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15 milionów złotych
na ekologiczny transport!
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1 marca, obchodzimy w Polsce 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych – poświęcony upamiętnie-
niu żołnierzy antykomunistycz-
nego i niepodległościowego 
podziemia. W Gorlicach uroczy-
stości odbyły się 4 marca br. W 

niedzielę o godzinie 16-tej, w 
Bazylice Mniejszej odprawio-
no Mszę św. w intencji Ojczy-
zny, Żołnierzy Niezłomnych i 
wszystkich Poległych w obronie 
Ojczyzny. Następnie, w Gorlic-
kim Centrum Kultury odbyły się 

Obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci, z finałem Konkursu Pie-
śni Patriotycznej, prelekcją dr 
Łukasza Płatka, koncertem Or-
kiestry Reprezentacyjnej Stra-
ży Granicznej z Nowego Sącza 
oraz koncertem chóru Belfersin-

gers.  Organizatorami wydarze-
nia była Poseł Barbara Bartuś, 
a współorganizatrirami Gorlicki 
Centrum Kultury, IPN, Państwo-
wa Szkoła Muzyczna w Gorli-
cach oraz chór Belfersingers. 

Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych

Wnętrze Bazyliki Mniejszej 
w Gorlicach po raz kolejny 
wypełniło się niezapomnia-
ną grą światła i dźwięku. 16 
marca br., w piątkowy wie-
czór, wierni byli świadkami 
pięknej inscenizowanej Dro-
gi Krzyżowej „Pasja na Ka-
miennych Tablicach”, która 
na szczyt Golgoty prowadziła 
drogą Dekalogu. Inscenizacja 
w nowatorski i ciekawy spo-
sób ukazała grzechy przeciw-
ko 10 przykazaniom Bożym. 
Wykonawcami tej inscenizacji 
byli mieszkańcy Ziemi Gorlic-
kiej i chór „Ku Niebu” działa-
jący przy Bazylice Mniejszej, a 
całością przedsięwzięcia kie-
rowali Marcin Fejklowicz, Wi-
told Gąsior i Karol Kowalczyk. 
Przypomnijmy, że Pan Marcin 
Fejklowicz jest także pomysło-
dawcą koncertu „Jutrznia za 
Nienarodzonych” oraz orato-
rium „Miłość ponad wszystko”. 

„Pasja na kamiennych tablicach”
 Droga Krzyżowa w Bazylice
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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 FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

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

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

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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MAŁOPOLSKI KIERMASZ 
WIELKANOCNY ZA NAMI!

24-25 marca br. gorlicki Rynek 
zapełniły kolorowe, świątecz-
ne stoiska, które przyciągnęły 
licznie mieszkańców Gorlic i 
okolic. Wszystko to za spra-
wą Małopolskiego Kiermaszu 
Wielkanocnego.
Kiermasz był wyjątkową okazją 
do poznania, a przede wszyst-
kim skosztowania, co najmniej 
37 produktów i potraw trady-
cyjnych - charakterystycznych 
dla regionu małopolski, w tym 
produktów wpisanych do Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Mało-
polska.
Uczestnicy wydarzenia mie-
li okazję spróbować np. ki-

szonych rydzy z gminy Uście 
Gorlickie, prołzioków, pasztetu 
z fasoli piękny Jaś, kiełbasy 
Lisieckiej, dżemu z płatków 
róż czy zatorskiego karpia. 
Nie zabrakło także święconki, 
żurku, bab i mazurków wielka-
nocnych. Swoją działalność za-
prezentowali zarówno bezpo-
średni producenci regionalnych 
specjałów, jak i Koła Gospodyń 
Wiejskich działające na obsza-
rze całego powiatu gorlickiego.
Prócz kulinarnych atrakcji, na 
specjalnie przygotowanych 
warsztatach, swoich sił mogli 
spróbować także najmłodsi. Z 
wielkim zaangażowaniem two-

rzyli m.in. wielkanocne palmy, 
ozdabiali pisanki oraz malowali 
na drewnie.
Tuż przed Ratuszem stanął tak-
że Wielkanocny Kogut, którego 
pod czujnym okiem instruk-
torów Gorlickiego Centrum 
Kultury, stworzyli uczestnicy 
warsztatów plastycznych „BEZ 
ŚCIEMY! PLECIEMY!” .
W drugi dzień, tj. w Niedzielę 
Palmową, gorlicki Rynek ozdo-
biły także palmy, wykonane na 
trzecią edycję Konkursu Palm 
Wielkanocnych w parafii pw. 
Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Gorlicach.
Wydarzeniu towarzyszyła wy-
jątkowo piękna i wiosenna 
pogoda, a świąteczny nastrój 
udzielił się wszystkim uczest-
nikom.
Organizatorami wydarzenia 
byli: Województwo Małopol-
skie, Lokalna Grupa Działania 
„Beskid Gorlicki”, Małopolska 
Spółdzielnia Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Urząd Miej-
ski w Gorlicach.
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Konkurs Palm w Gliniku
W Niedzielę Palmową, upa-
miętniającą triumfalny wjazd 
Jezusa Chrystusa do Jerozoli-
my, w parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Gor-
licach odbyła się trzecia już 
edycja Konkursu Palm Wiel-
kanocnych, organizowanego 
przez parafię i MZS nr 3 w Gor-
licach przy wsparciu Gorlickie-
go Centrum Kultury. Wśród za-
proszonych gości były posłanki 
Elżbieta Zielińska i Barbara 
Bartuś, a także Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla i Staro-
sta Gorlicki Karol Górski, którzy 
jednocześnie byli fundatorami 
nagród. Konkursowe palmy 
można podziwiać na gorlickim 
Rynku. 
W kategorii „palmy niskie” 
zwyciężyła praca 21. Drużyny 
Harcerskiej „LEŚNI” pod opie-

ką: Jadwigi Cieśli, zgłaszając 
do konkursu palmę o długości 
2,50 metra, gdzie część zdo-
bienia liczyła 190 cm, a w kate-
gorii „palmy wysokie” pierwsze 
miejsce zdobyła Klaudia Gur-
ba z Rodzicami, dostarczając 
palmę o długości 7,70 metra, 
gdzie część zdobienia liczyła 
6,70 metra.

15 marca br. w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawcze 
Członków Stowarzyszenia Mi-
łośników Ziemi Gorlickiej. W 
spotkaniu uczestniczył także 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla oraz Kierownik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskie-
go w Gorlicach Aleksander 
Augustyn.Zebranie otworzył 
Prezes Stowarzyszenie Ro-
man Trojanowicz, który powi-

tał również licznie zebranych 
członków oraz gości: Starostę 
Powiatu Gorlickiego Karola 
Górskiego, Wójta Gminy Gor-
lice Ryszarda Guzika, Wójta 
Gminy Moszczenica Jerzego 
Wałęgę, Wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Romana 
Dziubinę, Prezesa Lokalnej 
Grupy Działania „Beskid Gor-
licki” Stanisława Kaszyka i 
Radnego Powiatu Gorlickiego 
Eugeniusza Wędrychowicza. 
Podczas spotkania głos zabrał 
m.in. Burmistrz Rafał Kukla, 

który przedstawił uczestni-
kom dotychczasowe działania 
Urzędu Miejskiego w zakresie 
pozyskiwania funduszy ze-
wnętrznych oraz planowanych 
i trwających już inwestycji. 
Odpowiadał także na pytania 
uczestników. Zebranie zakoń-
czyło przyjęcie uchwał i wnio-
sków.

Miłośnicy Ziemi Gorlickiej podsumowali kolejny rok działalności

23 marca br. odbyło się ofi-
cjalne otwarcie nowej siedzi-
by Stowarzyszenia na Rzecz 
Sprawności Dzieci i Młodzieży 
„Sprawne Smoki”. Wśród licznie 
zgromadzonych na wydarzeniu 
podopiecznych wraz z rodzica-
mi, znaleźli się także przedsta-
wiciele instytucji i firm wspiera-
jących działanie stowarzyszenia 
oraz Radni Rady Miasta Gorli-
ce. Podczas uroczystości Bur-
mistrza Miasta Gorlice Rafa-
ła Kuklę reprezentował jego 

Zastępca Łukasz Bałajewicz. 
Zebranych w nowej siedzibie go-
ści, przywitała Pani Prezes Mał-
gorzata Markowicz. Wręczyła 
także podziękowania dla insty-
tucji, firm i osób, które włączyły 
się w pomoc przy remoncie i 
dostosowaniu nowego loka-
lu do potrzeb stowarzyszenia. 
Odbyło się także symbo-
liczne przecięcie wstęgi, po 
którym na wszystkich cze-
kał słodki poczęstunek. 
 

Sprawne Smoki 
w nowej siedzibie
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13 marca br. na płycie gorlic-
kiego Rynku podpisana została 
umowa na dofinansowanie  pro-
jektu pn. „Rozbudowa systemu 
ekologicznego transportu”. 14 
994 489,51 zł - to wysokość 
dofinansowania, jaką Zarząd 
Województwa Małopolskiego 
przyznał Miastu Gorlice i partne-
rom. czyli: Gminie Biecz, Gminie 
Lipinki oraz Gminie Sękowa na 
realizację wspólnego projektu! 
W  uroczystości udział wzięli: 
Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Stanisław Sorys, 
Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Leszek Zegzda, 
Radny Województwa Małopol-
skiego Stanisław Pasoń, Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Burmistrz Biecza Mirosław Wę-
drychowicz, Wójt Gminy Lipinki 
Czesław Rakoczy oraz Wójt Gmi-
ny Sękowa Małgorzata Małuch. 
Z tej okazji na płycie gorlickie-
go Rynku stanął  jeden z naj-

starszych autobusów z taboru 
gorlickiego MZK. Dla kontrastu 
prezentowany był także nowo-
czesny autobus niskopodłogo-
wy. Już wkrótce  11 podobnych 
zasili gorlicki tabor komunikacji 
miejskiej! Cel jaki przyświeca 
temu zadaniu, czyli zmniejsze-
nie zanieczyszczenia komuni-
kacyjnego, osiągniemy  dzięki 
wymianie obecnie używanych, 
przestarzałych autobusów na 
nowe o zmniejszonej emisyj-
ności spalin – mówił Burmistrz 
Miasta Rafał Kukla.
Dzięki realizacji zadania miesz-
kańcy, turyści i przyjezdni, 
będą mogli korzystać z  11 ni-
skoemisyjnych i niskopodłogo-
wych autobusów do transportu 
pasażerskiego. Nowoczesne, 
dostosowane do osób niepełno-
sprawnych, osób starszych i ko-
biet w ciąży autobusy, wyruszą 
w trasę nie tylko po Gorlicach, 
ale także na terenie sąsiednich 

gmin: Biecz, Sękowa, Lipinki, 
Gorlice i Moszczenica. Kursować 
będą na 7 liniach. Autobusy 
wyposażone zostaną także w 
monitoring, który czuwał będzie 
nad bezpieczeństwem podróż-
nych. Celem społecznym jest 
wytworzenie nowego sposobu 
podróżowania w transporcie 
lokalnym, poprzez stworzenie 
systemu łączącego transport 
publiczny, realizowany przez 
różne podmioty, ze ścieżkami 
rowerowymi łączącymi najwięk-
sze skupiska ludzkie z głównymi 
ciągami komunikacyjnymi w po-

15 milionów dotacji na ekologiczny transport!

