości za-
miany lokalu na lokal o mniejszej 
powierzchni i mniejszych opłatach, 
po uprzednim złożeniu stosowne-
go wniosku).

Robert Ryn-
dak prosił w 
swojej interpe-
lacji o dodatko-
we oznakowania 
ul. Wiosennej
(Odp.: W odpo-
wiedzi na inter-
pelację złożoną 

w czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.10.2017 roku 
w sprawie dodatkowego oznako-
wania ul. Wiosennej informuję, że 
ulica jest oznakowana zgodnie z 
projektem organizacji ruchu oraz 
obowiązującymi przepisami.Do-
datkowo na wszystkich ulicach w 
obrębie osiedla „Kosibówka” obo-
wiązuje ograniczenie prędkości do 
30 km/h (strefa ograniczonej pręd-
kości), co pozwala na bezpieczne 
poprowadzenie ruchu na drogach 
miejskich. Niemniej, mając na 
uwadze poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników dróg, proponuję 
spotkanie i omówienie wnioskowa-
nych zmian w terenie w dogodnym 
dla Pana terminie).

Jan Wojnarski 
interpelował w 
sprawie pozy-
skania terenu 
pod drogę do-

jazdową. 
(Odp.: Odpowiadając na Pana 
interpelację z dnia 26 październi-
ka 2017 r. w sprawie pozyskania 
terenu pod drogę dojazdową w 
kierunku Państwa Gruszkowskich 
i ogrodów działkowych przy ul. 
Dukielskiej bocznej uprzejmie 
wyjaśniam, iż nasze dotychcza-
sowe działania zmierzające  do 
uzyskania prawa własności terenu 
faktycznie zajętego pod drogę po-
przez darowiznę na rzecz Miasta – 
nie dały rezultatu. 
Proponowane przez Pana roz-
wiązanie polegające na przejęciu 
terenu przylegającego do drogi, 
a będącego w Zasobie Własności 
Rolnej Skarbu Państwa nie ma 
obecnie uzasadnienia, gdyż w naj-
bliższej przyszłości nie jest plano-
wana budowa przedmiotowej dro-
gi po nowej trasie. 
Dla informacji podaję również, że 
Agencja Nieruchomości Rolnych 
oraz Agencja Rynku Rolnego z 
dniem 1 września 2017 r. przesta-
ły istnieć. Ich zadania w znacznej 
części przejął Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, który jest w 
stadium organizacji).

7 listopada br. odbyły się kolejne 
obrady Młodzieżowej Rady Miasta. 
Udział w nich wzięli Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla, Radna Rady 
Miasta i opiekun Młodzieżowej Rady 
Mariola Migdar, Dyrektor Gorlickie-
go Centrum Kultury Janusz Zięba 

oraz Tomasz Tajak i Magdalena 
Rak z Gorlickiego Centrum Kultury. 
Podczas spotkania omówiona zosta-
ła m.in. koncepcja muralu zapropo-
nowanego przez Młodzieżową Radę 
oraz nadchodzące w tym i w nowym 
roku gorlickie wydarzenia kulturalne. 

Kolejne obrady Młodzieżowej 
Rady Miasta

W związku z występującymi wa-
runkami pogodowymi (opady 
śniegu), Urząd Miejski w Gorlicach 
przypomina wszystkim właścicie-
lomnieruchomości o obowiązku 
usuwania śniegu, lodu, błota i in-
nych zanieczyszczeń z chodników 
znajdujących się przy tych nieru-

chomościach.
Ponadto, każdy właściciel lub za-
rządca budynku zobowiązany jest
do zapobieżenia powstawaniu za-
grożenia dla przechodniów,wyni-
kającego z możliwości zsunięcia się 
z dachu śniegu lub upadku sopli i 
nawisów lodowych.

Właściwa postawa osób odpowie-
dzialnych za wypełnianie wskaza-
nych obowiązków ułatwi wszyst-
kim poruszanie się po drogach, w 
szczególności przejście po chodni-
kach osobom starszym i dzieciom, 
a przede wszystkim wyeliminuje 
niebezpieczeństwo powstania 

groźnych urazów i wypadków. 
Prosimy mieszkańców miasta - 
pieszych i kierowców - o zwraca-
nie uwagi na wszelkie zagrożenia 
spowodowane masami śniegu i 
lodu zgromadzonymi na ulicach i 
dachach.