Kolejne środki na miejski żłobek!
2 marca br. Burmistrz Gor-
lic Rafał Kukla odebrał z rąk 
Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej Krzysztofa 
Michałkiewicza promesę na 
rozbudowę Miejskiego Żłobka. 
Wniosek złożony przez Miasto 
Gorlice do rządowego progra-
mu Maluch + zakłada jego 
rozbudowę, dzięki czemu już 
od września br. powstanie 16 
dodatkowych miejsc (obec-
nie jest ich 24). Ze środków 
otrzymanych w ramach dotacji 
sfinansowane zostaną również 
prace związane z: przebu-
dową wewnętrznych instala-
cji elektrycznych w zakresie 
oświetlenia, zasilania gniazd, 
wentylację mechaniczną, kli-
matyzację; rozbudową placu 
zabaw; remontem części chod-
nika i istniejącej pochylni dla 
wózków z wymianą balustra-
dy; dobudową od strony placu 
zabaw, całkowicie przeszklonej 
konstrukcji w formie poko-
ju letniego /oranżerii/. Łącz-
ny koszt zadania (rozbudowa 
żłobka i utrzymanie nowych 

16 miejsc) to 461 320 zł, w 
tym dofinansowanie to 326 
400 zł. Dodatkowo Miasto 
Gorlice otrzyma 43 200 zł na 
funkcjonowanie obecnych 24 
miejsc opieki nad dziećmi. 
Przypomnijmy, że w 2016 r. 
Miasto Gorlice otrzymało do-
finansowanie w kwocie blisko 
460 tys. zł., na utworzenie i 
utrzymanie Miejskiego Żłob-
ka dla 24 dzieci przy Miejskim 
Przedszkolu Nr 1. Gospodarza-
mi spotkania z samorządowca-
mi w Urzędzie Wojewódzkim w 
Krakowie byli wojewoda mało-
polski Piotr Ćwik oraz dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie Jacek Kowalczyk. Celem 
Programu „Maluch” jest reali-
zacja polityki rodzinnej rządu 
odnoszącej się do wspierania 
rodziny w działaniach opie-
kuńczych nad małymi dzieć-
mi poprzez – między innymi: 
stworzenie warunków dla roz-
woju zróżnicowanych instytu-
cji opiekuńczo-edukacyjnych 
dla dzieci w wieku do lat 3, 

poprawę standardów funk-
cjonowania instytucji opieki 
nad małymi dziećmi, wsparcie 
jednostek samorządu teryto-
rialnego w tworzeniu instytu-
cji opiekuńczo-edukacyjnych 
dla małych dzieci, zgodnie z 
potrzebami lokalnej społecz-

ności oraz zapewnienie dzie-
ciom w wieku do lat 3 miejsc 
w instytucji opieki do czasu 
osiągnięcia poziomu rozwo-
ju i umiejętności niezbędnych 
do edukacji przedszkolnej. 
Foto. M. Książkiewicz, Gorlice112.pl

wiecie.Uzupełnieniem projektu 
jest także stworzenie 15 km 
ścieżek rowerowych na terenie 
Gminy Biecz, Sękowa i Lipinki, 
które zintegrowane  zostaną z 
transportem publicznym przez 
11 punktów przesiadkowych - 
„Bike&Ride”. Otworzy to nowe 
możliwości dla mieszkańców, 
którzy dotychczas poruszali się 
głównie transportem indywidu-
alnym. Pozytywnie wpłynie tak-
że na poprawę wizerunku Gorlic 
i okolicznych gmin i przyczyni 
się do rozwoju niskoemisyjnego 
transportu miejskiego.

fo
t. 

 T
eo

do
r W

ło
se

k



m a r z e c  2 0 1 8K U R I E R  G O R L I C K I

6 NR 3 (291) 2018 r.

Kolejna wielka inwestycja w Gorlicach!

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

Kolejne miliony środków ze-
wnętrznych! Kolejne kroki 
do poprawy estetyki miasta! 
70% oszczędności! To wynik 
obranych priorytetów i kon-
sekwentnie realizowanych 
planów. Mowa tu o inwesty-
cji pn. „Przebudowa odcin-
ka magistrali ciepłowniczej 
w Gorlicach”, która ruszy już 
we wrześniu tego roku. Pole-
gać będzie na wymianie 1720 
metrów sieci ciepłowniczej na 
odcinku od Elektrociepłowni 
do Jarmarku Pogórzańskiego. 
W wyniku tej inwestycji znikną 
charakterystyczne, ale szpecą-
ce krajobraz naszego Miasta 
rury przy ul. Bieckiej. Nowe, 
preizolowane rury ciepłociągu 
umieszczone zostaną w zie-

mi, a co najważniejsze, zabieg 
ten ograniczy straty ciepła na 
przesyle aż w 70%. Uzyskane 
oszczędności pozytywnie wpły-
ną na wynik miejskiej spółki 
– Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, a w 
najbliższych latach przełoży 
się to bezpośrednio na mniej-
sze rachunki mieszkańców ko-
rzystających z dostaw ciepła. 
Niewątpliwym sukcesem jest 
pozyskanie kolejnych środków 
zewnętrznych. Tym razem z 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej - szacowany koszt ca-
łego zadania to 6 988 860,00 
zł brutto, a dofinansowanie to 
blisko 50% kosztów kwalifiko-
wanych.

Mamy fundusze na usunięcie azbestu
Już w najbliższym czasie, dzię-
ki pozyskanej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dota-
cji, rozpoczną się prace zwią-
zane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. Całko-
wita wartość projektu wynosi 
84 463,38 zł, natomiast do-
finansowanie, które trafi do 
Gorlic to kwota 71 793,86 zł. 
1.03.2018 r., Miasto Gorlice 
podpisało umowę o dofinan-
sowanie Projektu pn.: „Usu-
wanie wyrobów zawierających 
azbest”, w ramach 5. Osi prio-
rytetowej Ochrona środowiska, 
Działanie 5.2 Rozwijanie sys-
temu gospodarki odpadami, 
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – SPR, dla projektu 
typu C - przedsięwzięcia zwią-
zane z usuwaniem azbestu. 
Posiada już opracowany „Pro-
gram usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu 
miasta Gorlice do roku 2032”, 
którego celem jest realiza-
cja głównych założeń zawar-
tych w dokumencie „Program 

oczyszczania kraju z azbestu 
na lata 2009-2032”. W szcze-
gólności celem opracowanego 
programu jest: spowodowanie 
oczyszczenia obszaru miasta 
Gorlice z azbestu oraz usu-
nięcie stosowanych od wielu 
lat wyrobów zawierających 
azbest; wyeliminowanie nega-
tywnych skutków zdrowotnych 
u mieszkańców miasta Gorli-
ce, spowodowanych azbestem 
oraz ustalenie koniecznych do 
tego uwarunkowań; spowo-
dowanie sukcesywnej likwida-
cji oddziaływania azbestu na 
środowisko i doprowadzenie w 
określonym horyzoncie czaso-
wym do spełnienia wymogów 
ochrony środowiska; stworze-
nie odpowiednich warunków 
do wdrożenia przepisów praw-
nych oraz norm postępowania 
z wyrobami zawierającymi 
azbest. W ramach podpisanej 
umowy nastąpi: demontaż 
pokryć dachowych i usunięcie 
zdjętego eternitu z 17 budyn-
ków (mieszkalnych i gospo-

darczych), znajdujących się 
na terenie Gorlic. Wszystkie 
budynki znajdują się w po-
siadaniu osób fizycznych; 
demontaż pokryć dachowych 
i usunięcie zdjętego eternitu 
z dwóch budynków (jeden 
gospodarczy, drugi mieszkal-
ny), stanowiących własność 
Miasta Gorlice, a znajdują-
cych się na posesji położonej 
w m. Moszczenica; usunięcie 
zmagazynowanych wyrobów 
i odpadów azbestowych z te-
renu 22 posesji położonych 
na terenie miasta Gorlice. 
Wyroby azbestowe zostały 
wcześniej zdemontowane 
przez właścicieli, a w nie-
których przypadkach dawno 
temu zakupione i nie wyko-
rzystywane tylko składowane 
do dziś. Projekt dodatkowo 
będzie obejmował działanie 
edukacyjno - informacyjne 
przeprowadzone w szkołach i 
przedszkolach, zorganizowa-
nie wystawy, przygotowanie i 
wydruk materiałów informa-

cyjno - edukacyjnych oraz ich 
kolportaż wśród mieszkańców. 
Reasumując z terenu Miasta 
Gorlice zostaną usunięte wy-
roby zawierające azbest w 
ilości około 4500 m2, co sta-
nowi 50,31 Mg masy uniesz-
kodliwionych wyrobów. Całość 
prac oraz rozliczenie projektu 
nastąpi do 30.11.2018 r.
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10 marca br. piękny jubileusz 
100-lecia urodzin obchodziła 
mieszkanka Gorlic, Pani Hele-
na Krzeszowska. Z tej okazji 
w domu Jubilatki odbyła się 
miła uroczystość w gronie ro-
dziny, najbliższych oraz władz 
miasta. Życzenia pomyślności, 
wielu lat życia w dobrym zdro-
wiu i radości Dostojnej Jubilat-
ce złożył Burmistrz Gorlic Rafał 
Kukla, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Gorlicach Danu-
ta Zakrzewska oraz przedsta-
wiciel Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Szymon Ślusarz. 
Burmistrz Rafał Kukla odczytał 
uroczysty list gratulacyjny od 
Prezesa Rady Ministrów - Ma-
teusza Morawickiego. Pani He-
lena urodziła się w 19 marca 
1918 roku w Białej Niżnej, w 
1960 roku przeprowadziła się 
do Stróż, a następnie w roku 

2000 do Gorlic. Może pochwa-
lić się 7 dzieci, 8 wnukami, 12 
prawnukami i 4 praprawnuka-
mi! Pani Helena wyszła za mąż 
w wieku 20 lat i przez całe 
życie zajmowała się gospo-
darstwem domowym. Mąż zaś 
pracował na kolei w Stróżach. 
Rodzina do dziś wspomina pa-
sję Pani Heleny do czytania 
książek. Przeczytała wszystkie 
książki dostępne w bibliotece 
w Stróżach! Wieczorami pro-
siła męża, by nabił mocno ka-
ganek, żeby dłużej mogła czy-
tać. Pani Helenie gratulujemy 
pięknego Jubileuszu, życzymy 
zadowolenia z każdego nowe-
go dnia, przeżycia w szczęściu 
i zdrowi wielu pięknych lat oraz 
wiele dobroci i życzliwości od 
najbliższych, sąsiadów i znajo-
mych. 
Dwieście lat Pani Heleno!

15 marca br., w gorlickim Ra-
tuszu odbyło się spotkanie 
podsumowujące tegoroczny 
26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Gorli-
cach. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli 
się w tę wyjątkową inicjaty-
wę i przyczynili się do ze-
brania rekordowej kwoty! 
Podczas spotkania sztabu 
przewodniczący Maciej Zi-
mowski, przekazał podzięko-
wania dla wszystkich wspie-
rających tegoroczny finał. 
Po potwierdzeniu rozliczenia 
gorlickiego sztabu, który w 
26. Finale WOŚP zebrał rekor-
dową kwotę 107 246,82 zł. 
W dalszej części spotkania 
omówione zostały także pla-
ny i pomysły na rok przyszły. 
Całe przedsięwzięcie nie byłoby 
możliwe, gdyby nie wiele osób, 
firm i instytucji zaangażowanych 
w tą szlachetną akcję.   
Oto pełny skład Sztabu WOŚP 2018: 
Maciej Zimowski, Łukasz Bałajewicz, 
Krystyna Dąbrowska-Byczek, Anna 
Cetnarowicz, Wiesław Ćwiklik, Ta-

deusz Deda, Halina Dobek, Mariusz 
Doszowicz, Judyta Wlazełko-Dyb-
czak, Marek Dziedziak, Jerzy For-
czek, Marcin Gugulski, Beata Kraus, 
Anna Konopka, Barbara Kowalska, 
Jan Kuk, Janusz Myśliwy, Marek 
Podraza, Waldemar Pyznar, Alek-
sandra Sokołowska, Wioletta Śliwa, 
Józef Szydłowski, Piotr Tenerowicz, 
Grzegorz Tomasik, Adam  Urbanek, 
Agnieszka Wacławczyk, Marek Wałę-
ga, Paweł Węglarz, Małgorzata Za-
sowska, Janusz Zięba.
Wsparli finansowo:
Miejska Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gorlicach
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Tomasz 
Romaszko, Euro-Pol Połeć, Włodzimierz 
Socha, Bar na Rogu - Kazimierz Kopek 
Kowalstwo - Ślusarstwo, Antoni Zasow-
ski, Zarząd Cech Rzemiosł i Przedsiębior-
czości w Gorlicach, Hydromarco Maria 
Pluta, Międzyzakładowy Związek Zawo-
dowy „KADRA-GLINIK”, Apteka „Pod Or-
łem”, SAT-KOL Spółka Jawna, Dochniak, 
Michalik, PTTK w Gorlicach, MPGK w Gor-
licach, Zych Bud
Grali z nami i pomagali nam:
150 wolontariuszy, Miłośnicy motoryza-
cji, Grupa Pań przygotowująca posiłki, 
Grupa licząca pieniądze z puszek, Gor-
lickie Centrum Kultury, Miejski Zespół 
Szkół nr 1 w Gorlicach, Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Gorlicach, Urząd Miejski w 
Gorlicach, Straż Miejska, LOK Rejonowy 
Ośrodek Szkolenia Kierowców, Gorlice 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowe-
go, Nowy Sącz, Uzdrowisko „Wysowa” 
S. A., Caritas - Kuchnia dla Ubogich w 
Gorlicach, Bar na Piekarskiej, Firma 
Handlowa DOMICELLA Sp. z o.o., Firma 
Handlowa „ARKA”, E. Kijek - Burkot, Ro-
pica Polska, Firma Cukiernicza „Podzam-
cze”, Stanisław Mucha-Słomski, Gorlice, 
P.H.U. „Pod Kogutkiem” H. Czeszyk, Gor-
lice Stowarzyszenie SPRAWNE SMOKI 
P.P.H.U. TAURUS”, Grzegorz Piotrowski, 
Gorlice S.P.H. „JEDNOŚĆ”, Gorlice, Go-
spoda Magurska, I. Grądalska, Zakład 
Masarski „ANGUS”, Gorlice, DPS przy ul. 
Michalusa, Gorlice, „Lider Market” przy 
ul. Stróżowskiej, Gorlice, GRILEX S.J. Łu-
żna, S Kozioł, J. Szura, Andrzej Stasiuk, 
Maria Sandecka,„Delikatesy CENTRUM”, 
Mariusz Filar, ul. Stróżowska, Gorlice, 
Piekarnia „Szymbarczanka” - Tomasz 
Klukowski, Weronica Sp. z o.o - Janusz 
Pietrucha, Cukiernia „ITALIA” Rena-
ta Gaweł, Hurtownia wędlin „PANWA”, 
Anna Jerzak, Małgorzata Malinowska, 
Sklep Spożywczy ul . Michalusa, Restau-
racja Pub „U Połki i Allana”, Gorlice, Dr 
n. med. Grzegorz Tomasik, Studio Urody 
„ANGEL”, Fundacja „Beskidzka Zima”, 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa, Oddział Terenowy w Gorlicach, 

Ośrodek Szkolenia Kierowców “RENO-
MA”, Tadeusz Dzięglewicz, Centrum Die-
tetyczne „Bonne-Sante”, Gorlice, PTTK 
- Koło nr 5, Gorlice, Zespół Szkół Zawo-
dowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach, 
Delikatesy „ZAŚCIANEK”, Sklep „Hitpol”, 
ul. 3-Maja, Gorlice, Biuro Podróży „MA-
RENA”, Gorlice, Restauracja „Gęsia Skór-
ka”,Gorlice, Gorlickie Strzeleckie Bractwo 
Kurkowe, Akademia Sportu, E. i P. Sta-
siowscy, Gorlice, Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Gorlicach, Hurtownia 
„Brams S.C.” Skowron Renata, Szurek 
Bożena, Gorlicka Grupa Biegowa, Firma 
Handlowa Augustyn Jadwiga, ul. Stró-
żowska, Gorlice, „LIFE CARE”, Gorlice, 
„Studio Active Sport i Turystyka”, Iwo-
na Szary, Gorlice, „Dark Pub”, Marzena 
i Dariusz Święs, Jolanta Ziaja, Anna i 
Paweł Boczoń, Karczma „Bacówka” w 
Zakopanem - Barbara Furman, Pensjo-
nat” U Lampy” w Zakopanem, Anna i 
Tadeusz Kozioł, Małgorzata Wierzbic-
ka Hurtownia Artykułów Spożywczych 
„Drobiarz”, Hurtownia Lodów, Mrożonek 
„Dumar”, Hurtownia Artykułów Biuro-
wych „A-Zet”, „Waflex” Michał Radzik, 
Małgorzata i Wojciech Sołtys, Restau-
racja „Tarasowa”, Sala „Ranczo” Jolanta 
i Jerzy Praiznar, Szkoła Podstawowa w 
Ropicy Polskiej, Stowarzyszenie Kultural-
no- Oświatowe wsi Ropica-Polska, Ośro-
dek Kultury Gminy Gorlice, UKS „GRYF” 
w Szymbarku, 4 Drużyna Harcerska w 
Szymbarku, Zespół Szkół w Szymbar-
ku, Burmistrz Miasta Bobowa, Szkoła 
Podstawowej im. Bohaterów Bobowej w 
Bobowej, Piekarnia „Bobowa „ Pub „Ga-
licja”, Łukasz Kruczek, Bank Spółdzielczy 
w Gorlicach, Szkolne Koło LOK przy MZS 
nr 6 w Gorlicach, Firmy ochroniarskie: 
Karabela i Glejt
Bankier WOŚP: mbank
Współpraca medialna: Gazeta Kra-
kowska - Oddział w Gorlicach, Gorlice 
TV, Regionalna Telewizja Gorlicka, Por-
tale: bobowa24.pl, halogorlice.pl, szym-
bark.info

Podsumowanie 26. Finału WOŚP w Gorlicach
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Dzień Kobiet w całej Polsce 
obchodzony jest wyjątkowo 
uroczyście, nie inaczej jest w 
naszym mieście. 7 marca br., 
w przeddzień Święta Kobiet, 
w Domu Polsko – Słowac-
kim, blisko 100 słuchaczek 
Uniwersytetu Złotego Wieku 
miało szansę uczestniczyć w 
wyjątkowym spotkaniu arty-
stycznym. Przed słuchaczka-
mi zaprezentowali się artyści 
Młodzieżowego Domu Kultu-
ry - dyrektor Tomasz Kubala, 
Mirosław Bogoń oraz cztery 
solistki, którzy przedstawili 
repertuar ze zbliżającego się 
koncertu pt. „Miłość drogę 
zna…”. Piosenki zaprezento-
wane przez młodych woka-
listów ze studia wokalnego, 
poprowadziły słuchaczy po 
krętych drogach relacji między 
kobietą i mężczyzną. Na za-
kończenie występu, życzenia 
wszystkim słuchaczkom zło-
żył Burmistrz Rafał Kukla oraz 
Rektor Roman Dziubina.
8 marca Paniom z Osiedla 
„Magdalena” wyjątkowe uro-
czystości umilił występ dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 5 
oraz Państwowej Szkoły Mu-
zycznej. Przedszkolaki przed-
stawiły wyjątkowy program 
artystyczny, a także złożyły 
życzenia i wręczyły kwiaty 
każdej z obecnych Pań. W 
spotkaniu wzięli także udział 
Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice Krzysztof 
Wroński, Wiceprzewodniczą-
ca Rady Miasta Gorlice i Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Magdalena” Mariola Migdar 
oraz Radny Augustyn Mróz. 
Burmistrz złożył wszystkim 
Paniom najlepsze życzenia i 
wręczył kwiaty.
W hotelu „Margot” świętowa-
ły Panie z Osiedla Młodych. 
Wśród gości znalazły się tak-
że Radne Małgorzata Mięki-
sz-Müller oraz Maria Ludwin. 
Nie zabrakło towarzyskich roz-
mów, uśmiechów na twarzach 
oraz smacznego poczęstun-
ku. Organizatorem spotkania 
był Zarząd Osiedla Nr 5, na 
czele z Przewodniczącą Marią 
Jamro. Życzenia mieszkankom 
Osiedla Młodych przekazał 
Burmistrz oraz Prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej Osiedla 
Młodych Andrzej Rąpała.
Dzień Kobiet świętowały także 
Panie z Osiedla nr 3 „Krome-
ra”. Spotkanie odbyło się w 

siedzibie Zarządu. Burmistrz 
złożył najserdeczniejsze ży-
czenia i wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miasta Krzysztofem 
Wrońskim, wręczył wszystkim 
Paniom kwiaty. Wśród gości 
znalazła się także Zastępca 
Przewodniczącego Rady Mia-
sta Mariola Migdar oraz Radna 
Maria Piecuch.
10 marca br. Dzień Kobiet 
świętowały Panie z Osiedla nr 
4, nr 8 i nr 12 oraz Miejskiego 
Koła Gospodyń w Gorlicach. 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla złożył najserdeczniejsze 
życzenia oraz wręczył wszyst-
kim Paniom kwiaty.
Panie z zarządu Osiedla nr 
4 „Chopina”, świętowały w 
Świetlicy Osiedlowej przy ul. 
Chopina. Ciepła rodzinna at-
mosfera pozwoliła zgroma-
dzonym wypocząć i spędzić 
ten czas w miłym towarzy-
stwie. W uroczystości wzięła 
także udział Radna Lucyna 
Jamro.
W sali balowej hotelu Margot 
spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet zorganizowały Zarządy 
Osiedla nr 12 i nr 8. Życze-
nia wszystkim Paniom złożył 
Tadeusz Wszołek oraz odczy-
tane zostały życzenia prze-
słane przez Radę Nadzorczą 
i Prezesa Spółdzielni Miesz-
kaniowej Krasińskiego. Wśród 
zaproszonych gości znalazła 
się Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Mariola Migdar. Bie-
siadowano cały wieczór przy 
akompaniamencie organów 
Pana Mariana Kroka. Spotka-
nie zostało zorganizowane 
przez Zarząd Osiedla Nr 12 
„Krasińskiego”, pod przewod-
nictwem Bogumiły Burkot 
oraz Zarząd Osiedla Nr 8 „Kor-
czak”, pod przewodnictwem 
Urszuli Szymali.
W sobotę Dzień Kobiet świę-
towało także Miejskie Koło 
Gospodyń w Gorlicach. Spo-
tkanie odbyło się w Sali GC-
K-u w Sokole. W wydarzeniu 
uczestniczył Radny Jan Woj-
narski, a życzenia złożył także 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz.
Podczas wszystkich spotkań 
panowała miła, ciepła i życz-
liwa atmosfera. Uśmiechom i 
życzeniom nie było końca. Nie 
zabrakło kwiatów oraz drob-
nych słodkości.