APEL DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
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Trafiły do nas właśnie pierwsze 
egzemplarze „Gorlickiej Eko-
Bajki”. Już wkrótce książeczka 
będzie rozdawana w miej-
skich szkołach i przedszkolach. 
Akcja zwycięskiej Ekobajki, 
autorstwa Aleksandry Przy-
byłowicz, toczy się w Gorli-
cach. Jej bohaterem jest do-
bra wróżka Flora, mieszkająca 
w dziurce w ścianie ratusza, 
która strzeże czystego powie-
trza. Ilustracje bajki wykonał 
Tadeusz Łuczejko - gorlicki 
artysta plastyk, muzyk, reali-
zator dźwięku i dyrektor ar-
tystyczny Ambient Festiwalu. 
Konkurs na stworzenie gorlic-
kiej EkoBajki skierowany był do 

uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Jego 
głównym założeniem było 
stworzenie książeczki, która 
będzie kształciła ekologiczne 
postawy wśród gorliczan w 
każdym wieku. EkoBajka oka-
zała się na naszym terenie 
pionierskim przedsięwzięciem. 
Rozstrzygnięcie konkursu od-
było się w lipcu podczas Ekos-
fery. Bajka powstała z inicja-
tywy Ekodoradcy Kamili Pakuły 
w ramach Projektu LIFE „Mało-
polska w zdrowej atmosferze”, 
w którym Miasto Gorlice bierze 
udział. Jej pierwsze egzempla-
rze zostały podpisane przez 
Tadeusza Łuczejkę.
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6 listopada br. Miejski Ze-
spół Szkół nr 5 gościł zespól 
„Perełka” z Doliny na Ukra-
inie. Uczniowie zachwycili 
się choreografią i barwny-
mi strojami występujących. 
Repertuar piosenek wią-

zał się z hasłem  „Polskę 
mam w sercu” i przypomi-
nał o zbliżającym się Święcie 
Odzyskania Niepodległości. 
Publiczność była zachwycona 
kolorowym, przepełnionym mi-
łością do ojczyzny występem. 

Spotkanie andrzejkowe 
mieszkańców Osiedla nr 5

25 listopada br. w restauracji 
Hotelu Margot odbyło się spo-
tkanie andrzejkowe zorgani-
zowane przez Zarząd Osiedla 
nr 5. W spotkaniu uczestni-
czyli mieszkańcy Osiedla nr 5 

wraz z Prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Mło-
dych” panem Andrzejem Rą-
pałą. Do zabawy przygrywał 
DJ Roman.

Jak co roku, 11 listopa-
da, sala teatralna Gor-
lickiego Centrum Kultury 
wypełniła się widownią, 
za sprawą Biesiady Pieśni 
Patriotycznej. Wydarze-
nie to doskonale wpisało 
się w obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości. 
Zgromadzonych przywitał 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz. 
Radna Powiatu Jadwiga Wój-
towicz odczytała list w imie-
niu posłanki Barbary Bartuś, a 
całe wydarzenie poprowadził 

Dyrektor GCK - Janusz Zięba. 
Wydarzenie rozpoczął „Ma-
zurek Dąbrowskiego” w 
wykonaniu chóru Cantores 
Carvatiani, po którym widzo-
wie mogli podziwiać występ 
Magdaleny Zębali. Na sce-
nie zaprezentował się też 
chór Akolada oraz Orkiestra 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej pod batutą Anny Cisoń. 
Imprezę zakończyło wspólne 
śpiewanie, które poprowadził 
chór Belfersingers, a towarzy-
szył mu występ młodych wo-
kalistek z GCK.

Gorlicka EkoBajka już jest!