BYĆ KOBIETĄ - MIĘDZYNARODOWY
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22 marca br. odbyła się XLVI se-
sja Rady Miasta. Radni wysłuchali 
Informacji Burmistrza Miasta za 
okres międzysesyjny od 16.02. do 
15.03. 2018 r., zapoznali się z od-
powiedziami na interpelacje zgło-
szone na XLV sesji RM oraz pod-
jęli 13 uchwał. Pierwsza dotyczyła 
podziału Miasta Gorlice na okręgi 
wyborcze oraz ustalenia ich gra-
nic, numerów i liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu wy-
borczym. Podział gminy na okręgi 
wyborcze, a w gminach powyżej 
20 000 mieszkańców, także usta-
lenie liczby radnych wybieranych 
w poszczególnych okręgach wy-
borczych, następuje według jed-
nolitej normy przedstawicielstwa 
doliczonej przez podzielenie liczby 
mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych wybranych do danej rady. 
Miasto Gorlice na dzień 31 grudnia 
2017 roku liczyło 27 551 miesz-
kańców. W wyniku obliczeń norma 
przedstawicielska wynosi 1311,95 
na mandat. W oparciu o te prze-
pisy dokonano projektowanego 
podziału miasta na 4 wielomanda-

towe okręgi wyborcze:
- Okręg I – Osiedla: Magdale-
na, Kromera, Łysogórska (7 379 
mieszkańców – 6 mandatów)
- Okręg II – Osiedla: Młodych, 
Krasińskiego, Starówka (6 313 
mieszkańców – 5 mandatów)
- Okręg III – Osiedla: Mariampol, 
Korczak, Górne, Skrzyńskich (7 
141 mieszkańców – 5 mandatów)
- Okręg IV – Osiedla: Zawodzie, 
Sokół (6 718 mieszkańców – 5 
mandatów).
Projekt był konsultowany z miesz-
kańcami, zarządami osiedli oraz 
radnymi. Został pozytywnie zaopi-
niowany w trybie konsultacji z Ko-
misarzem Wyborczym w Nowym 
Sączu.
Przedłożony przez Burmistrza pro-
jekt okazał się niesatysfakcjonu-
jący dla grupy radnych. Jeszcze 
przed sesją Krzysztof Wroński, 
Michał Diduch, Ryszard Ludwin, 
Adam Piechowicz zgłosili swój pro-
jekt okręgów wyborczych:
- Okręg I – Osiedla: Starówka, 
Magdalena, Kromera; Okręg II – 
Osiedla: Młodych, Krasińskiego, 

Mariampol; Okręg III – Osiedla: 
Korczak, Górne, Skrzyńskich, Ły-
sogórskie; Okręg IV – Osiedla: 
Zawodzie, Sokół. Wywiązała się 
dyskusja, spór, uzasadnienia swo-
ich argumentów i racji. Szukając 
kompromisu Burmistrz zapropono-
wał głosowanie nad pierwotnym 
projektem uchwały. Została ona 
przez radnych odrzucona. Podda-
no zatem pod głosowanie złożony 
przez grupę radnych projekt dzie-
lący wyborczy podział Glinika. Za 
przyjęciem tego projektu byli rad-
ni: Michał Diduch, Tomasz Szcze-
panik, Ryszard Ludwin, Krzysztof 
Zagórski, Tomasz Chmura, Mariola 
Migdar, Adam Piechowicz, Maria 
Piecuch, Małgorzata Miękisz-Mul-
ler, Augustyn Mróz, Jan Wojnar-
ski, Krzysztof Wroński. Uchwały 
nie poparli: Joanna Bubak, Maria 
Ludwin, Robert Ryndak, Halina 
Marszałek. Od głosu wstrzymali 
się: Mateusz Koszyk, Alicja Nowak, 
Lucyna Jamro. 
Druga uchwała dotyczyła stałych 
obwodów głosowania, ustalenia 
ich granic i numerów obwodów 
głosowania oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych w 
Mieście Gorlice. Uchwałą radni 
przyjęli też plan nadzoru nad żłob-
kami, klubami dziecięcymi, dzien-
nymi opiekunami oraz podmio-
tami zatrudniającymi dziennych 
opiekunów. Czterema uchwałami 
wyrażono zgodę na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości 
położonej przy ul. Strażackiej 11 
w Gorlicach; na realizację projek-
tu „Polepszenie warunków użyt-
kowych Krytej Pływalni „FALA” i 

przebudowa boiska sportowego 
sposobem na poprawę warunków 
treningowych  gorlickich klubów 
sportowych (szacunkowa wartość 
projektu – 5 910 000 zł, w tym 
dofinansowanie – 2 660 000 zł); 
na zamianę nieruchomości położo-
nych w Małastowie, gmina Sęko-
wa oraz ustanowienie służebności 
gruntowej (w związku z plano-
waną  wspólnie z Gminą Sękowa 
inwestycją budowy kompleksu 
rekreacyjnego w Małastowie); na 
udzielenie ulgi w spłacie należ-
ności pieniężnych przypadających 
Miastu Gorlice. Kolejne uchwały 
dotyczyły: planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia mak-
symalnej kwoty dofinansowania 
opłat w 2018 roku za kształce-
nie nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez Miasto Gorlice; 
wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowych dla 
podmiotów prowadzących żłob-
ki lub kluby dziecięce na terenie 
Miasta Gorlice; przyjęcia Progra-
mu opieki nad zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta Gorlice w 
2018 r.; pomocy finansowej dla 
Powiatu Gorlickiego (przebudowa 
części ogrodzenia budynku Dwo-
ru Karwacjanów od strony Szkoły 
Muzycznej i skarpy – 15 000 zł); 
uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 
drzew objętych formą ochrony 
przyrody. Ostatnia uchwała doty-
czyła zmiany Budżetu Miasta Gor-
lice na 2018 rok. 
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 lutego 2018 roku do 15 marca 2018 roku

17 lutego 2018 roku
-Oficjalne otwarcie XXIV Między-
narodowego Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej Drużyn Sędziowskich            
(OSiR, Ł. Bałajewicz)
18 lutego 2018 roku
-Ogólne Zebranie Mieszkańców  
Zarządu Osiedla Nr 7 „Sokół” (Ł. 
Bałajewicz)
19 lutego 2018 roku
-Spotkanie z przedstawiciela-
mi „Orange Polska” w sprawie 
światłowodu dla mieszkańców 
(Ł. Bałajewicz)
23 lutego 2018 roku
-Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o. o. (Ł. Ba-
łajewicz)
26 lutego 2018 roku
- Nadzwyczajna Sesja Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, Ł. 

Bałajewicz)
-Uroczystość otwarcia zmoderni-
zowanego Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpitala Specjali-
stycznego im. H. Klimontowicza w 
Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
-Spotkanie z okazji podsumowa-
nia „Ferii zimowych 2018” w Pla-
cówce Wsparcia Dziennego TPD 
w Gorlicach (R. Kukla)
27 lutego 2018 roku
-Ogólne Zebranie Mieszkańców Za-
rządu Osiedla Nr 12 „Krasińskiego” 
(MZS Nr 4, R. Kukla)
1 marca 2018 roku
-Spotkanie z przedstawicielem  „El-
bud-2” S.C. Firma Handlowo-Usłu-
gowo-Wielobranżowa - Panem Ra-
fałem Bugno (R. Kukla)
-Spotkanie z przedstawiciela-
mi Grupy „Saint-Gobain Adfors 

Polska” Panią Iloną Piwkowską 
- Dyrektorem  Finansowym oraz 
Panem Januszem Sendeckim – 
Dyrektorem ds. Operacyjnych 
i Produkcji (R. Kukla)
2 marca 2018 roku
-Uroczyste wręczenie promes w 
ramach programu „Maluch+” orga-
nizowane przez Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Wojewodę Małopolskiego (Kraków, 
R. Kukla)
-Wizyta dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Nr 8 w Gorlicach w ramach 
projektu „Krecik zwiedza Polskę” 
(Ł. Bałajewicz)
3 marca 2018 roku
-Odprawa Roczna Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach i odprawa operacyjna 
z Komendantami Gminnymi ZOSP 

RP , Prezesami i Naczelnikami OSP 
(Łosie, R. Kukla)
4 marca 2018 roku
-Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych „Tropem Wilczym”  (OSiR, Ł. 
Bałajewicz)
-Obchody Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych (GCK, Ł. 
Bałajewicz)
5 marca 2018 roku
-Spotkanie z właścicielem firmy EL-
PIGAZ Sp. z o. o. w sprawie inwe-
stycji odcinka łącznika Korczak-Hal-
lera (R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
6 marca 2018 roku
-Zarząd Związku Gmin Ziemi Gorlic-
kiej (Ł. Bałajewicz)
7 marca 2018 roku
-Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
organizowane przez Uniwersytet 
Złotego Wieku (R. Kukla)
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8 marca 2018 roku
-Przedstawienie z okazji Jase-
łek w Niepublicznym Przedszko-
lu „Wesołe Skrzaty” w Gorlicach 
(R. Kukla)
-Spotkanie z okazji Dnia Kobiet na 
Osiedlu „Młodych” (R. Kukla)
-Spotkanie z okazji Dnia Kobiet na 
Osiedlu „Magdalena” (R. Kukla)
-Spotkanie z okazji Dnia Kobiet na 
Osiedlu „Kromera” (R. Kukla)
10 marca 2018 roku
-Spotkanie z okazji jubileuszu 
100-lecia urodzin mieszkanki Gor-
lic – Pani Heleny Krzeszowskiej 
(R. Kukla)
-Spotkanie z okazji Święta Kobiet 
na zaproszenie Zarządu Osiedla  Nr 
4 „Mariampol” (R. Kukla)

-Spotkanie z okazji Święta Kobiet 
na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 
8 „Korczak”  oraz Zarządu Osiedla 
Nr 12 „Krasińskiego” (R. Kukla)
 -Spotkanie z okazji Święta Ko-
biet na zaproszenie Zarządu 
Osiedla Nr 7 „Sokół” (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz) 
12 marca 2018 roku
-Narada w sprawie wniosku do-
tyczącego Klubu Seniora (Ł. 
Bałajewicz) 
13 marca 2018 roku
-Walne Zgromadzenie Gorlickiego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego (R. Kukla)
-Podpisanie umowy na dofinanso-
wanie projektu pn. „Rozbudowa 
systemu ekologicznego transportu 

sposobem na mniejsze zanieczysz-
czenie powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze funkcjo-
nalnym miasta Gorlice” (R. Kukla)
   W  uroczystości udział wzięli: 
Wicemarszałek Województwa Ma-
łopolskiego Stanisław Sorys, Czło-
nek Zarządu Województwa Mało-
polskiego Leszek Zegzda, Radny 
Województwa Małopolskiego Sta-
nisław Pasoń, Burmistrz Biecza Mi-
rosław Wędrychowicz, Wójt Gminy 
Lipinki Czesław Rakoczy oraz Wójt 
Gminy Sękowa Małgorzata Małuch.
-  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w 
domu Polsko-Słowackim KPEiR (R. 
Kukla)
14 marca 2018 roku
- Spotkanie z prezesem Firmy IZO-

LACJA MATIZOL Sp. z o.o. w Gorli-
cach - Panem Tadeuszem Połatajko 
oraz Członkiem Zarządu – Panem 
Bogdanem Lewińskim (R. Kukla)
15 marca 2018 roku
- Spotkanie z Wójtem Gminy Lipin-
ki – Panem Czesławem Rakoczym 
oraz Panem Leszkiem Smajdorem w 
sprawie kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla)
- Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Członków Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Gorlickiej (R. Kukla)
- Spotkanie podsumowujące Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Gorlicach (R. Kukla)

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

Joanna Bu-
bak interpelo-
wała w sprawie 
d o k o ń c z e n i a 
budowy ul. Dę-
bowe j . (Odp . : 
W odpowiedzi 
na interpela-

cję złożoną na sesji Rady Mia-
sta w dniu 22.02.2018 roku  
w sprawie zakończenia „Budowy 
ulicy Dębowej” informuję, że w 
wydatkach majątkowych budże-
tu Miasta Gorlice na rok 2018 nie 
została ujęta realizacja wnioskowa-
nego zakresu robót. W roku 2017 
w ramach zadania pn. „Budowa 
ulicy Dębowej” wykonano odci-
nek o łącznej długości ok. 310 m 
wraz z budową kanalizacji desz-
czowej, oświetleniem oraz przebu-
dową kolidujących sieci za kwotę 
625 806,44 zł. W przypadku wy-
stąpienia oszczędności rozważę 
możliwość kontynuowania robót  
na w/w zadaniu jeszcze w tym 
roku, a zakres planowanych robót 
uzależniony będzie od środków 
jakimi będę mógł dysponować). 
W drugiej interpelacji poruszyła 
kwestię jak najszybszego urządze-
nia przedszkola w SP3. (Odp.W 
przedmiocie „Przebudowy ze 
zmianą sposobu użytkowania po-
mieszczeń MZS nr 3 w Gorlicach 
na cele przedszkolne wraz z robo-
tami dostosowawczymi dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych”  infor-
muję, iż prowadzone są stosowne 
prace przygotowawcze związane 
z realizacją w/w zadania. Pla-
nuje się jeszcze w tym miesiącu 
wszcząć postępowanie przetar-
gowe na realizację robót, tak aby 
w okresie wakacyjnym zakoń-
czyć dostosowanie pomieszczeń  
do nowych funkcji i z miesiącem 
wrzesień uruchomić Miejskie Przed-

szkole Nr 2 w nowej, dogodnej lo-
kalizacji).

Michał Diduch 
złożył interpela-
cję w sprawie 
wprowadzenia 
zakazu zatrzy-
mywania i po-
stoju na odcinku 
ul. Łokietka. 

(Odp.: W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną w czasie obrad sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.02.2018 roku w sprawie wpro-
wadzenia zakazu zatrzymywania i 
postoju na odcinku ul. Łokietka in-
formuję, że wniosek będzie przeka-
zany do oceny przez komisję do 
spraw organizacji ruchu na terenie 
miasta Gorlice. Po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii zlecone zostanie 
opracowanie projektu zmiany orga-
nizacji ruchu. W sprawie lokalizacji 
przystanków komunikacji zbioro-
wej przy ul. Kochanowskiego na 
wysokości budynku nr 83 informu-
ję, iż sprawa była przedmiotem 
analizy na komisji ds. organizacji 
ruchu w dniu 26.09.2017 roku. W 
protokole komisja zaopiniowała 
wniosek pozytywnie pod warun-
kiem wykonania ciągów pieszych i 
peronów dla pasażerów. Niemniej 
w marcu br. wniosek powtórnie zo-
stanie przedstawiony na w/w komi-
sji z prośbą o odstąpienie od tych 
wymogów. Niektóre przystanki ist-
niejące od wielu lat nie posiadają 
ciągów pieszych i peronów dla po-
dróżnych, gdyż w okresie ich two-
rzenia nie obowiązywały tak re-
strykcyjne przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Jednocześnie informuję, że najbliż-
szy przystanek znajduje się w odle-
głości około 250 m od skrzyżowa-
nia ulic Kochanowskiego i 
Tęczowej).
W drugiej interpelacji poruszył 

temat realizacji inwestycji na nie-
ruchomości położonej przy ul. 
Ogrodowej w Gorlicach. (Odp.: W 
odpowiedzi na interpelację złożo-
ną na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 22 lutego 2018 roku w spra-
wie terminu realizacji inwestycji na 
nieruchomości położonej przy ul. 
Ogrodowej w Gorlicach niniejszym 
informuję, że ze wstępnych  in-
formacji uzyskanych od Inwestora 
wynika, iż założony proces reali-
zacji inwestycji, jakim jest budo-
wa Galerii Gorlickiej jest aktualny 
i w najbliższym czasie rozpoczęty 
zostanie kolejny etap prac. Po-
twierdza to również fakt zainstalo-
wania  ostatnio  na przedmiotowej 
nieruchomości ciężkiego sprzętu 
budowlanego. Na chwilę obecną 
Inwestor nie wskazał jeszcze ter-
minu zakończenia przedmiotowej 
inwestycji niemniej jednak zapew-
nia, że obecnie trwają negocjacje 
z bankami i po podpisaniu stosow-
nych umów kontynuowane będą 
prace budowlane oraz podany zo-
stanie termin oddania obiektu do 
użytku. Nadmieniam, że pismem 
z dnia 28 lutego 2018 r. wystą-
piono pisemnie do spółki „Kabo”  
Sp. z o.o. w Chmielowie z prośbą 
o podanie informacji na temat re-
alizowanej inwestycji oraz plano-
wanego terminu jej zakończenia. 
Pragnę też wskazać, że jednym z 
głównych celów mojej działalności, 
jako Burmistrza Miasta Gorlice, jest 
tworzenie dogodnych warunków 
dla przedsiębiorców i wspieranie 
wszelkiego rodzaju działalności 
zmierzających do lokowania na 
terenie Gorlic przedsięwzięć go-
spodarczych, pozwalających na 
powstawanie nowych miejsc pracy 
i przyczyniających się do rozwoju 
Miasta. Dlatego też żywię prze-
konanie, iż również opisana w in-
terpelacji inwestycja, w niedługim 

czasie będzie zakończona, a obiekt 
uruchomiony). 

Lucyna Jamro 
interpelowała w 
sprawie realizac-
ji przystanków 
k o m u n i k a c j i 
zbiorowej na 
terenie Osiedla 
S k r z y ń s k i c h . 

(Odp.: W odpowiedzi na interpelac-
ję złożoną w czasie obrad sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.02.2018 roku w sprawie real-
izacji przystanków komunikacji 
zbiorowej na terenie Osiedla 
Skrzyńskich przy granicy Miasta i 
Zagórzan informuję, iż zgodnie z 
informacją podaną przez przedst-
awiciela Rejonu Dróg Wojewódz-
kich w Tarnowie  projekt stałej or-
ganizacji ruchu pismem z dnia 
20.11.2017 roku został przekazany 
do Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Krakowie z prośbą o zaopiniowanie. 
Po uzyskaniu opinii Policji i naniesie-
niu zgłoszonych poprawek projekt 
został przekazany do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie w celu 
uzyskania decyzji zatwierdzającej        
i środków finansowych na jego re-
alizację. Na chwilę obecną RDW w 
Tarnowie nie jest w stanie określić 
dokładnego terminu realizacji tego 
zadania, w związku z czym temat 
będzie na bieżąco monitorowany 
przez merytorycznego pracownika 
Działu Inwestycji i Utrzymania 
Dróg).

Ryszard Lu-
dwin w swojej 
i n t e r p e l a c j i 
wnioskował w 
sprawie remontu 
ul. Gałczyńskie-
go. (Odp.: W od-
powiedzi na 

Pana interpelację złożoną na Sesji 
Rady Miasta w dniu 22.02.2018 r. w 
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sprawie remontu ul. Gałczyńskiego 
informuję, że po wykonaniu oceny 
stanu technicznego dróg na terenie 
miasta po okresie zimowym w 
pierwszej kolejności remontem ob-
jęte zostaną drogi, których stan 
techniczny zagraża bezpieczeństwu 
ich użytkowników. Jednak mając na 
uwadze postulaty mieszkańców jak 
i wnioski zawarte w Pana interpela-
cji będę czynił starania, aby środki 
wynikłe z oszczędności na zada-
niach inwestycyjnych lub zaplano-
wanych na utrzymanie bieżące dróg 
przeznaczyć na wykonanie nakładki 
asfaltowej). 

Mariola Mi-
gdar złożyła in-
terpelację w 
sprawie zesta-
wienia kosztów 
s y l w e s t r a 
2017/2018 oraz 
koncertów w Pa-

wilonie Historii Miasta. (Odp.: W 
odpowiedzi na Pani interpelację zło-
żoną na XLV sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 22.02.2018 r. w sprawie 
zestawienia kosztów sylwestra 
2017/2018 oraz koncertów w Pawi-
lonie Historii Miasta, na wstępie 
pragnę poinformować, że ciężko 
jest znaleźć artystów, którzy wystę-
pują zupełnie za darmo. Zapew-
niam, że w przypadku organizacji 
każdej imprezy negocjujemy ceny i 
staramy się, aby ogólne koszty kon-
certów były jak najniższe. W przy-
padku koncertów w Pawilonie Hi-
storii Miasta, wynegocjowane ceny 
za występ nie przekraczały 600 zł 
brutto. Biorąc pod uwagę, że jeden 
z artystów przyjechał aż z Islandii, 
jak i to, że Gorlice znalazły się na 
trasie koncertowej obok takich 
miast jak Kraków, Warszawa, Po-
znań czy Wrocław uważam, że 
koszty ich organizacji nie są wygó-
rowane. Ponadto duża frekwencja 
gorliczan podczas tych koncertów 
potwierdza, że ich organizacja była 
jak najbardziej zasadna. Poniżej 
przedstawiam szczegółowe koszty 
poniesione za organizację sylwe-
stra. Nadmieniam, że przy tego ro-
dzaju imprezie konieczne jest orga-
nizowanie imprezy masowej, co 
wiąże się z dużymi kosztami za 
ochronę oraz to, że w sylwestra 
gaże artystów liczone w większości 
podwójnie. Ochrona - 4.305,00, po-
kaz pirotechniczny – 3.000,00, Kon-
certy – 8.500,00, ZAiKS – 546,00, 
Płyn do dymu – 90,00, Opłata za im-
prezę masową – 82,00, Gaz do na-
grzewnicy – 58,00, Zabezpieczenie 
medyczne – 450,00, Usługa transpor-
towa – 369,00,Nagłośnienie, oświe-
tlenie – 1.200,00, Usługa gastrono-
miczna – obsługa sylwestra – 800,00