„Perełka” z Ukrainy

Patriotyczna Biesiada w GCK
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11 listopada br.  na strzelnicy 
LOK w Gorlicach odbyły się 
zawody strzeleckie „O Puchar 
Burmistrza Miasta Gorlice” z 
okazji Święta Niepodległości. 
W tym samym dniu Strzeleckie 
Bractwo Kurkowe przy współ-
pracy z Urzędem Miejskim w 
Gorlicach zorganizowało za-
wody  strzeleckie dla dzieci i 
młodzieży ze szkół noszących 
imię Jana Pawła II. Łącznie 
w zawodach wzięło udział 
ponad 100 zawodników! 
Źródło: LOK w Gorlicach

Zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości

Zwycięzcy Gorlickiego Wieloboju 
Sportowego nagrodzeni
16 listopada br. w Hali Spor-
towej OSiR w Gorlicach od-
było się uroczyste zakoń-
czenie VI edycji Gorlickiego 
Wieloboju Sportowego, pod-
czas którego wręczone zosta-
ły nagrody dla zwycięzców. 
W wydarzeniu udział wzięli 
Rafał Kukla - Burmistrz Miasta 
Gorlice, Aleksander Augustyn 
i Kierownik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Spraw Społecz-
nych, Jerzy Knot - Zastępca 
Kierownika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych, 
Augustyn Jamro - Sędzia Głów-
ny oraz uczestnicy Gorlickie-
go Wieloboju Sportowego. 
Wszyscy biorący udział w GWS 

otrzymali pamiątkowe koszulki, 
a najlepsi nagrody regulami-
nowe oraz statuetki i dyplomy. 
Ponadto wśród zgromadzo-
nych  uczestników GWS roz-
losowano nagrody rzeczowe. 
Gorlicki Wielobój Sportowy jako 
impreza cykliczna i całorocz-
na ma zachęcić mieszkańców 
Gorlic oraz Ziemi Gorlickiej do 
czynnej formy wypoczynku i 
rekreacji, do poprawy kondycji 
fizycznej i miłej zabawy. Skie-
rowany jest do osób pełnolet-
nich, kobiet i mężczyzn, którzy 
w formie sportowej rywalizacji 
walczą o tytuł najwszechstron-
niejszej zawodniczki oraz naj-
wszechstronniejszego zawod-

nika Ziemi Gorlickiej w trzech 
kategoriach wiekowych oraz w 
18 dyscyplinach sportowych. W 
kategorii kobiet zwyciężyło Mo-
nika Smołkowicz-Kulka, przed 
Moniką Cieślą i Joanną Mazur; 
W kategorii mężczyzn 18-35 
lat, najlepszy był Michał Przy-
było, drugi Mateusz Grabarz, 

a trzeci Marcin Machowski; 
Wśród mężczyzn powyżej 36-
50 lat, zwycięzcą został Robert 
Grzanka, pokonując Bernarda 
Bulińskiego i Pawła Puściznę; 
W kategorii mężczyzn powyżej 
50 lat wygrał Ryszard Cygań-
czuk, pokonując Stanisława 
Honkowicza i Jerzego Knota. 

WYSTARTOWAŁO 
GORLICKIE LODOWISKO

Mamy dobrą wiadomość dla 
wszystkich miłośników ły-
żwiarstwa. Od niedzieli 3 
grudnia wystartowao gorlickie 
lodowisko. 
Lodowisko czynne codziennie, 

Dzieci do lat 3 – wstęp wolny,
Dzieci od 4-7 lat - 3,00 zł.
Młodzież szkolna, studenci:
- 5,00 zł / za ślizgawkę
Dorośli:
- 7,00 zł / za ślizgawkę

Młodzi strażacy z Moszcze-
nicy (gm. Moszczenica) i ze 
Stróżnej (gm. Bobowa) zwy-
ciężyli w swoich kategoriach 
wiekowych w rozgrywanym 
w niedzielę 3 grudnia b.r. w 
I Halowym Turnieju Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 
Powiatu Gorlickiego, którego 
organizatorem był Zarząd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
w Gorlicach. Turniej rozegrany 

został na obiektach Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach, 
a w rywalizacji udział wzięło 95 
strażaków.
Udział w turnieju wzięło 18 
ekip Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z gorlickiego, 
podzielonych na dwie grupy 
wiekowe. W grupie I (klasy 1-6 
szkoły podstawowej) wystar-
towało 8 drużyn, zaś w grupie 
II (klasa 7 szkoły podstawowej 

oraz klasa 2 i 3 gimnazjum) 
wystartowało 10 drużyn. Na 
linii startu zameldowało się w 
sumie 95 młodych adeptów 
pożarnictwa z gorlickiego. Go-
ścinnie wystąpili ponadto we-
terani pożarniczych zmagań 
na hali, druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Jorda-
nowa (pow. suski).

I Halowy Turniej MDP powiatu gorlickiego