M a ł g o r z a t a 
Miękisz-Muller 
interpelowała w 
sprawie doświe-
tlenia przejścia 

dla pieszych w ciągu ulicy Bieckiej. 
(Odp.: W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną w czasie obrad sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.02.2018 roku w sprawie doświe-
tlenia przejścia dla pieszych w cią-
gu ulicy Bieckiej informuję, że w 
budżecie miasta na 2018 rok zabez-
pieczono środki finansowe na do-
świetlanie trzech przejść dla pie-
szych, w tym wnioskowanego przez 
Panią. Zadanie miało być realizowa-
ne w trybie „ zaprojektuj i wybu-
duj”. W dniu 6 lutego br. w Monito-
rze Polskim opublikowana została 
Uchwała wprowadzająca „ Program 
ograniczenia przestępczości i aspo-
łecznych zachowań Razem bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka 
na lata 2018-2020”. W ramach ist-
niejącego programu utworzono 
nowy cel szczegółowy tj. „ Bez-
pieczne przejścia dla pieszych”. Do-
tychczas nie ukazały się wytyczne 
dotyczące naboru projektów lokal-
nych do w/w programu, jednak 
oczekuję iż w najbliższym czasie 
pozyskamy niezbędne wiadomości i 
zadecyduję, czy możliwe jest apli-
kowanie o środki na doświetlenie 
przejść dla pieszych. W przypadku, 
gdy Miasto złoży wniosek do „Pro-
gramu” realizacja wnioskowanego 
przez Panią zadania może przesu-
nąć się w czasie, ponieważ zabez-
pieczone w budżecie środki zostaną 
przeznaczone na wkład własny Mia-
sta. Niemniej chcę zapewnić iż do-
świetlenie przejścia przez ul. Biecką 
zostanie zrealizowane w bieżącym 
roku).
Druga interpelacja dotyczyła do-
cieplenia drugiego pomieszczenia 
kaplicy cmentarnej. (Odp.: W od-
powiedzi na interpelację zgłoszoną 
na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.02.2018 r. w sprawie docieple-
nia drugiego pomieszczenia kaplicy 
cmentarnej uprzejmie informuję, że 
zabudowa przestrzeni  pod wiatą, 
stanowiącą przedłużenie pomiesz-
czenia kaplicy cmentarnej, została 
wykonana w 2013 r. Jednakże za-
projektowane i zrealizowane wów-
czas przegrody budowlane, nie 
zapewniają  dostatecznej ochrony 
przez zimnem, w czasie występo-
wania silnych mrozów.  
Równocześnie, uwzględniając za-
mierzenia inwestycyjne dotyczące 
budowy nowego cmentarza komu-
nalnego przy ul. Dukielskiej, nie 
jest obecnie zasadne prowadzenie 
inwestycji związanych np. z przebu-
dową, w tym dociepleniem, budyn-
ku kaplicy na cmentarzu przy ul. 
Karwacjanów.
Mając na uwadze powyższe pole-
ciłem zarządcy cmentarza zakup i 
ustawienie przenośnych urządzeń 
grzewczych do kaplicy cmentar-
nej. Urządzenia te wykorzystywane 
będą również do obsługi organizo-
wanych przez Miasto imprez kultu-
ralno-rozrywkowych).  

A u g u s t y n 
Mróz w interpe-
lacji, złożył 
wniosek w spra-
wie usprawnie-
nia ruchu samo-
c h o d o w e g o 
i pieszego na 

gorlickim rondzie przy drukarni. 
(Odp.: W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną podczas sesji Rady Mia-
sta w dniu 22.02.2018 r. informuję, 
że wystąpiłem do insp. Krzysztofa 
Tybora Komendanta Powiatowego 
Policji w Gorlicach z prośbą o pod-
jęcie działań z tego zakresu wspól-
nie ze Strażą Miejską. Od 2017 roku 
strażnicy miejscy prowadzą zajęcia 
edukacyjno-profilaktyczne w przed-
szkolach. Poprzez naukę i zabawę 
dzieci wypracowują sobie nawyki 
właściwego zachowania się na dro-
dze, co ma również na celu eduko-
wanie dorosłych przez własne po-
ciechy. Zajęcia prowadzone są w 
grupach starszych, wśród dzieci 
które idąc od września do szkoły 
będą znać zasady prawidłowego 
zachowania się na drodze. Poznają 
podstawowe znaki drogowe oraz 
zasady poruszania się po chodni-
kach, ścieżkach pieszo- rowero-
wych, poboczach jak również na 
przejściach dla pieszych z sygnali-
zacją świetlną i bez sygnalizacji. 
Aby uatrakcyjnić spotkania z dzieć-
mi, został zakupiony zestaw eduka-
cyjny AUTOCHODZIK, który zdecy-
dowanie urozmaicił prowadzone 
zajęcia. Ze względu na ważność 
poruszonego tematu poleciłem Ko-
mendantowi Straży Miejskiej, aby 
strażnicy prowadzili działania z tego 
zakresu, jednakże z powodu bardzo 
dużego natężenia ruchu pieszego 
będzie niezwykle trudno, aby kilku 
strażników mogło zdyscyplinować 
wszystkich jego uczestników).

Alicja Nowak 
interpelowała w 
sprawie likwida-
cji strefy płatne-
go parkowania 
przy ulicy Armii 
Krajowej. (Odp.: 
W odpowiedzi 

na interpelację złożoną w trakcie 
obrad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu  22.02.2018 roku w sprawie 
likwidacji strefy płatnego parkowa-
nia przy ulicy Armii Krajowej uprzej-
mie wyjaśniam, że w mojej ocenie 
nie sposób dopatrzyć się sprzecz-
ności w treści dopowiedzi na inter-
pelację z dnia 25.01.2018 roku. 
Niewątpliwie stawki opłat obowią-
zujące na parkingu przy ul. Armii 
Krajowej, w odniesieniu do stawek 
obowiązujących w pozostałych 
strefach płatnego parkowania w 
Gorlicach nie są wygórowane. Rów-
nocześnie, zakładając parkowanie 
na wskazanym parkingu przez 8 
godzin dziennie w 25 dni pracy w 

miesiącu, należy liczyć się z pono-
szeniem opłaty w łącznej wysokości 
ponad 100 zł miesięcznie.  Stwier-
dzenie, iż ustalone opłaty stanowią 
skuteczną zaporę przed nadużywa-
niem miejsc postojowych nie odno-
siło się do ich znacznej wysokości, 
ale na skutecznym wywoływaniu 
mechanizmu rotacji na stanowi-
skach parkingowych, który w szcze-
gólności na tym parkingu jest ko-
nieczny i oczekiwany.  
Dotychczasowe funkcjonowanie 
strefy płatnego parkowania przy ul. 
Armii Krajowej jednoznacznie po-
twierdza, że ustalona opłata speł-
nia swoją funkcję, zaś doświadcze-
nia z czasu, gdy opłata taka nie 
była wprowadzona, wskazują na 
potencjalne, negatywne skutki jej 
zniesienia. Równocześnie informu-
ję, że Urząd Miejski w Gorlicach nie 
jest właściwym do udzielenia odpo-
wiedzi co do ilości miejsc postojo-
wych zorganizowanych przez Szpi-
tal Specjalistyczny w Gorlicach na 
terenie jego nieruchomości. Przed-
miotowe parkingi stanowią we-
wnętrzne tereny komunikacyjne 
Szpitala, który nie ma obowiązku 
informowania o sposobie ich zago-
spodarowania, a tym bardziej o 
przyjętych przez siebie zasadach 
korzystania z nich przez pracowni-
ków lub pacjentów. 
Odnosząc się do propozycji likwi-
dacji podwójnej linii ciągłej na ul. 
Armii Krajowej wyjaśniam, że nie 
może ona być uwzględniona, z 
uwagi na usytuowanie zatok posto-
jowych po obydwu stronach ulicy 
oraz znaczne zagrożenie, jakie mo-
głoby to spowodować dla wszyst-
kich uczestników ruchu. Wskazać 
należy, że linia przerywana wzdłuż 
budynku głównego Szpitala przede 
wszystkim dopuściłaby w tym miej-
scu wyprzedzanie pojazdów, które 
przy tak usytuowanych zatokach 
postojowych oraz wzmożonym ru-
chu pieszym winno pozostać wy-
łączone. Ponadto zwrócić należy 
uwagę, że miejsca postojowe usy-
tuowane bezpośrednio przy jezdni 
nie są zorganizowanie dla parkowa-
nia prostopadłego, ale pod kątem 
parkowania ukośnego – w kierun-
ku ruchu od strony ul. Szpitalnej 
w kierunku ul. Węgierskiej. Stąd 
wykonanie prawidłowego i zgod-
nego z zasadami ruchu drogowego 
parkowania w takiej konfiguracji, 
przemieszczając się od strony ul. 
Węgierskiej pozostaje praktycznie 
niemożliwe. Ponadto nie sposób 
wyobrazić sobie bezpiecznego wy-
jazdu z miejsc postojowych bezpo-
średnio przy jezdni z koniecznością 
przekraczania przylegającego do 
parkingu pasa ruchu).
Druga interpelacja dotyczyła zaku-
pu samochodu osobowego na po-
trzeby MOPS. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację z dnia 22 lutego 
2018 roku w sprawie zakupu sa-
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mochodu osobowego na potrzeby 
MOPS w Gorlicach wyjaśniam, że w 
ośrodku pomocy społecznej w Gorli-
cach zatrudnionych jest 13 pracow-
ników socjalnych terenowych oraz 
11 opiekunek środowiskowych w 
sekcji usług opiekuńczych. Pracow-
nicy obsługują teren miasta Gorlice. 
Rejony pracowników socjalnych jak 
i opiekunek środowiskowych dopa-
sowane są w taki sposób, aby nie 
cechowały się dużym obszarem 
działania i były raczej maksymalnie 
skupione, a pracownicy mają za-
pewniony zwrot kosztów za przejaz-
dy komunikacją miejską. Ośrodek 
współpracuje z wieloma sklepami 
i zakładami gastronomicznymi, 
które świadczą usługi dowozu za-
kupów i obiadów, tak więc nie ma 
już konieczności dźwigania ciężkich 
zakupów dla podopiecznych. Tym 
niemniej niewielki małolitrażowy 
samochód osobowy usprawniłby 
i przyspieszył wykonywanie obo-
wiązków przez pracowników MOPS. 
Wspólnie z kierownikiem ośrodka 
oszacujemy koszty zakupu oraz póź-
niejszego użytkowania takiego po-
jazdu.Współpraca pomiędzy MOPS 
a strażą miejską istnieje na bieżąco, 
w razie jakiejkolwiek potrzeby iw 
ramach istniejących przepisów straż 
miejska udziela wsparcia ośrodkowi 
pomocy społecznej).
W trzeciej interpelacji radna prosiła 
o wskazanie dogodnej lokalizacji dla 
zakładu szewskiego usytuowanego 
w budynku przy ul. Kościuszki 19. 
(Odp.: W odpowiedzi na Pani inter-
pelację złożoną na sesji Rady Mia-
sta Gorlice w dniu  22 lutego 2018 
r. w sprawie wskazania dogodnej 
lokalizacji dla zakładu szewskiego 
usytuowanego  w budynku przy ul. 
Kościuszki 19 uprzejmie wyjaśniam, 
że Miasto Gorlice po przeprowadzo-
nych okresowych przeglądach stanu 
technicznego budynków wchodzą-
cych w skład zasobu komunalne-
go, podjęło decyzję  o opróżnieniu 
przedmiotowego budynku z uwagi 
na jego zły stan techniczny. Proces 
ten jest stopniowy, ponieważ wy-
maga zapewnienia odpowiednich  
lokali  mieszkalnych i socjalnych 
dla rodzin tam zamieszkujących, 
co uzależnione jest od uzyskiwa-
nia pustostanów. Do chwili obecnej 
z oferty przeniesienia do nowych 
mieszkań skorzystało trzy rodziny,  
jednakże w budynku w dalszym 
ciągu zamieszkałe pozostają  dwa 
lokale. W związku  z powyższym  do 
czasu ich zwolnienia, Miasto Gorlice 
kontynuowało będzie także najem 
znajdującego się w tym budynku 
lokalu użytkowego wykorzysty-
wanego do prowadzenia zakładu 
szewskiego. W miesiącu styczniu br. 
została zaproponowana inna lokali-
zacja dla zakładu szewskiego, która 
niestety nie spotkała się z akcep-
tacją najemcy. Miasto Gorlice nie 
dysponuje obecnie innym wolnym 

lokalem użytkowym  przeznaczo-
nym do najmu, we wskazanym przez 
Panią rejonie. Nie mniej jednak, w 
przypadku uzyskania odpowiedniego 
wolnego lokalu wchodzącego w za-
sób komunalny, poinformuję zainte-
resowanego o możliwości ubiegania 
się o jego najem zgodnie z obowią-
zującymi procedurami).

Adam Piecho-
wicz i Tomasz 
Szczepanik in-
terpelowali w 
sprawie przebudo
wy skrzyżowania, 
drogi wojewódz-
kiej nr 993 – ul. 
Sienkiewicza w km 
od 0+177,40 do 

km 0+328,30 z drogami gminnymi 
ul. Ariańskiej ul. Szpitalnej. (Odp.: W 
odpowiedzi na interpelację złożoną 
na sesji Rady Miasta w dniu 
22.02.2018 r. w sprawie przebudowy 
skrzyżowania, drogi wojewódzkiej nr 
993 – ul. Sienkiewicza w km od 
0+177,40 do km 0+328,30 z drogami 
gminnymi ul. Ariańskiej ul. Szpitalnej 
w Gorlicach informuję, że w roku 
ubiegłym Miasto złożyło wniosek o 
ujęcie w planie Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie inwestycji do 
wykonania w roku 2018 w trybie Ini-
cjatyw Samorządowych dla przed-
miotowej przebudowy w/w skrzyżo-
wania. Obecnie oczekujemy od  
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go wydania odstępstwa od przepisów 
techniczno – budowlanych niezbęd-
nych do zgłoszenia przebudowy 
skrzyżowania w obrębie sklepu „Du-
kat” a tym samym w dalszej kolejno-
ści podjąć działania związane z dofi-
nansowaniem tego zadania. 
Mając na uwadze Pana suge-
stie związane z remontem na-
wierzchni początkowego odcin-
ka ul. Sienkiewicza informuję, że 
wystąpię z pisemnym wnioskiem 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Krakowie z prośbą o wykonanie 
remontu na przedmiotowym odcin-
ku drogi i poprawę bezpieczeństwa 
przez zamontowanie słupków odgra-
dzających w rejonie ul. Ariańskiej.
Niezwłocznie po uzyskaniu odpowie-
dzi od administratora drogi zostanie 
Pan poinformowany o sposobie zała-
twienia sprawy). 

Maria Piecuch 
złożyła interpela-
cję w sprawie wy-
konania na-
wierzchni z kostki 
brukowej na alei 
na cmentarzu ko-
munalnym. (Odp.: 

W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 22.02.2018 r. w sprawie wyko-
nania nawierzchni z kostki brukowej 
na alei na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Karwacjanów w Gorlicach 
uprzejmie informuję, że wnioskowa-
ne prace planowane są do wykonania 

w bieżącym roku. Ponadto informu-
ję, że zarządca cmentarza dokonał 
sprawdzenia nagłośnienia  w po-
mieszczeniu kaplicy cmentarnej, 
stwierdzając jego prawidłowe dzia-
łanie. W sprawie oświetlenia na 
cmentarzu komunalnym podaję, że 
znajdujące się przy budynku kaplicy 
latarnie są nieczynne, nie  posiada-
ją też zasilania energetycznego. Ze 
względu na koszty przebudowy in-
stalacji, a także koszty zakupu 
energii, nie jest zasadnym wykony-
wanie prac związanych z remontem 
tego oświetlenia. Natomiast, zain-
stalowany nad wejściem do kaplicy 
reflektor, oświetlał będzie przez 
całą noc teren w rejonie kaplicy. 
W związku z tym polecono zarządcy 
cmentarza komunalnego całonocne 
załączanie tego reflektora).
W drugiej interpelacji poruszyła 
temat remontu  klatki  schodowej  
oraz  planów  remontowych  bu-
dynku przy ul. 3 Maja. (Odp.: W 
odpowiedzi na  interpelację  zgło-
szoną  na sesji Rady Miasta Gorli-
ce w dniu 22 lutego 2018 roku w  
sprawie  remontu  klatki  schodo-
wej  oraz  planów  remontowych  
budynku przy ul. 3 Maja 1 w Gor-
licach  informuję, że  trwa postę-
powanie  przetargowe  mające na 
celu wyłonienie wykonawcy robót 
remontowych klatki schodowej. 
Zakres remontu przewiduje roboty 
malarskie klatki schodowej, stolarki 
drzwiowej, uzupełnienie ozdobnych 
tralek w barierce, remont schodów 
do mieszkania nr 1, remont po-
destu od strony podwórka, mon-
taż nowych okienek piwnicznych, 
remont posadzki na balkonie do 
mieszkań, wykonanie elewacji od 
strony podwórka do mieszkania 
nr 1. Ponadto w br. planuję opra-
cowanie dokumentacji projektowej 
nadbudowy części  przedmiotowe-
go budynku /część od strony ul. 
3 Maja/ celem uzyskania dodat-
kowych powierzchni mieszkalnych 
oraz wykonania termomodernizacji 
budynku.Projekt będzie podstawą 
ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych które umoż-
liwią  zrealizowanie zadania.

Tomasz Szcze-
panik interpelo-
wał w sprawie 
zmian w organi-
zacji ruchu na 
s k r z y żowan iu 
ulic: Legionów , 
Mickiewicza i 

Nadbrzeżnej. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelację złożoną w czasie 
obrad sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 22.02.2018 roku w sprawie 
zmian w organizacji ruchu na skrzy-
żowaniu ulic: Legionów , Mickiewi-
cza i Nadbrzeżnej informuję, że 
Rejon Dróg Wojewódzkich  w Tar-
nowie opracowuje projekt zmiany 
stałej organizacji ruchu w obrębie 
tego skrzyżowania. Wg informacji 

uzyskanej  w dniu 28.02.2018 roku 
od Kierownika Rejonu,  po zakoń-
czeniu prac projektowych Zarządca 
zwróci się o opinię do przewidzia-
nych przepisami prawa instytucji, w 
tym do Urzędu Miejskiego  w Gorli-
cach. Przed wydaniem opinii zorga-
nizuję spotkanie z Pana udziałem, 
na którym zostaną omówione pro-
ponowane zmiany. Pozostałe wnio-
ski omawiane na spotkaniu w dniu 
7.03.2017 roku uzyskały jedno-
znaczną, negatywną ocenę zawartą 
w piśmie znak: DU-4-441-97-7/17 
ZDW/PW/2017/4717/DU4TK z dnia 
13.07.2017 roku. Dodatkowo, po 
spotkaniu z przedstawicielami 
współwłaścicieli nieruchomości 
przy ul. Legionów 12 w sprawie bu-
dowy parkingu w dniu 18.05.2017 
roku wystąpiłem do Dyrektora Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie z prośbą o analizę możliwości 
usytuowania parkingów wzdłuż ul. 
Legionów, przedstawiając różne 
wersje przeniesienia przystanku ko-
munikacji zbiorowej sprzed budyn-
ku Legionów 12. W odpowiedzi z 
dnia 7.07.2017 roku Pani Dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich odrzu-
ciła możliwość usytuowania miejsc 
postojowych przy ul. Legionów. Nie 
wykluczyła jednak możliwości wy-
dania zgody na zjazd publiczny z ul. 
Legionów na przyległą posesję przy 
ul. Legionów 12. Kserokopię pisma 
przekazano do Zarządu Współwła-
ścicieli Nieruchomości ul. Legionów 
12 pismem IR-II.721.6.11A.2017 z 
dnia 12.07.2017 roku).

Jan Wojnarski  
złożył interpela-
cję w sprawie 
remontu pobo-
czy przy ul. Du-
kielskiej. (Odp.: 
W odpowiedzi 
na interpelację 

złożoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 22.02.2018 
roku w sprawie remontu poboczy 
przy ul. Dukielskiej informuję, że 
wystosuję w tej sprawie pismo do 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tar-
nowie. W styczniu br. na wniosek 
Urzędu Miejskiego zarządca drogi 
uzupełnił ubytki w poboczu mate-
riałem kamiennym. Z uwagi na 
okres zimowy nie miał możliwości 
wykonania naprawy w innej tech-
nologii.W sprawie drzew rosnących 
przy ul. Sokolskiej  informuję,  że są 
to drzewa stanowiące pomniki 
przyrody. Przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych w obrębie pomnika 
przyrody wymaga wcześniejszego 
zatwierdzenia tych robót przez 
Radę Miasta Gorlice, w związku z 
czym Radzie Miasta zostanie przed-
łożony projekt stosownej uchwały. 
Po podjęciu uchwały przez Radę 
Miasta Gorlice zostaną wykonane 
prace pielęgnacyjne zgodnie ze 
sporządzoną ekspertyzą dendrolo-
giczną).
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63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
15 marca br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyły się 
eliminacje powiatowe (dla 
powiatu gorlickiego) do 63. 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, który adre-
sowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 
dorosłych. Po wysłuchaniu 
prezentacji Komisja Artystycz-
na postanowiła przyznać: 
- w Turnieju Poezji Śpiewanej 
nagrody  – wraz z kwalifikacją 
do udziału w eliminacjach rejo-
nowych w Nowym Sączu otrzy-
mały: I nagrodę  – Karolina 
Gazda – Liceum Ogólnokształ-
cące w Bieczu; II nagrodę – 
Anna Mucha – Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gorlicach; III 
nagrodę – Hanna Zając – Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Gor-
licach.

- w Turnieju Wywiedzione 
ze Słowa nagrodę – wraz z 
kwalifikacją do udziału w eli-
minacjach rejonowych w No-
wym Sączu otrzymała Dag-
mara Dąbek – Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gorlicach. 
- w Turnieju Recytatorskim 
nagrody – wraz z kwalifika-
cją do udziału w eliminacjach 
rejonowych w Nowym Sączu 
otrzymali: I nagroda – Wik-
tor Rafa – Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gorlicach; II nagro-
da – Kamil Kudłaty – Liceum 
Ogólnokształcące w Bieczu. 
- Nagrodę publiczności otrzy-
mały: – w kategorii: recyta-
cja i wywiedzione ze słowa 
– Aleksandra Szurek – ZS 
Nr 1 w Gorlicach; – w ka-
tegorii: poezja śpiewana 
– Karolina Gazda – Liceum 

Ogólnokształcące w Bieczu. 
Jury serdecznie dziękuje na-
uczycielom, instruktorom i 
uczestnikom Konkursu za łą-
czącą ich pasję w odkrywaniu 
n owych obszarów i piękna 
żywego słowa. Jednocześnie 
zachęcamy do wyboru takich 
tekstów literackich, poprzez 
które wykonawca może wyrazić 
prawdę – swój własny stosunek 
do świata przedstawionego w 
utworze. Jury wysoko ocenia 
poziom organizacji, wspaniałą, 

ciepła i serdeczną atmosferę, 
którą stworzyli organizatorzy. 
 
Wszyscy uczestnicy Kon-
kursu otrzymują dyplomy a 
laureaci nagrody książkowe 
ufundowane przez Gorlickie 
Centrum Kultury, Urząd Miej-
ski w Gorlicach, Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach oraz 
pióra Parker przez agencję 
reklamową Kampanie SEO. 
 
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

W dniach 9-11 marca br. w Ja-
błonce odbyła się 6. edycja 
Małopolskich Spotkań Teatrów 
Amatorskich pod nazwą PO-
SIADY TEATRALNE na Ora-
wie. Organizatorem wydarze-
nia było Małopolskie Centrum 
Kultury SOKÓŁ oraz Orawskie 
Centrum Kultury. POSIADY TE-
ATRALNE na Orawie mają cha-
rakter konkursu i skierowane 
są do amatorskich zespołów 
teatralnych województwa ma-
łopolskiego, działających w 
środowisku wiejskim oraz ma-
łych ośrodkach miejskich. Miło 
nam poinformować, że komi-
sja obradująca w składzie: dr 
Inka DOWLASZ – reżyser; dr 
hab. Edward WOJTASZEK – re-
żyser; Andrzej RÓG – aktor 
Benedykt KAFEL – etnograf – po 
obejrzeniu i gruntownej oce-
nie 17 grup z 9 powiatów woj. 
małopolskiego (po 1 z pow. 
krakowskiego, limanowskiego, 
myślenickiego, nowosądec-
kiego, tarnowskiego, tatrzań-

skiego, po 2 z pow. chrzanow-
skiego, gorlickiego, 7 z pow. 
nowotarskiego) postanowiła 
przyznać wyróżnienie Gorlickiej 
Grupie Teatralnej GCK PRO-
MIEŃ za spektakl „HISTORIA… 
CAŁKIEM” w reż. Barbary Fugiel 
– „za podjęcie ważnego społecz-
nie tematu i ambitnej pracy ze-
społu nad ruchem scenicznym”. 
W konkursie wystąpili: Błażej 
Baran, Gabriela Bodziony, Syl-
wia Cieniawa, Eryk Dyląg, Mar-
cin Góra, Adrian Górski, Karolina 
Jawor, Julia Kaczmarczyk, Julia 
Konopka, Julia Kuryło, Wiktoria 
Lenartowicz, Ewelina Mucha, 
Dominik Mrozek, Oliwia Świątek, 
Gabriela Szczerba, Karolina To-
masik, Wiktor Tenerowicz, Kac-
per Wiktorek, Anna Woźniak, Ja-
kub Wójtowicz, Sabina Świątek, 
Monika Kareł, Mirella Jurkowska, 
Aleksandra Baran, Jacek Leśniak 
Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów! 
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury 
Foto. Jan Ciepliński

Wyróżnienie dla Gorlickej Grupy Teatralnej „Promień”
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Już po raz drugi Gorlickie 
Centrum Kultury zaprosiło 
widzów na podróż „Pocią-
giem do teatru”, aby uhono-
rować Międzynarodowy Dzień 
Teatru. W scenerii Orient 
Express odbył się prawdziwy 
teatralny maraton – jednego 
dnia publiczności wystawio-
nych zostało siedem różnych 
przedstawień teatralnych. 
„Podróż” rozpoczęliśmy już o 
16.16 spektaklem „Historia 
całkiem…” w wykonaniu Gru-
py Teatralnej GCK „PROMIEŃ”, 
który opowiadał o problemach 
młodych trochę „inaczej”. 
Konduktor dźwiękiem gwizd-
ka wzywał na kolejne sztuki. 
Mieliśmy okazję podziwiać 
spektakl pt. „NIC”, w wykona-
niu Grupy „Teatr Nasz Nieco 
Dzienny”. Przedstawienie w 
widowiskowej scenografii i w 
poetyckiej oprawie, łączące 
w sobie elementy pantomimy. 
Oprócz kilku przedstawień 
znalazło się również coś dla 
miłośników dużego ekranu 
podczas premiery filmu pt. 
„ŻURAWINA” Grupy Teatral-
nej ĆMY, który został nagro-
dzony gromkimi brawami. 
Dużym entuzjazmem pu-
bliczności cieszył się również 
pokaz „BEKS”, w wykonaniu 
Teatru Eksperymentalne-
go GCK „ERGO”. Pokaz miał 
charakter „work in progress”, 

podczas którego grupa za-
prezentowała pierwszy 
etap pracy nad spektaklem. 
O godzinie 20.30 wybraliśmy 
się w podróż po „Kredyt zaufa-
nia” w monodramie Izy Kały. 
W ciągu godzinnego kursu roz-
woju  osobistego, trenerka po-
mogła nam się pozbyć lęków i 
uwolnić emocje, a wszystko to 
za sprawą „dmuchania w balo-
nik”. Kolejną atrakcją był po-
kaz taneczny ze światłem LED, 
w wykonaniu Teatru Ognia i 
Światła GCK „IGNIS  – GLOSS”. 
Zwieńczeniem teatralnego 
maratonu, który mocno zasko-
czył i poruszył publiczność był 
autorski spektakl pt. „Usta/le-

nia” Edwarda Gramonta, lidera 
i założyciela Teatru „Terminus 
A Quo”. Aktorzy wchodzili w 
bezpośrednie relacje z widza-
mi opowiadając nieco zdefor-
mowaną legendę o Robin Ho-
odzie. Podróż Pociągiem Orient 
Express okazała się doskonała 

okazją, żeby zakochać się w  
teatrze.  Mamy nadzieję, że 
również w przyszłym roku „Po-
ciąg do teatru” przyciągnie tłu-
my naszych wiernych widzów. 
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury 
Zdjęcia – Jacek Spyra

Teatralna podróż Orient Expressem
W Międzynarodowym Dniu Teatru
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4 marca br. odbyła się dru-
ga edycja Biegu Tropem Wil-
czym. Jego uczestnicy oddali 
hołd żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycz-
nego, działającego w latach 
1944-63. Biegacze wystar-
towali punktualnie o godz. 
12:00 z gorlickiego Rynku i 
mieli okazję spróbować swo-
ich sił na dystansach 800 m, 
1963 m oraz 10 km. O godz. 
14:00, na hali OSiR, odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród. 
W tym roku w gorlickim bie-
gu udział wzięło 118 osób. 
Najmłodszy uczestnik, Jakub 
Wojtarowicz, miał 7 lat i wy-
grał dystans na 800 m, po 
czym zawrócił i przebiegł 1963 
m. Dystans 1963 m stano-
wi symboliczną datę śmierci 
ostatniego członka ruchu opo-
ru – Józefa Franczaka, który 
zginął w obławie w Majdanie 

Kozic Górnych pod Piaskami, 
21 października 1963 roku. 
 Najstarszym uczestnikiem był 
76-letni Pan Leopold Jamro, 
maratończyk, który jest już 
stałym bywalcem biegów w 
Gorlicach. Najokazalszą gru-
pą był 28-osobowy ZS „Strze-
lec” OSW, Pododdział Gorlice. 
Trasa biegła z Rynku na ul. 
Mickiewicza, ul. Garbarską, 
Blich, do Ropicy Polskiej (par-
king) i powrót do ul. Nadbrzeż-
nej, gdzie umiejscowiona była 
meta. Uroczyste zakończenie 
miało miejsce w hali sportowej 
OSiR, gdzie wszyscy chętni 
mogli sprawdzić się w strzela-
niu z wiatrówki w oczekiwaniu 
na wyniki. Nagrody i dyplomy 
wręczyła Poseł Elżbieta Zieliń-
ska - inicjatorka wydarzenia, 
a w imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice, jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz. 

10 marca br. odbyły się Diece-
zjalne Mistrzostwa Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w 
Piłce Siatkowej. Zawody roze-
grano na hali Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 1 w Gorlicach. 
Mistrzostwa rozpoczęły się 
Mszą Świętą w kościele para-
fialnym pw. św. Jadwigi Królo-
wej, w int. wszystkich zawodni-
ków i zawodniczek. Eucharystii 
przewodniczył ks. Michał Liput 
wikariusz parafii Kryg, a homi-
lię wygłosił ks. Michał Piętka 
wikariusz parafii w Sękowej. 
Po Mszy Świętej miało miejsce 
oficjalne otwarcie turnieju, któ-
rego dokonali: Ks. Proboszcz 
Jerzy Gondek, Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, Radny Mia-

sta Adam Piechowicz oraz Pre-
zes Zarządu KSM Paweł Grodz-
ki. Do Gorlic przyjechało ok. 
300 zawodników i zawodniczek 
z wielu zakątków naszej Diece-
zji: Strzyżowa (Fara), Kamie-
nia, Kosów, Harklowej, Pstrą-
gowej, Binarowej, Sękowej, 
Kolbuszowej (św. Brat Albert), 
Krygu, Błażkowej, Kobylanki, 
Cieklina, Kupna, Dobrzecho-
wa, Chmielnika, Rzeszowa (św. 
Michała). Nie zabrakło również 
gospodarzy turnieju z parafii 
św. Jadwigi. Po zaciętych poje-
dynkach końcowa klasyfikacja 
w piłce siatkowej dziewcząt 
wyglądała następująco: I miej-
sce KSM św. Jadwigi Królowej 
w Gorlicach, II miejsce KSM 

Diecezjalne Mistrzostwa KSM w Piłce Siatkowej

Bieg Tropem Wilczym – wyniki i podsumowanie

Kosowy, III miejsce KSM Cie-
klin. Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Julia Matyja z 
Gorlic (św. Jadwigi). W katego-
rii chłopców zwycięskimi dru-
żynami okazały się: I miejsce 

KSM Dobrzechów, II miejsce 
KSM Pstrągowa, III miejsce 
KSM Chmielnik. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju był Ja-
kub Mazur z Dobrzechowa.


